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I. Alapelvek, célok, kiemelt feladatok az SNI tanulók ellátásában 

I.1. Alapelvek 

A Komáromi Petőfi Sándor Általános Iskola szakmai alapdokumentumában rögzített 

alapfeladatainak egyike a többi gyermekkel együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési 

igényű tanulók integrált nevelése-oktatása. 

Iskolánk 

-a beszédfogyatékos, 

-az érzékszervi fogyatékos (hallási fogyatékos), 

-az autizmus spektrumzavarral, 

-valamint az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulókat fogadja. 

 

Intézményünk nevelőtestülete az alábbi alapelveket vallja: 

 Minden gyermek egyenlő jogokkal, esélyekkel bír. 

 Minden gyermek más, képességeikben, fejlődésütemükben eltérőek, ezért oktatásuk, 

nevelésük során egyéni bánásmódra, differenciálásra van szükség. 

 A sajátos nevelési igényű tanulók számára húzóerőt jelent, ha a többi gyermekkel 

együtt tanulhatnak. 

 A többségi tanulók személyiségfejlődésére pozitív hatással van, ha sajátos nevelési 

igényű társaikat megismerik, kialakul bennük az elfogadás, a türelem és a segítőkészség. 

 Nyitottak vagyunk az új kihívásokra, a szakmai megújulásra, továbbfejlődésre. 

A sajátos nevelési igényű tanulóink integrált oktatását a NAT-ban meghatározott célok, 

kulcskompetenciák, feladatok, valamint a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának 

irányelve figyelembe vételével végezzük. 

 

I.2.  Célok 

 A sajátos nevelési igényből eredő hátrányok megelőzése, csökkentése, kompenzálása, a 

képességek kibontakoztatása, társadalmi beilleszkedésük sérülés-specifikus szempontú 

támogatása. 

 Folyamatos személyiség- és képesség-, és közösségfejlesztés a tanórákon és a tanórákon 

kívül. 

 Az ismeretelsajátítás az évfolyamok, osztályok, tantárgyi sajátosságok, az egyéni 

képességek figyelembe vételével történjen. 

 A tanulási kedv felkeltése, fenntartása. 

 A tanuló a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerinti, valamint a 

szükségleteiknek megfelelő fejlesztést kapják meg. 

 

I.3.  Feladatok  

 Az integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók számára speciális pedagógiai  

segítségnyújtás az egyéni szükségletek figyelembe vételével. 

 Az eredményes differenciálás, oktatás érdekében a tanulók erősségeinek és korlátainak 

figyelembe vételével egyénre szabott módszerek, technikák, eljárások, tevékenységi formák 

alkalmazása. 

 A szakértői vélemény javaslatait figyelembe vevő tanulásszervezés, méltányos 

értékelés. 

 A tanuló fejlődésének folyamatos nyomon követése, teljesítményének elemzése, ha 

szükséges a módszerek korrekciója (team munka). 

 Fontosnak tartjuk a korai felismerést. Ezért az osztályfőnökök javaslatát figyelembe 

véve a fejlesztő pedagógus elvégzi az első osztályba lépő gyermekek tanév eleji DIFER 

vizsgálatát, melyből következtethetünk a felmerülő részképességbeli, képességbeli 



5 

 

elmaradásokra. Ha szükséges, az osztályfőnök a szülővel egyeztetve kérelmezi a gyermek 

szakértői bizottsági vizsgálatát. 

 A sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló számára biztosítjuk, hogy különleges 

bánásmód keretében megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai ellátásban részesüljön attól 

kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. 

 Fejlesztés tanórai és habilitációs, rehabilitációs foglalkozások keretében, melyet 

átgondolt tervező munka előz meg. 

 A tanuló fejlődésének, elért eredményeinek meghatározása, rögzítése együttesen 

kialakított vélemény szerint a szülő bevonásával. 

 A pedagógusok a fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus javaslatait, iránymutatásait 

beépítik a pedagógiai folyamatokba. 

 Alternatívák keresése a felmerülő problémák, helyzetek megoldásához. 

 Együttműködés a tantestületen belül, egységes nevelési elvárások alkalmazása. 

 Együttműködés a pedagógiai szakszolgálatokkal, az utazó gyógypedagógusokkal.  

 A fejlesztő tevékenységet segítő szakanyagok, tankönyvek, taneszközök, fejlesztő 

játékok beszerzése, használata. 

 Kapcsolattartás a szülőkkel, segítségnyújtás a családi neveléshez a szakemberekkel 

együttműködve.  

 Az integrált tanuló nevelésével kapcsolatos szakmai tapasztalatcseréken, 

felkészítéseken, továbbképzéseken való részvétel; a rendelkezésre álló szakmai anyagok 

alapján a pedagógusok önképzése. 

 

I.4.  SNI tanulók habilitációs, rehabilitációs ellátása  
Iskolánkban a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését fejlesztő pedagógus 

(gyógypedagógus), illetve a pedagógiai szakszolgálat szakemberei (logopédus, 

szurdopedagógus) végzik a szakértői bizottság által javasolt heti óraszámban, egyéni vagy 

csoportos formában.  

 Az intézmény fejlesztő pedagógusa (gyógypedagógusa) a szakvéleményben foglalt 

diagnózis és fejlesztési irányok figyelembe vételével egyéni fejlesztési tervet készít. E 

fejlesztési terv alapján végzi rehabilitációs, reedukációs munkáját. Segítséget nyújt a gyermek 

tanítóinak, tanárainak a diagnózis értelmezéséhez, a tanuláshoz szükséges segédeszközök, 

fejlesztő programok kiválasztásához. Figyelemmel kíséri a tanuló haladását. 

Konzultál a szülőkkel, tájékoztatja őket a fejlesztés eredményességéről, javaslatot tesz az 

esetleges nevelési probléma megoldására, az otthoni gyakorláshoz útmutatást ad. 

Gondoskodik a rendelkezésre álló fejlesztő eszközök optimális kihasználtságáról. 

 A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, 

nagyobb mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, 

korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások 

alkalmazását teszi szükségessé. 

A tanítási-tanulási folyamatban a pedagógusok képesek a tananyag mennyiségi, minőségi 

differenciálására, tervezésére, a haladás adekvát ütemezésére, és az egyéni értékelés tanulási 

kedvet megőrző, és azt fokozó módozatainak alkalmazására. Rugalmasak a 

tanulásszervezésben, előtérbe helyezik az együttműködésen alapuló tanulási formákat, és a 

differenciáláson alapuló feladatadást. 

 A sajátos nevelési igényű tanulóink számára intézményünkben elérhetőek a 

fejlődésüket elősegítő tankönyvek, tanulási segédletek, valamint tanulást segítő technikai 

eszközök. 

 A pedagógus munkáját pedagógiai asszisztens segíti. 
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I.5.  Integrált nevelés, oktatás  

-Az iskolával jogviszonyban álló SNI-s tanulót nyilvántartjuk, újonnan felmerülő probléma 

esetén kezdeményezzük a tanuló vizsgálatát a Pedagógiai Szakszolgálatnál. 

-Kapcsolatot tartunk a Pedagógiai Szakszolgálattal, az ott dolgozó szakemberek segítségét 

kérjük a problémák diagnosztizálásához, a fejlesztő program megvalósításához.  

-Érvényesítjük a számonkérési, értékelési – indokolt esetben, a szakvélemény alapján - az 

egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alóli mentesítés lehetőségét. 

-Amennyiben a szakemberek javaslatára a gyermek mentesítést kapott valamely tantárgy 

osztályozása alól, annak foganatosításával – különösen felső tagozatban – csak igen 

körültekintően és nagyon indokolt esetben élünk. A probléma kezelésére, ha ez lehetséges, 

inkább a megkülönböztetett bánásmód és a differenciált követelmény módszerét alkalmazzuk. 

Felmentés esetén is tudatosan igyekszünk fenntartani az érdeklődést az adott tárgy iránt. 

-Világosan meg kell határoznunk a gyermek számára, hogy mely ismeret elsajátítása 

elengedhetetlen a sikeres továbbhaladáshoz. 

-A differenciálás megjelenik a segítségadás módjában, a tananyag tartalmában, az 

óraszervezésben, a célokban, a számonkérésben, értékelésben. 

-Fontos, hogy az érintett szülővel kölcsönösen tájékoztassuk egymást a gyermek aktuális 

állapotáról, fejlődéséről, a környezetében történt változásokról.  

-Kapcsolatot tartunk a szülők közösségével, hogy fogadják el ezeket a gyerekeket. 

-A tanulók pozitív személyiségvonásait, értékeit folyamatosan meg kell erősítenünk. Ennek a 

közösség többi tagja előtti hangsúlyozásával sikerélményhez juttatjuk a gyermekeket, javítjuk 

a csoportban elfoglalt pozíciójukat. 

-Biztosítjuk a felzárkóztatás, a napközi, tanulószoba lehetőségét. 

-A tanév elején a Pedagógiai Szakszolgálat által kiadott javaslatok elemzése újból 

megtörténik. A tanulóval foglalkozó pedagógusok megbeszélését követően megkezdődik a 

foglalkozások megszervezése, összehangolása. -Az egyéni fejlesztési tervek iránymutatásként 

szolgálnak. 

-A rehabilitációs foglalkozás vezetése a gyógypedagógus kompetenciája, de szervesen 

kapcsolódik az iskolai egyéb színterein megvalósuló foglalkozásokhoz.  

-A gyógypedagógus feladata a tanítók, szaktanárok és más szakemberek munkájának 

összehangolása a tanuló fejlődése érdekében, konzultációk, a fejlesztő foglalkozások 

megtartása, a szemléletváltás elősegítése, a dokumentáció vezetése. A fejlesztő órák számát a 

szakvéleményben előírtak alapján tartjuk. 

-A fejlődés figyelemmel kísérése folyamatos. A fejlesztési terv ennek ismeretében 

módosulhat. 

Az integráció csak tervezett, tudatos együttműködés keretében lehet eredményes. 

 
 
II. A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei 

II.1. A beszédfogyatékos tanuló 

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

szerveződése, fejlődési eredetű vagy szerzett zavara életkorától eltérő, különböző klinikai 

képekben megmutatkozó tüneti sajátosságai, valamint a verbális tanulási folyamatok atipikus 

fejlődése miatt a későbbi társadalmi beilleszkedés szempontjából veszélyeztetett. 

A beszédfogyatékosság nem tekinthető elsődlegesen halláskárosodás következményének; 

együtt járhat a nyelven kívüli kognitív képességek és a viselkedésszerveződés zavaraival, 

azok maradványtüneteivel; valamint tanköteles korban az olvasás/írás/helyesírás/számolás 

területén kialakuló verbális tanulási zavarral. 
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Beszédfogyatékos az a tanuló, akit a szakértői bizottság a sajátos nevelési igény megállapítása 

céljából diagnosztikus protokollra épülő komplex állapotfelmérés alapján annak minősít. 

A beszédfogyatékos tanulónál a fentiek – az egészen enyhe alaki eltérésekhez társuló, 

észlelési és feldolgozási problémáktól az érthetetlen beszédig – sokféle változatban 

előfordulhatnak. A súlyos beszédfogyatékos tanulónál a kommunikációs zavarok 

következtében különböző másodlagos pszichés eltérések (magatartási zavar) alakulhatnak ki. 

A fenti tünetek együttesen tanulási akadályozottságot is kiválthatnak. 

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

továbbiakban is folyamatos gyógypedagógiai/logopédiai ellátásra szorul, ami komplex 

fejlesztést szolgáló foglalkozások formájában, az egyéni képességekhez igazodó 

tevékenységrendszer keretében végezhető. Az iskolai oktatás, a pedagógiai, logopédiai ellátás, 

valamint az egészségügyi rehabilitáció a beszéd és nyelvi teljesítmény jellegétől függ. Ezek az 

alábbiak szerint csoportosíthatók: 

-nyelvfejlődési zavar (expresszív diszfázia, receptív diszfázia, kevert típusú diszfázia – 

maradványtüneteként beszédgyengeség), 

-orrhangzós beszéd, 

-folyamatos beszéd zavarai (dadogás, hadarás), 

-diszfónia, 

-logofóbia (mutizmus különböző típusai), 

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

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

problémákkal vagy ezek halmozott előfordulása. 

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

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

beépítése a pedagógiai teendők sorába. A terápia komplex szemléletű. logopédiai, orvosi, 

pszichológiai team munka alapján történik. 

A halmozottan sérült beszédfogyatékos tanuló 

A beszéd- és nyelvi teljesítmények súlyos zavarai egy-egy tanulónál halmozottan is 

előfordulhatnak. Nem ritka a nyelvfejlődési zavar hadarás-dadogás együttese. Az iskolai 

szakaszban ehhez olvasás-, írás-, helyesírás,- számolási nehézség társulhat. A tünetek 

megjelenhetnek párhuzamosan, de előfordul a tünetváltás jól ismert jelensége is, amikor pl. a 

kiejtés javítását, javulását követően dadogás, hadarás lép fel. Ilyen esetekben a fejlesztési 

elvekre épülő terápiák tudatos alkalmazása a rehabilitáció döntő tényezője. Más esetekben a 

beszédfogyatékossághoz társuló mozgásszervi, érzékszervi, pszichés fejlődés zavarai 

nehezítik a fejlesztést. A velük való foglalkozás a logopédia és a társuló fogyatékosság 

gyógypedagógiai módszereinek kombinációjával, egyéni fejlesztési terv alapján történik, 

személyre szabott értékeléssel. 

 

II.2. A beszédfogyatékos, beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott tanulók iskolai 

fejlesztésének alapelvei, célja és kiemelt feladatai 

A beszédfogyatékos tanuló iskolai fejlesztésében, speciális nevelési igényeinek kielégítésében 

elsőbbséget kell biztosítani az ép beszélő környezetben integráltan történő oktatásnak a 

kiemelt figyelmet igénylő tanulók (különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű) 

személyi és tárgyi feltételeivel is rendelkező többségi általános iskolában. Ez biztosíthatja a 

tanulók számára a felfelé nivellálást segítő pedagógiai környezetet. 

Nagyon súlyos esetekben – főként az intenzív napi rendszerességű rehabilitáció érdekében – 

szükség lehet a beszédfogyatékos tanuló e célra létesített gyógypedagógiai intézményben, 

osztályban történő iskolai nevelésére, oktatására. Ennek időtartama azonban ésszerű 
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időhatárok között átmeneti, a terápia eredményességétől függő, a család helyzetétől, terápiás 

együttműködésétől befolyásolt gyakorlat. A külön iskolákban törekedni kell arra, hogy a 

tanuló minél előbb visszakerüljön a többségi oktatásba, és különleges gondozása az intenzív 

rehabilitáció után, integrált oktatása mellett legyen biztosítva. 

A beszédfogyatékos tanulók beszéd és nyelvi fejlesztése egyéni fejlesztési terv alapján 

komplex fejlesztést szolgáló foglalkozások keretében, az egyéni képességekhez igazodó 

tevékenységrendszer keretében történik. Az iskolai oktatás, a pedagógiai, logopédiai ellátás, 

valamint az egészségügyi rehabilitáció a beszédfogyatékosság jellegétől függ. 

A beszédfogyatékos tanuló a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján adott 

tantárgy(ak), tantárgyrész(ek) értékelése alól mentességben részesülhet. 

a) A beszédfogyatékos tanulók fejlesztésében törekedni kell a pszichológiai és fiziológiai 

tényezők összhangjára, a személyiség és a beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális 

összefüggésrendszerére. 

b) A fejlesztés legyen tudatos és tervszerű, melynek során a beszéd állapotának felmérésétől 

az egyénre szabott terápiás terv meghatározásán át a tudatos módszerválasztáson túl a 

komplexitás és a folyamatkövetés is megvalósul. 

c) A módszerek megválasztásakor az életkor, a kognitív készségek, a szocioadaptív viselkedés 

és a szociokulturális környezet sajátosságainak figyelembevétele szükséges. 

d) A fejlesztésében meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés, melynek során a 

kinesztéziás, a hallási, a látási, a beszédmotorikus benyomások egymást erősítve fejlődnek. 

e) Fontos a transzferhatások tudatos kihasználása. Mivel a nyelvi és kognitív képességek 

kölcsönhatásban állnak, komplex fejlesztéssel a terápia hatékonysága fokozható. 

f) A beszédfogyatékos tanulók nevelése, oktatása az osztályban megvalósuló, szakmailag 

megalapozott, differenciált foglalkoztatás mellett megköveteli az egyéni és csoportos 

foglalkozások változatos szervezeti kereteit. 

g) A súlyos beszédfogyatékos tanulók fejlesztése intenzív, komplex és folyamatos 

fejlesztőmunka napi rendszerességgel. 

h) A fejlesztést a szülők támogató együttműködése segíti. A terápiában – a minél gyorsabban 

automatizált jó beszédszint elérése érdekében – a tanulóval kommunikáló valamennyi felnőtt 

legyen partner. 

 

II.3. Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 

A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai megegyeznek a NAT-ban alkalmazott 

szakaszolással. A helyi tantervben a bevezető szakasz időtartamának megnövelése – általában 

az első évfolyam tananyagának két tanévre történő elosztásával – indokolt lehet. 

 

II.4. A többségi iskolában történő együttnevelés 

A beszédfogyatékos, beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott tanulók integrált oktatását 

felvállaló iskolának inkluzív pedagógiai szemlélettel és a különleges nevelési, oktatási, 

fejlesztési igény személyi és tárgyi feltételeivel kell rendelkeznie. 

Az inkluzív iskola ismeri a fogyatékosságból eredő hátrányokat és biztosítja, hogy a 

beszédfogyatékos gyermekek a szükségleteiknek megfelelően hozzájussanak azokhoz a 

pedagógiai többletszolgáltatásokhoz, amelyek a hátrányok leküzdését segítik. 

A gyermek harmonikus személyiségfejlődése érdekében a pedagógusok, a logopédus és a 

szülő szorosan együttműködik. 
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II.5. A NAT alkalmazása 

II.5.1. Fejlesztési területek, nevelési célok 

A beszédfogyatékos tanulók nevelésében a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok, az egyes 

műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek az irányadóak, de azok 

fejlődési útjai, módjai, és kialakulásuk időtartama módosulhat. 

Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés, állampolgárságra, demokráciára nevelés, családi 

életre nevelés, felelősségvállalás másokért, önkéntesség, fenntarthatóság, 

környezettudatosság, gazdasági és pénzügyi nevelés, média tudatosságra nevelés. 

Hazánk történelmének és jelen eseményeinek megértésén keresztül képessé kell tenni a 

tanulókat a társadalmi folyamatok megismerésére, a társadalmi színtereken való eligazodásra. 

Fel kell készíteni a felnőtt lét és a tágabb környezet megismerésére, az állampolgári jogok és 

kötelezettségek érvényesítésére. Kiemelt feladat az önálló családi életre való felkészítés, az 

erkölcsi normák és harmonikus családi minták közvetítése. Nagy jelentőséggel bír az együtt 

érző, segítő attitűd kialakítása, a szociális érzékenység és az önkéntes feladatvállalás 

képességének kialakítása. A tanulóknak ismeretet kell szerezni a célszerű gazdálkodás, 

pénzhasználat, fogyasztás és környezettudatosság területén. A beszédfogyatékos tanulók 

esetén kiemelt jelentőséggel bír, hogy használni tudják az ismeretszerzés legmodernebb 

eszközeit (pl. internet). 

A fenti kiemelt fejlesztési feladatok megvalósítása során 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. Fontos a kifejezőkészség 

állandó fejlesztése és a kommunikáció iránti igény kialakítása. Kiváló lehetőséget nyújt erre 

az interperszonális készségek fejlesztése, a szociális érzékenység kialakítása, az 

együttműködésre való képesség fejlesztése, a különféle konfliktuskezelési eljárások 

elsajátítása. 

Testi és lelki egészségre nevelés 

A pedagógusnak segíteni kell a tanulót beszéd és nyelvi zavarának reális megismerésében, 

elfogadásában, szociális kapcsolatainak fejlesztésében. Kiemelt feladat a tanuló 

önismeretének fejlesztése, a tanuló motiválása a beszédhibája leküzdésére, ugyanakkor 

felkészítése az esetleges visszaesésekre, azok kezelésére, valamint arra, hogy az esetleges 

maradandó tünetekkel később is teljes életet tudjon élni. 

A kommunikációjában korlátozott tanuló sokszor nehezebben tudja érzelmeit verbálisan 

kifejezni, külön figyelmet kell fordítani az érzések megfelelő kezelésére, kifejezésére. 

Az egészséges és tudatos életmód kialakítása, a káros szenvedélyek megelőzése kiemelt 

feladat. 

Biztosítani kell a tanuló számára a rendszeres mozgásélményt, a rendszeres testedzést. 

Médiatudatosságra nevelés 

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 médiatudatosságra nevelés segít tájékozódni a valóságos és virtuális világban. 

Pályaorientáció 

A beszédfogyatékos tanuló készségeinek képességeinek alapos feltérképezése szükséges a 

felnőtt életre történő felkészítéséhez. A kapcsolatteremtés és fenntartás képességének javítása 

alapvető feladat. Cél a szociális kompetencia további önálló fejlesztésének kialakítása. A felső 

tagozatban tantárgyak tananyagtartalmainak közvetítése során a pedagógusok ismertessék 
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meg a beszédfogyatékos gyermekkel a különböző szakmákkal kapcsolatos elemi ismereteket. 

Legyen reális képük a társadalmi munkamegosztásról. 

Tanulás tanítása 

A beszédfogyatékos tanulóknál fontos az egyénre szabott motivációk kialakítása, az egyéni 

tanulási stratégiák feltárása. Az informatikai eszközök, egyéni ismeretelsajátítási programok 

tanulás során történő megfelelő és tudatos alkalmazásának beszédfogyatékos tanulók esetében 

kiemelt szerepe van. 

 

II.5.2. Kulcskompetenciák fejlesztése 

A beszédfogyatékos tanulók nevelése, oktatása, fejlesztése a Nemzeti Alaptantervben 

megfogalmazott, az iskolai nevelés-oktatás közös értékeire épül. Alapelveiben, céljaiban 

illeszkedik a NAT-ban megjelenő kulcskompetenciákhoz, a kiemelt fejlesztési tartalmakhoz. 

Ahhoz, hogy a beszédfogyatékos tanulók a kulcskompetenciák birtokában eredményesen 

alkalmazkodhassanak a mindennapi élethelyzetekhez, figyelembe kell venni a tanuló egyéni 

sajátosságait. 

Anyanyelvi kommunikáció 

Kiemelt fontossággal bírnak az alábbi területek: 

– a grammatikai rendszer tudatos felépítése, megerősítése, mind a beszélt, mind az írott nyelv 

területén, figyelembe véve a beszédfogyatékosság által érintett területeket 

– az expresszív beszéd fejlesztése, kommunikációs stratégiák kiépítése, gyakorlása, 

megerősítése, beszédtudatosság kialakítása 

– a beszédértés és olvasás értés fejlesztése mind a beszélt, mind az írott nyelv területén, 

elősegítve a mindennapi és az irodalmi szövegek befogadását, majd az azokkal való 

továbbdolgozás, továbbgondolkodás lehetőségének biztosítását 

– amennyiben a szövegfeldolgozás is érintett, különösen fontos a szisztematikus, a nyelv 

különböző szintjeit elemenként értelmező, a tanulót tapasztalati úton információhoz juttató 

oktatás 

– a nyelvi kódrendszer értelmezésének, működésének megtámogatása, mind a bemenetnél 

(beszédhangok differenciálása, hangkapcsolatok észlelése), mind a feldolgozásnál (szó, 

grammatika, mondat, bekezdés, szöveg) 

– a mentális lexikon folyamatos fejlesztése az életkor és a beszédfogyatékosság 

sajátosságainak függvényében, a fogalomalkotás kialakítása 

– számítógépes programok használata (helyesírás ellenőrző program, stb.) 

– a beszédfogyatékos gyermek motiválása a tananyag és a tanuló közötti emocionális viszony 

kialakításával 

– a pragmatika elemeinek közvetítése és használatának tudatosítása a gyermekek 

kommunikációjában 

– a nem verbális kommunikáció elemeinek közvetítése és használatának tudatosítása a 

gyermekek kommunikációjában 

Idegennyelvi kommunikáció 

Cél az idegen nyelv szókincsének, fonológiai és helyesírási sajátosságainak, valamint nyelvi 

kódrendszerének tudatos felépítése, a szóbeli és az írásbeli kommunikáció fejlesztése, 

figyelembe véve a beszédfogyatékosság által érintett területeket. 

A beszédfogyatékos tanulók nyelvoktatása során a multiszenzoros technikák (auditív-, 

vizuális-, verbális-, drámatechnikák) használata, valamint a verbális és nem verbális 

kommunikációs csatornák (gesztikulációs-vizuális) egyidejű alkalmazása kiemelten fontos. 
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A nyelvórákon szerepet kapnak a koncentrációt és az emlékezetet fejlesztő gyakorlatok, 

melyek a szókincs, a kiejtés és a nyelvtani szabályok elsajátításában közvetve és közvetlenül 

is segítséget nyújthatnak. 

Helyesírási, olvasási és szövegértési problémákkal küzdő beszédfogyatékos tanulók esetében 

főleg a szóbeli kommunikáció magabiztos használatának elsajátítása a cél. Az írásbeli 

kommunikáció használatát, a differenciált fejlesztés mellett, a számítógépes olvasó- és 

helyesírás-ellenőrző programok is segíthetik. 

Fontos pedagógiai cél a beszédfogyatékos tanulók természetes gátlásainak feloldása az idegen 

nyelv kommunikációs helyzetben történő használata során. 

Matematikai kompetencia 

A legfőbb cél a problémamegoldó gondolkodás minél több elemének fejlesztése, konkrét 

cselekvésekhez 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, és építeni kell a tanulók maximális 

együttműködésére, 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 szemléltetéssel és tananyagokkal, vagyis az interaktív tábla és digitális 

tananyagok lehetőség szerinti alkalmazásával valósulhat meg. 

A matematikai szakkifejezések és a szaknyelv használatának fokozatos megkövetelése a 

szóbeli kifejezés erősítésének különösen erőteljes eszköze. 

Természettudományos és technikai kompetencia 

Az oksági kapcsolatok felismerése, a tanult összefüggések alkalmazása gondot okozhat 

azokban az esetekben, ahol, az olvasott szöveg megértése vagy a verbális absztrakció 

akadályokba ütközik. Rövidített, tömörebb, képpel, segédeszközökkel támogatott szövegek 

alkalmazása szükséges az egyes összefüggések mechanikus memorizálásának megsegítésére. 

Tanulónként eltérő lehet az az absztrakciós szint, ahol be tudnak kapcsolódni a 

természettudományos jelenségek értelmezésébe. A kritikai gondolkodás képességének 

fejlesztése többnyire kis lépésekben valósítható meg. A mindennapi tapasztalatokból 

kiindulva kell törekedni arra, hogy a tanulóknak a jelenségek mind szélesebb körébe legyen 

betekintésük, az egységes természettudományos világkép kialakítása érdekében. Eredményes 

tanári stratégia lehet a természeti jelenségeknek alternatív módon, több fogalmi szinten, az 

összes érzékszerv bevonásával való közvetítése. 

Szisztematikusan építkezve kell támaszkodni az internetre, amelynek segítségével a 

legkülönbözőbb természettudományos ismeretek audio-vizuális formában hozhatók közel a 

beszédfogyatékos tanulókhoz. 

Digitális kompetencia 

Ezen a területen a beszédfogyatékos tanulók jó eséllyel tudnak problémákat megoldani, mivel 

az informatikai eszközök használatában a beszédfogyatékosság kevés hátrányt jelent. 

Feladatunk azoknak a digitális programoknak a megismertetése, melyek megkönnyítik az 

ismeretszerzést, az interperszonális kapcsolatépítést. Amennyiben a szóbeli kifejezőképesség 

sérült, a számítógép alternatív csatornaként működhet a mindennapi kommunikációban. 

Hozzásegíthetjük a tanulókat, hogy a rendelkezésükre álló információs társadalom 

technológiáit használják a maguk segédeszközeként a számukra szükséges területeken. 
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Főként az írott szöveg megértésére, lényegkiemelés képességére van nagy szükség, mert ezek 

segítéségével alakíthat ki új kommunikációs stratégiákat. Az információgyűjtés- és keresés, a 

multimédiás tartalmak kezelése a beszédfogyatékosok számára körülhatárolható, jól 

teljesíthető feladat, ezért építhetünk a tanulók erős motivációjára. Egyes ikonok, szóképek 

felismerésével, speciális alapfogalmak, kifejezések megtanulásával olyan eszközök birtokába 

jut, amivel önállóan is tud tájékozódni a digitális világban. A tanuló érzékelje azt a 

folyamatot, hogy az információk gyűjtése, majd az azokkal való továbbdolgozás miként vezet 

új digitális tartalmak kialakulásához. A pedagógus feladata, hogy a tanulók figyelmét a 

konkrét eszközök és szoftverek használatán, illetve a kommunikáció élményén túl arra 

irányítsa, miként lehet az információs társadalomban a beszédfogyatékosságból eredő 

hátrányokat minimalizálni. 

Súlyos diszgráfia és helyesírászavar esetében felső tagozaton „laptop füzet” használatának 

bevezetése azt követően, hogy a gyermeket a klaviatúra használatára megtanítottuk 

Szociális és állampolgári kompetencia, kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

Cél az adaptív viselkedés kialakítása, fejlesztése, a beszédfogyatékos tanulók támogatása 

abban, hogy az őt körülvevő társadalmi és gazdasági környezet eseményeit képes legyen 

feldolgozni, szükség esetén azok menetébe bekapcsolódni. Az oktatás folyamán fontos a 

fokozatosság mellett a gyakorlati bemutatás, illetve az ismeretek szituációs helyzetekben való 

kipróbálása, az érzelemdús, szubjektív elemeket megmozgató, a mindennapi tapasztalatához 

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 érdekeit érvényesíteni. 

Fontos hangsúlyt helyezni a tanulói döntéshozatalra, az alternatívák végiggondolására, a 

variációk sokoldalú alkalmazására, a kockázatvállalásra, az értékelésre, az érvelésre. 

A pedagógus feladata, hogy felébressze a gyermek motivációját arra, hogy részt vegyen a 

szociális kommunikációban, képes legyen véleményét vitában, eszmecserében képviselni 

(ütköztetni, egyeztetni stb.), illetve az őt körülvevő világban tájékozódni. Fokozatosan el kell 

sajátítania a beszédfogyatékos tanulónak azt a képességet, hogy rátaláljon a megfelelő 

kommunikációs stratégiára, képes legyen az egyedi kommunikációs helyzetekhez 

alkalmazkodni. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

Az esztétikai tudatosság, a művészeti kifejezőképesség egy kiegészítő kommunikációs 

eszközt ad a beszédfogyatékos tanulók kezébe. A kreativitás, a problémafelismerő – és 

megoldó képesség, a képzelet, a képi gondolkodás fejlesztésére kiváló lehetőséget biztosít a 

művészeti nevelés. Ezen a kompetenciaterületen az ízlés, a nyitottság, az empátia, az érzelmi 

élet gazdagítása a kommunikáció minden szintjét fejleszti. 

A művészeti nevelés értékközvetítő, értékteremtő, egyben személyiségformáló szerepe a 

kommunikációjában zavart tanuló társadalmi integrációját segíti elő. 

A megfigyelőképesség, tér- és időérzék fejlesztése a látvány és a mozgás ábrázolásával, 

térbeli rendezés; szín-, forma- és szerkezeti érzék alakítása lehetőséget biztosít a 

beszédfogyatékos tanuló speciális készségfejlesztésére. 

A hatékony, önálló tanulás 

A beszédfogyatékos tanulók esetében az önálló tanulás elengedhetetlen feltétele a könyvtári 

ismeret, informatikai tudás, az értő olvasás, szövegfeldolgozás. Az önálló ismeretszerzést, az 

információ megfelelő szűrését, feldolgozását, egyénre szabott módszerekkel, a mindennapi 

életből vett gyakorlati helyzetek cselekvéses vagy vizuális modellezésével segíthetjük. A 
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szövegfeldolgozás, az új információk rendezése során fontos szerephez kell jutnia a 

gondolkodási képességek fejlesztésének, mind a képzeleti, mind a fogalmi gondolkodás terén. 

A pedagógus feladata az új ismeretek megszerzése iránti interiorizálódott motiváció 

kialakítása. 

 

II.5.3. A NAT és a kerettantervek alkalmazása a helyi tanterv készítésénél 

A helyi tanterv készítésénél a NAT-ban és a választott kerettantervben foglaltak az 

irányadóak, de az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő képességek 

(azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók fejlődésének 

függvénye. 

A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire 

vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével 

érvényesíthetők. Ha a tanulót állapota akadályozza, akkor az Irányelvben megadott 

módosítások figyelembevételével javasolt a helyi tanterv elkészítése. 

Az egyes műveltségi területekre vonatkozó ajánlások: 

Magyar nyelv és irodalom 

A műveltségi területhez kapcsolódó tananyagtartalmat, a fejlesztésre fordított időt a sérülés 

jellege, mélysége, prognózisa befolyásolhatja. A Magyar nyelv és irodalom, a Művészetek, a 

Testnevelés és sport, valamint az Élő idegen nyelv fejlesztési feladatainak megvalósítása 

kíván nagyobb figyelmet, a beszédfogyatékosság típusától függően az egyes témakörök között 

hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. Néhány szempont azonban általánosítható: 

– olvasás-, írástanítási módszerként beszédfogyatékos tanulók esetében a hangoztató-

elemző, szótagoló 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. 

Művészetek. Testnevelés és sport 

Mindkét műveltségi terület jól szolgálja a fejlesztés másik nagy területének, a téri orientáció, 

mozgás-, ritmus-, beszédkoordináció követelményeinek megvalósítását. A dráma és a tánc 

kiemelt szerepet kap a rehabilitációs célú feladatok megvalósításában is. 

Idegen nyelvek 

A beszédfogyatékosság típusához igazodó módszerek – pl. dadogók esetében az írásbeliség, 

diszlexiás tanulóknál pedig az auditív módszerek – elsőbbségét szükséges biztosítani. 

 

II.5.4. Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció és rehabilitáció 

Az egészségügyi rehabilitáció formái 

– Audiológiai vizsgálat és ellátás 

– Foniátriai vizsgálat és ellátás. 

– Gyermek-neurológiai vizsgálat és ellátás. 

– Szemészeti vizsgálat, ellátás 

– Pszichológiai vizsgálat, pszichoterápia. 

– Gyógyúszás. 

– Gyógytorna. 

– Relaxációs tréningek. 

A pedagógiai rehabilitáció ajánlott tevékenységformái 

A) Logopédiai egyéni és csoportos terápia. 
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B) Szenzoros integrációs terápiák (olyan mozgásos lehetőség, amelynek segítségével az 

éretlen vagy sérült idegrendszer a saját aktív részvételével fejlődik) 

C) Kommunikációs tréningek (a beszéddel és kommunikációval kapcsolatos tudatosság 

kialakítása) 

D) Bábterápia (személyiség és önértékelés fejlesztés, konfliktuskezelés kommunikációs zavar 

esetén) 

E) Drámaterápiás foglalkozások (azon gyermekek számára, akiknél a beszéd- és nyelvi 

problémák hátterében vagy következtében pszichés problémák állnak) 

F) A tehetséges tanulók számára a tehetségük kibontakozásához szükséges feltételek, 

eszközök, módszerek biztosítása 

 

A) Logopédiai egyéni és csoportos terápia a leggyakoribb kórformák esetében 

A beszédfogyatékos tanuló az iskolai oktatás keretében, annak részeként vesz részt a beszéd 

technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson. A 

beszédfogyatékosság eltérő kórformái szerint a rehabilitációs feladatok is eltérőek. 

A/1 Nyelvi fejlődési zavar (expresszív diszfázia, receptív diszfázia, kevert típusú diszfázia – 

maradványtüneteként beszédgyengeség) 

Az ép értelmű és ép érzékszervű gyermek beszéd illetve nyelvi produkciója jelentős 

mértékben elmarad a biológiai életkorához képest. Az akadályozott illetve hiányos nyelvi 

produkció a nyelv többszintű sérülésében a beszédészlelés, beszédmegértés, valamint a nyelvi 

kifejezés területén jelentkezhet. 

A terápia célja: 

A nyelvi közlés feldolgozás és kifejezőkészség többszintű összetevőjének (beszédészlelés, és 

beszédmegértés, valamint a tiszta, pontos artikuláció, szókincs, nyelvtani rendszer, szóbeli és 

írásbeli kifejezőkészség) sokoldalú, intenzív differenciált fejlesztése, amely specifikusan 

egyéniesített jellegű. 

A logopédiai terápia feladata: 

– a mozgások (beszédmozgások és finommotorika) speciális fejlesztése, 

– grammatikai rendszer rendezése, fejlesztése, verbális munkamemória fejlesztése 

– a beszédre irányuló figyelem és emlékezet fejlesztése, 

– az aktív és a passzív szókincs bővítése, 

– verbális és nonverbális kifejezőkészség fejlesztése, 

– a gondolkodási stratégiák fejlesztése 

– a beszédészlelés és -megértés fejlesztése, 

– az olvasás/írás/helyesírás zavar megelőzése. 

A/2 Dadogás 

A beszéd összerendezettségének zavara kommunikációs zavar, amely a ritmus és az ütem 

felbomlásában és a beszéd görcsös szaggatottságában jelentkezik. A dadogás terápiája 

komplex (logopédiai, orvosi, pszichológiai), egyénre szabott terv alapján zajlik. 

A logopédiai terápia célja: 

– relaxációs gyakorlatok 

– cselekvéshez kötött beszédindítás, 

– helyes légzéstechnika kialakítása, 

– mozgás és és ritmus- és beszéd koordináció fejlesztése, 

– a beszéd automatizált elemeinek technikai fejlesztése és javítása, 

– a beszédhez szükséges motiváció megteremtése, az önismeret és önértékelés fejlesztése 

– a dadogó és környezete közötti pozitív kapcsolatok kialakításának elősegítése. 
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A/3 Hadarás 

A beszéd összerendezettségének zavara, melyre a rendkívüli gyorsaság, a hangok, a szótagok 

kihagyása, összemosása (tapasztása), a pontatlan hangképzés, a monotónia, az egyenetlen 

beszédritmus és a beszédhangsúly hiánya jellemző. A hadaráshoz gyakran társul a könnyen 

elterelhető figyelem és érdeklődés. A hadarás terápiája komplex (logopédiai, pszichológiai) 

egyénre szabott terv alapján zajlik. 

A logopédiai terápia célja: 

– a beszédfigyelem fejlesztése, 

– helyes légzéstechnika kialakítása, 

– beszéddallam és beszédritmus fejlesztés 

– az artikulációs bázis ügyesítése 

– beszédhangsúly gyakorlatok 

– a normális tempójú és ritmusú beszéd automatizálása 

– a beszéd prozódiai elemeinek tudatosítása 

– az állandó önkontroll kiépítése és fejlesztése 

A/4 Diszfónia 

A hang, illetve hangképzés zavara, a beszéd során a hangszín rekedt, a hangképzés kemény, 

préselt, és a hangteljesítmény lényeges csökken. A diszfónia terápiája komplex (logopédiai, 

orvosi, pszichológiai), egyénre szabott terv alapján zajlik. 

A logopédiai terápia célja: 

– a tiszta egyéni beszédhang kialakítása és a folyamatos spontán beszédbe való beépítése, 

– a hangminőség és az anatómiai-élettani viszonyok további romlásának megakadályozása. 

A/5 Orrhangzós beszéd 

Az élettani nazális rezonancia kórosan megváltozik. 

Legsúlyosabb esetei az ajak- és/vagy szájpadhasadékok következtében alakulnak ki. A 

szájpadhasadékkal gyakran együtt jár az enyhe fokú nagyothallás. 

Az orrhangzós beszéd terápiája komplex (logopédiai, orvosi, esetenként pszichológiai), 

egyénre szabott terv alapján zajlik. 

A logopédiai terápia célja: 

– a beszédizomzat fejlesztése 

– a lágyszájpad izomzat működésének fokozása 

– a kóros, nazális rezonancia megszüntetése, illetve csökkentése 

– a beszédartikuláció javítása az anatómiai viszonyok figyelembe vételével 

A/6 Olvasás/írás/helyesírás tanulási zavara (verbális tanulási zavar esetén) 

Az intelligencia szinttől független gyenge olvasási és írásteljesítmény. 

A logopédiai terápia célja: 

– mozgáskoordinácó és ritmusérzék fejlesztés 

– iránydifferenciálás, téri észlelés fejlesztése 

– beszédészlelés fejlesztése 

– fonológiai tudatosság fejlesztése 

– a tévesztett betűk differenciálása, a folyamatos olvasás automatizálása 

– a beszédemlékezet és figyelem fejlesztése 

– szövegértés fejlesztése: beszéd- és nyelvi fejlesztés 

– grafomotoros készség fejlesztése, írás- és helyesíráskészség javítása 

A/7 Számolás tanulási zavara (verbális tanulási zavar esetén) 

Az intelligenciaszinttől független gyenge számolási teljesítmény. 
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A logopédiai terápia célja: 

– képességfejlesztés (mozgás, észlelés, kognitív és tanulási funkciók fejlesztése) 

– szám- és műveleti fogalmak kiépítése (számosság, számérzék, analóg mennyiség rendszer; 

alapműveletek) 

– alapvető mennyiségi és matematikai ismeretek kialakítása 

– matematikai fogalmak megértése és használata 

– matematikai szimbólumok tartalmi azonosítása 

– matematikai szövegértés fejlesztése 

– geometriai alapismeretek 

– idői tájékozódás 

 

III. Az érzékszervi fogyatékos (hallássérült) tanulók iskolai fejlesztésének elvei 

III.1. A hallássérült tanuló 

Hallássérülésnek nevezzük a hallószerv valamely részének veleszületett vagy szerzett 

sérülését, illetve fejlődési rendellenességét, amelynek az éptől eltérő hallásteljesítmény lesz a 

következménye. A hallássérült tanulónál – a hallás hiánya vagy csökkenése miatt – a 

szokásostól eltérhet a nyelvi kommunikáció (beszédértés, szövegértő olvasás szókincs, nyelvi 

szerkezetek értése és használata, hangzó beszéd stb.) fejlettsége, ennek következtében a 

megismerő tevékenység és a teljes személyiség fejlődése is megváltozhat. A tanuló nyelvi 

kommunikációja intenzív fejlesztést igényel, mert ennek szintje általában nem korrelál 

életkorával, hallásállapotával – melytől pozitív és negatív irányú eltérés is lehet. 

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

frekvenciatartományában mért hallásveszteség 90 dB-nél nagyobb). Ennek következménye a 

hangzó beszéd spontán kialakulásának képtelensége, elsajátításának súlyos fokú 

nehezítettsége, valamint a nyelvi kommunikáció általános akadályozottsága. A 

hallásveszteség mértékétől, jellegétől, a környezeti hatásoktól és a szociokulturális háttértől 

függően módosulhat a megismerő tevékenység, a gondolkodás és a lelki élet egészének 

fejlődése. 

b) A nagyothalló tanulónál (a beszédhangok frekvenciatartományában mért hallásveszteség 

30–45 dB közötti; közepes nagyothallás: esetén a a beszédhangok frekvenciatartományában 

mért hallásveszteség 46–65 dB közötti; súlyos nagyothallásnál a beszédhangok 

frekvenciatartományában mért hallásveszteség 66–90 dB közötti) A nagyothalló tanulónál a 

hallás csökkenése akadályozottságot jelent a hangzó beszéd elsajátításában és értésében. 

Ennek mértéke a súlyos kommunikációs zavartól a normál nyelvhasználat megközelítésének 

szintjéig terjedhet. 

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

tanulóknál – egyik vagy mindkét oldalon végzett hallásjavító műtét után – fizikai értelemben 

közel ép beszédhallás mérhető. Fejleszthetőségük, fejlődési ütemük döntően függ attól, hogy 

a gyermek milyen életkorban volt a műtét elvégzésekor, intelligenciájától, illetve az esetleges 

pszichés fejlődési zavartól stb. A nyelvi fejlődés gyorsabb, magasabb szintű elsajátítását a 

hallásjavító műtét előtti és utáni pedagógiai habilitációs és rehabilitációs, valamint az azzal 

párhuzamos pedoaudiológiai gondozás és az aktív szülői megsegítés eredményezi. A 

fejlesztés stratégiájának alapja döntően a beszédhallásra alapozott módszerek alkalmazása. A 

beszédértés, a hangzó beszéd fejlődése hasonlóságot mutat az ép hallásúak 

beszédfejlődésével. A fejlesztés kívánatos színtere az ép hallásúak környezetében van 

szurdopedagógus jelenlétével, de az integrációjukra csak alapos pedagógiai diagnózis után 

kerülhet sor. Teljesítményüket a befogadó intézmény szakmai felkészültsége, nyitottsága, a 
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szülők együttműködő készsége, valamint a gyermek kognitív és pszichés jellemzői és 

esetleges beszéd- és nyelv elsajátítási zavar (diszfázia ) befolyásolja. 

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

speciális változata. Összetett tüneti képe súlyosabb fokú nyelvi- és beszédfejlődési 

akadályozottságban, diszpraxiás és szenzomotoros integrációs zavarra utaló pszichomotoros 

jellemzőkben nyilvánul meg. A specifikus nyelvi zavar, valamint a kísérő pszichomotoros 

tünetek változatos formában, sajátos összetételben jelennek meg a hallási fogyatékosság 

enyhébb vagy súlyosabb mértéke mellett. 

e) A hangos beszéd kialakulása után hallássérültté vált tanulók személyisége az előző 

csoportokhoz viszonyítva még sérülékenyebb, nehezen dolgozzák fel a hallás elvesztésével 

fellépő állapotváltozást: vagyis a nehezített kommunikációt, a környezettel való kapcsolatuk 

beszűkülését. Ebben az esetben fokozott segítséget igényelnek a kompenzációs csatornák 

kialakításához. 

 

III.2. A hallássérült (siket, nagyothalló) tanulók fejlesztésének alapelvei 

A hallássérült tanuló egyéni fejlesztési lehetőségeit személyiségjegyei, intellektusa mellett 

döntően befolyásolja a hallássérülés bekövetkeztének, felismerésének időpontja, kóroka, 

mértéke, a fejlesztés megkezdésének ideje. A hallássérült gyermekek fejlesztése az általános 

pedagógiai tevékenységen kívül gyógypedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs 

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. 

 

III.3. A hallássérült tanulók többségi iskolában történő együttnevelése 

Iskolánkban a hallássérült gyermekek együttnevelése teljes integrációban történik, amelyben a 

gyermek az oktatás teljes időtartamában a befogadó csoportban van. 

A gyermeket tanító pedagógusok feladatai:  

– figyelembe veszik a hallássérült gyermek speciális fejlesztési igényeit a tananyag, a 

követelmény, az értékelési mód és a speciális módszertan tekintetében; 

– segítséget nyújtanak a hallássérüléséből, gyengébb nyelvi kommunikációs 

kompetenciájából, fogalmi gondolkozásából eredő hátrányának és ezzel összefüggő esetleges 

tanulási nehézségének leküzdéséhez; 

– az értékelésnél figyelembe veszik a hallássérülés következményeként fellépő 

kommunikációs nehézségeket, a szókincs esetleges elmaradását, a szóbeli, írásbeli 

kifejezőkészség gyengébb voltát, az abban előforduló grammatikai hibákat és kiejtési 

problémákat, valamint az egyéni fejlesztési terv követelményeit.  

A pedagógusközösség feladata, hogy: 

– segíti a gyermek beilleszkedését a közösségbe; 
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– 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. 

Az együttműködés során a szurdopedagógus/utazótanár vállalja, hogy: 

– segíti a befogadó pedagógus-, gyermek-, és szülői közösségek 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 órai munkájához; 

– nyomon követi a gyermek fejlődését; 

– egyéni fejlesztés során fejleszti a gyermek kommunikációs kompetenciáját; 

– esetlegesen koordinálja a rehabilitációs munkában résztvevő 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. 

 

III.4. A Nat és a választott kerettanterv alkalmazása a hallássérült gyermekek nevelése-

oktatásában 

III.4.1. Kiemelt fejlesztési feladatok 

A hallássérült tanulók nevelésében a Nat-ban leírt fejlesztési feladatok az irányadóak, de az 

egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő képességek (azok fejlődési 

útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének 

függvényei. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A hallássérült tanulókat segíteni kell abban, hogy érzékszervi fogyatékosságukkal együtt élve, 

önmagukat elfogadva a munka világának aktív részesévé, kiegyensúlyozott személyiségekké 

váljanak a sikeres társadalmi beilleszkedés céljából (alul- és felülértékelés, reális énkép, 

önértékelés). Tanulják meg, hogy felelősek saját sorsuk, életpályájuk alakításában. 

A családi életre nevelés 

A halló családba született sajátos nevelési igényű gyerekek esetében sokszor megváltoznak a 

szerepek. A megfelelő önismeret és a reális énkép kialakításával, a pozitív családminták 

bemutatásával a hallássérült tanulók esetében értékeket alakíthatunk ki. 

Médiatudatosságra nevelés 

Az ismeretszerzésben kiemelkedő szerepe van a vizuális csatornának. Törekedni kell arra, 

hogy az ezen az úton szerzett ismeretek tartalma valósághű legyen, és hogy az ismeretanyag a 

fogalmi általánosításokat, az árnyaltabb kommunikációt is fejlessze. 

A komplex ismeretanyagon nyugvó fejlesztési feladat feltételezi a térben, időben, 

tartalmakban eltérő összefüggések felismerését. Mindezek súlyos gondot okozhatnak a 

kommunikációjukban akadályozott hallássérülteknek. A szókincs és a fogalmak bővítése, a 

nonverbális úton szerzett ismeretek, fontos részét képezik az egyéni szükségletekhez igazított 

fejlesztésnek. Szükséges a társadalmi kapcsolatépítés és a kapcsolattartás formáinak 
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megismertetése, elsajátítása, gyakorlása. Fontos a hallássérültek számára készült feliratozott 

műsorok, filmek használata. 

Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés 

Az identitástudat kialakítása a kulturális örökségek megismerésén keresztül, életkoruknak 

megfelelő gyakorlat orientált módszerekkel (pl. tárgyi emlékek, múzeumlátogatások) 

történjen. 

Szemléletük, nyitottságuk alakításában nagy jelentőséggel bír, ha kommunikációs 

lehetőségeikkel kapcsolatot tudnak teremteni tágabb környezetükben élő sorstársaikkal (pl. 

internet, pályázatok, szabadidős tevékenységek, kulturális rendezvények). Közvetlen 

élmények nyújtásával kell ismereteket adni a hazánkon kívüli kulturkincsek megismeréséhez. 

Fenntarthatóság, környezettudatosságra nevelés 

Minél fiatalabb életkortól kezdődően tevékeny részvétellel, megfigyelés útján kell hatékonyan 

eljuttatni a tanulókat a környezet alakításának, megóvásának és fontosságának felismeréséhez 

(pl. interaktív tananyagok alkalmazása, természetben töltött programok). Tudatos pedagógiai 

segítséggel kell lehetővé tenni minél több vizuálisan jól érzékelhető, saját élményen alapuló 

ismeretek gyűjtését. 

A tanulás tanítása 

A hallássérült gyermekek tanulási folyamatát lényegesen nehezíti különböző mértékű 

kommunikációs akadályozottságuk. A tanulással kapcsolatos speciális igényeik, lehetőségeik 

(emlékezet, annak struktúrája, dysphasiás jegyek, részképességzavarok stb.) feltárására építve 

valósítható meg az egyénre szabott fejlesztés. Az iskolai évek során sajátítsák el az önálló 

tanulást segítő eszközök (pl. számítógép, internet, könyvtár) készségszintű használatát. A 

hatékony tanulás módszereinek elsajátíttatása magában foglalja a csoportos tanulás 

módszereit, a kooperatív tanulási technikát vagy a távoktatás elsajátítását, megismerését. 

A testi és lelki egészségre nevelés 

A hallássérült tanulókat szükséges megismertetni – az életkoruknak, esetleges társuló 

fogyatékosságuknak megfelelő szinten – azokkal az okokkal, melyek hallássérülésüket, illetve 

annak következményeit okozták. El kell sajátíttatni a tanulókkal a nélkülözhetetlen 

hallásjavító eszközök használatát, valamint azokat az egészségügyi ismereteket, melyekkel 

biztosítható számukra hallásmaradványuk aktivizálása. Életmódjuk, életvitelük alakításában 

hangsúlyos szerepe van komplex kommunikációs lehetőségeik fejlesztésének 

(hallásmaradvány kihasználása, szájról olvasás, pontos jelnyelvi ismeretek). Szükséges, hogy 

felismerjék a környezetben előforduló káros szokásokat, hogy az ártalmas magatartási 

formákat ne vegyék át. Ismerjék meg saját értékeiket, hogy életmódjukra vonatkozóan helyes 

döntéseket tudjanak hozni, képessé váljanak a környezet és munkaerőpiac elvárásainak 

megfelelő társadalmi integrációra. 

– A hallássérült gyermek számára a mozgás, a testedzés olyan kompenzációs terület, ahol 

kommunikációs hátrányaikkal is jelentős sikereket érhetnek el. Emellett a sport segíthet a 

belső feszültségeik levezetésében, így segítve az indulatok kezelését. 

– A mozgás, a testedzés hozzájárulhat a hallássérüléssel esetlegesen együtt járó 

egyensúlyproblémák kezeléséhez. 

– A hallássérült gyermekek, nyelvi korlátozottságuk miatt kevesebb információval 

rendelkeznek a világról, bizonytalanságuk, befolyásolhatóságuk miatt jobban ki vannak téve 

veszélyeztető hatásoknak. Ezért fontos a szexuális nevelés, a szenvedélybetegségeket 

megelőző programok, illetve a biztonságos internethasználat megismertetése. 

– Az érzelmek, indulatok, belső feszültségek verbális kifejezésének nehezített volta miatt 

fontos, hogy legyen lehetőségük ezek nem verbális módon való kifejezésére akár a 

művészetek (képzőművészet, tánc) akár a sport terén. A társadalomba való beilleszkedésüket 
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segítve meg kell ismertetni velük az érzelem, az indulat kifejezés társadalmilag elfogadott 

verbális és nonverbális formáit. 

– Tanuljanak meg segítő szakemberekhez fordulni (pszichológus stb.). 

Pályaorientáció 

Az iskolai fejlesztések során kiemelt feladat a lehető legnagyobb önállóság elérése. Lényeges 

azoknak az eljárásoknak, módszereknek, tevékenységeknek a megkeresése, és működtetése, 

amelyek a tanuló életének minden színterén az önálló életvitel kialakítását segítik, 

gyakoroltatják. Alapvető fontosságú feladat mindazon személyiségjegyek feltárása, melyek a 

tanulók további sorsát döntően befolyásolhatják. Ezek fejlesztése jó esélyt adhat arra, hogy 

pályaválasztásuk sikeres legyen. Segíteni kell őket, hogy reálisan mérjék fel a 

hallássérülésükből adódó akadályozó tényezőket. 

Reális énképük, önismeretük kialakítása segíti a számukra megfelelő, elérhető szakma 

tanulását, majd a munka világába, azon keresztül a társadalomba való beilleszkedésüket. 

Ehhez rendszeres integrációs gyakorlatra van szükségük, ahol megismerhetik a hallók világát 

(pl. kapcsolattartás halló közösséggel, kommunikáció gyakorlása „természetes” közegben, 

illemszabályok, írott és íratlan törvények megismerése). 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A tapasztalatszerzés hiánya, a nevelés során gyakran kialakuló másoktól függő életforma 

indokolttá teszi a terület hangsúlyozott fejlesztését. A gazdasági és pénzügyi ismeretek, az 

életkornak megfelelő pénzzel való bánásmódra tanítás a hallássérült tanulók későbbi 

beilleszkedését szolgálja. 

 

III.4.2. A kulcskompetenciák fejlesztése 

A Nat-ben és a választott kerettantervben megjelenő tartalmak speciális ismeretekkel, 

képességekkel egészülnek ki, így a kompetenciák fejlesztésénél ezeket is figyelembe kell 

venni. 

Anyanyelvi kommunikáció 

A hallássérült tanulók ismeretszerzését nehezíti a nyelvi kommunikációs szintjük életkorhoz 

viszonyított elmaradása. Szókincsük fogalmi gondolkodásuk szegényes, kifejezésmódjuk 

kevésbé árnyalt, mint halló társaiké. Az ismeretek megértését segíti a változatos szemléltetés, 

saját élményen alapuló tevékenységbe ágyazott anyanyelvi fejlesztés, a digitális technika 

nyújtotta lehetőségek kihasználása. A társas kapcsolatokban, a társadalmi és kulturális 

tevékenységek során a különböző kommunikációs helyzetekben társadalmilag elvárható, 

helyes viselkedési formák értelmezése, megértése nyelvi kifejezése valósítható meg. A 

mindennapi helyzetekben előforduló metakommunikációt tanulják meg helyesen értelmezni. 

Tudjanak írásban kommunikálni. Fontos a pozitív attitűd kialakítása, mely segíti a 

nyilvánosság előtti magabiztos megszólalásra való törekvést. 

Kiemelt feladatok 

– a beszédértés fejlesztése 

– a szövegértő olvasás fejlesztése 

– konkrét tapasztalatokon alapuló szókincsfejlesztés 

– a beszéd használata 

– az írásbeli kifejezés fejlesztése 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelv elsajátítására való képességet jelentősen befolyásolja a hallássérült tanuló 

hallásállapota, szókincse, nyelvi kommunikációs szintje. Az idegen nyelv tanulásánál a 

gyermek egyéni képességeihez alkalmazkodva a nyelv megismerése és elsajátítása, illetve a 
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köznapi élethelyzetekben, vagy egy adott szakmával kapcsolatos kifejezések megértése és 

használata lehet a cél. 

Matematikai kompetencia 

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. 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. 

Az auditív csatorna részleges vagy teljes kiesése miatt a matematikai kompetencia 

kialakulásához több időre, rendszeres gyakorlásra, ismétlésre van szükségük. 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A hallássérült gyermek/fiatal a környezetéről elsősorban a látás útján szerez információkat. 

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). 

Digitális kompetencia 

A hallássérültek egyik legfontosabb információszerzési, illetve kommunikációs eszköze a 

számítógép és ezen keresztül az internet. Használatát nehezíti szűkebb szókincsük és 

szövegértési nehézségük. Ebből adódóan kiemelt feladat a keresőprogramokkal való 

megismertetésük, melyek segítenek a lényegkiemelésben és az írott szöveg megértésében. 

Mivel a hallássérült tanulók erősen motiváltak a digitális eszközök használatában, ezt a 

motivációt ajánlott kihasználni más tanórákon is. Ajánlott a szabályos tízujjas gépírás 

elsajátítása (gépírást tanító program). Az ok-okozati összefüggéseket nehezen ismerik fel, 

ezért szükséges az IKT használatának során felmerülő valós és virtuális kapcsolatok 

megkülönböztetésének oktatása. 

A hatékony, önálló tanulás 

A hallássérült tanuló önértékelése esetenként nem reális, szókincs és beszédértési nehézségei 

miatt az önálló tanuláshoz szükséges képességek kialakítása nagyobb figyelmet igényel. 

Munkába állásuk, karrierépítésük a kommunikációs lemaradásuk miatt nehezített, ezért 

ajánlott megtanítani őket munkájuk értékelésére, tanácsok, információk kérésére. A 

különböző tanulási technikák megismertetése elengedhetetlen (szótárak, lexikonok, ezek 

digitális változatainak használata). 

Fontos az önálló ismeretszerzés igényének kialakítása (lehetőség szerint könyvtár). 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A hallássérült gyermeket/fiatalt támogatni kell sérülésének, és ebből adódó esetleges 

hátrányainak elfogadásában, az esetenként kialakuló konfliktusok és stressz kezelésében. A 

megfelelő társas kapcsolatok kialakításának képessége nagy szerepet játszik, az udvarias 

viselkedés és a későbbi társadalmi beilleszkedés során. Individuális beállítódásuk, 

gondolkodásuk miatt fontos a közösségi beilleszkedés szabályaira nevelés. 

Érdekvédelmi ismereteik alkalmazása, az őket megillető támogatási rendszer valamint jogi 

lehetőségeik érvényesítésének ismerete elengedhetetlen. 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

Minél korábbi életkorban (5. osztálytól) fontos az iskolák életpálya építést megalapozó, 

pályaorientációs tevékenysége, hogy a hallássérült tanulók és szüleik megismerjék a 

választható szakmák körét, a továbbtanulási lehetőségeket. Kellő figyelmet kell fordítani a 

sikerorientáltság, innovációs készség kialakítására. 
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Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A hallássérült tanulók esztétikai nevelése, ízlésük formálása nem csak személyiségük 

színesebbé tételét szolgálja, hanem fontos eszköze társadalmi beilleszkedésüknek, 

önkifejezésüknek is. A művészeti ágak közül elsősorban a vizuális kultúra, a manuális 

tevékenységek (festés, agyagozás, szövés, bőrtárgy készítés, fotózás, kézimunka, 

gyöngyfűzés, ékszerkészítés) lehetnek az önkifejezés eszközei, melyek a későbbi megfelelő 

pályaválasztást is befolyásolhatják. 

 

III.5. A nagyothalló tanulók iskolai fejlesztése 

III.5.1. Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 

A nagyothalló tanulók oktatásának pedagógiai szakaszai módosításokkal megegyeznek a Nat 

pedagógiai szakaszolásával. 

A nagyothalló tanulók nyelvi szintje általában indokolja, hogy a bevezető szakasz hosszabb 

idősávban – teljesítésére két tanév javasolt – szerveződjön, de az iskola pedagógiai programja 

és a helyi tanterve alapján a későbbiekben is sor kerülhet egy évfolyam tananyagának egy 

tanévnél hosszabb időtartamban történő feldolgozására. 

Indokolt, hogy az alsó tagozatos szakasz előtt egy év alapozó időszak szerveződjön. Az 

alapozó szakasz idősávjában – a korai gondozás és a speciális óvodai nevelés eredményeire 

támaszkodva – a nyelvi kommunikációs készségek kialakítása, fejlesztése dominál. Ekkor a 

szókincs fejlesztését, a köznapi nyelv elemeinek elsajátítását, a beszédérthetőség fejlesztését, 

a nyelvi különbségek kezelését, valamint a nyelvi-szociális érintkezési formák kialakítását 

végezzük. Kisiskolás korukra elsajátítják és megközelítően olyan szinten birtokolják az 

alapvető kulturtechnikákat, hogy eszközként használhatják a további tudás megszerzésében. 

Legkésőbb az alsó tagozatos szakasz végére a nagyothalló tanulók nyelvi kommunikációs 

fejlettsége optimális esetben megközelítheti vagy elérheti az azonos korú halló tanulók 

fejlettségének alsó szintjét. 

A felső tagozatos szakaszra már kialakultnak tekinthető az egyéni beszédállapot. Erre 

támaszkodva általában megvalósítható: 

– a nyelvi rendszer további finomítása, a nyelvi-kommunikációs szint emelése, az olvasás-

írás eszköz szintű használata, 

– a nyelvi érintkezés formáinak bővítése: tágabb tájékozódás a köznapi nyelvhasználatban, 

árnyaltabb alkalmazás, a műveltségi területek és témák tartalmának megfelelő fogalmak értő 

használata, 

– a szociális kapcsolatrendszer, az érintkezési formák pontos értelmezése, a kommunikációs 

szándéknak megfelelő nyelvi formák megválasztása. 

Valamennyi pedagógiai szakasz kiemelt feladata: 

– a beszédhallás folyamatos fejlesztése, 

– a pályairányítás, a reális pályaválasztás előkészítése, a továbbtanulás, 

– az épen maradt funkciók fejlesztése, a tehetség gondozása. 

 

III.5.2. A Nat és a kerettanterv alkalmazása a helyi tanterv készítésénél 

Kulcskompetenciák fejlesztése 

Anyanyelvi kommunikáció: 

Kívánatos, hogy a nagyothalló és az intenzív nyelvi fejlesztésben, illetve korai életkorban 

Cochleáris Implantáció (a továbbiakban: CI) műtéten átesett tanulók szókincse, 

kommunikációja a szakszerű szurdopedagógiai, segítséggel megközelítse a halló gyermekek 

nyelvi szintjét. Előfordul azonban, hogy ez két-három éves elmaradást mutat. 

Kiemelt feladatok: 
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– 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) 

– 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. 

Idegen nyelvi kommunikáció: 

A nyelv oktatása mindig az egyes tanulók egyéni képességeihez, hallásállapotához, 

anyanyelvi szintjéhez igazodva történik. 

Kívánatos a korszerű idegennyelv tanítási módszerek alkalmazása, a köznapi helyzetekben 

történő kommunikációfejlesztés. 

– Lehetőség van az értékelés alóli felmentésre. Az értékelés alól felmentett tanulók számára 

szervezett foglalkozások elsődleges célja a képességfejlesztés, melynek egyik fő feladata az 

idegennyelvi készségek fejlesztése, az idegen nyelv elemi szintű tanulására történő 

felkészítés. 

A NAT-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, 

fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

Matematikai kompetencia: 

A hallássérülésből adódó szókincs-, és beszédértésbeli, a szövegértő olvasásbeli eltérések 

kihat/hat/nak a gondolkodási műveletek flexibilitására. A matematikai gondolkodás 

fejlesztése a tevékenykedtetés, a manipuláció, a speciális szemléltetés és tananyagok – 

interaktív tábla és digitális tananyagok lehetőség szerinti alkalmazásával valósul meg. 

– A matematika és a valóság kapcsolatának erősítése hangsúlyos szerepet kap. A valóságos 

élethelyzetekben előforduló matematikai tartalmak megragadása mellett egyidejűleg az ezt 

leíró nyelvi kifejezésformák begyakorlása is szükséges. 

– A matematikai tartalmakat a szókincsüknek, szövegértésüknek, nyelvi fejlettségüknek 

megfelelő szintű szöveges feladatokban kell reprezentálni számukra. 

– Kiemelt jelentőségű a szemléltetés, melyben a valós élethelyzetek megélése, és a verbális 

megfogalmazással kísért konkrét tárgyi tevékenykedtetés továbbra is központi szerepet kap az 

interaktív tanulási lehetőségek alkalmazása mellett. 

– 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 több időre, rendszeres gyakorlásra, többszöri ismétlésre van szükségük. 

A NAT-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, 

fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

Természettudományos kompetencia: 

Legyenek tisztában a tanulók (életkori szinten) a hallássérüléssel kapcsolatos ismereteknek, 

ismerjék fel a hallásjavító készülékek (hallókészülékek, CI) működési zavarait, a 

meghibásodás jelzéseit. 
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A hatékony önálló tanulás kompetenciához kapcsolódó tantárgyak tanításában a szemléltetés, 

a kísérletezés, a természeti folyamatok, jelenségek modellezése a lehetőség szerinti 

legteljesebb megértés érdekében történik. 

Digitális kompetencia: 

A nagyothalló számára is hatalmas tárháza az információknak, ismereteknek az internet. 

Használatukat 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. A nagyothallók 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 nagyothalló tanulók erősen motiváltak a digitális eszközök használatában, ezt a 

motivációt ajánlott kihasználni más tanórákon is. 

A tárgyi tudás megszerzését a nagyothalló tanulók sajátos nevelési igényének megfelelően, 

széleskörű 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. Ekkor 

lehetővé válik az egyes tanulókkal való differenciált foglalkozás vagy a nehezen tanuló 

gyerekek megsegítése, a hallássérült tanulók tanulási sikerélményhez juttatása. 

A NAT-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, 

fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

Szociális és állampolgári kompetencia: 

A hallássérülésből adódó nehezített élethelyzetek, az esetleges kudarcok feldolgozását 

segítheti, ha a hallássérült tanuló reális énképpel, önkontrollal, empátiával, toleranciával 

rendelkezik, valamint ismeri a frusztráció és stressz kezelésének technikáit. Fontos a 

konfliktuskezelés, a meggyőzés, kapcsolatépítés, csoportszellem és az ezekhez kapcsolódó 

kommunikáció elsajátítása. 

Kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetencia: 

A nagyothalló és a hallásjavító műtéten átesett tanulók későbbi társadalmi érvényesüléséhez 

fontos a körültekintő pályaorientáció, az irányított, tervezett pályaválasztás. 

Meg kell ismertetni a számukra elsajátítható szakmákat, továbbtanulási lehetőségeket, és 

mindazokat a segítő technikákat, melyek megkönnyítik beilleszkedésüket a középiskolákban, 

illetve a felsőoktatásban. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség: 

A művészet nyelvének értése és használata egy újabb kommunikációs csatornát nyit meg a 

nagyothalló gyermekek számára. A képi, térbeli gondolkodás, a kreativitás, a problémák 

felvetése és 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. 

A hatékony önálló tanulás: 
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Különböző tanulási technikák megismertetése (szótárak, lexikonok, ezek digitális 

változatainak használata). Az önálló ismeretszerzés igényének kialakítása (könyvtár, internet). 

Az új információk rendezése során fontos szerephez kell jutnia a gondolkodási képességek 

fejlesztésének, mind a képzeleti, mind a fogalmi gondolkodás terén. 

A hangos beszéd kialakulása után hallássérültté vált tanulók iskolai fejlesztése 

A tanulók e csoportja esetében a sajátos nevelési igény a hallássérülés bekövetkezésének 

idejétől jelenik meg. Állapotuktól függően folytatják tanulmányaikat előző iskoláikban vagy a 

hallássérültek megfelelő iskolatípusában. 

Oktatásuk Nat-hoz való viszonyát alapvetően a befogadó iskola helyi tanterve, 

hallássérülésükből következő sajátos egészségügyi és speciális pedagógiai igényük 

szabályozza. 

Pedagógiai, valamint egészségügyi célú rehabilitációjukat – ezen Irányelvnek a 

hallássérültekre vonatkozó fejezetén túl – az alábbiak figyelembevételével szükséges tervezni: 

– a hallókészülék használatára szoktatás, 

– a hallásmaradvány kondicionálása, 

– a meglévő beszédállapot fenntartása (megőrzése) és fejlesztése, 

– a szájról olvasás készségének kiépítése, fejlesztése, 

– a módosult életvitel elfogadtatása, a harmonikus személyiség erősítése. 

 

III.5.3. A nagyothalló tanulók pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációja 

A pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs foglalkozásokat a gyermek állapotához 

igazodóan egyéni vagy kiscsoportos formában kell megszervezni. 

– Nagyothalló tanulók esetében az egészségügyi célú rehabilitáció elsősorban a folyamatos 

otológiai és audiológiai ellátásra irányul, melyet számukra iskolai keretekben szükséges 

biztosítani. A nagyothalló tanuló fokozottabban támaszkodik a látására, ezért annak védelme a 

fülészeti ellátással azonos fontosságú. 

– Nagyothalló tanulóknál kiemelten fontos a mentálhigiénés gondozás, a pszichológiai ellátás. 

Pszichológiai habilitáció, rehabilitáció: 

– társuló zavarok korai diagnózisának segítése, szakemberekhez irányítás, a megfelelő minél 

korábbi terápiához való jutás támogatása; 

– a társuló zavarok következtében kialakuló másodlagos sérülések kialakulásának 

megelőzése; 

– másság megélésének, a sérültség elfogadásának segítése, 

– sikertelen integráció esetén önbizalom erősítése, a negatív élmények feldolgozása; 

– az akadályozott kommunikáció miatt nehezített az érzelmek, indulatok kezelése, a belső 

feszültségek levezetése; 

– a nyelvi akadályozottság miatt nehezített a konfliktusok kezelése, nem állnak rendelkezésre 

a megfelelő nyelvi formulák, minták; 

– a család támogatása a sérült gyermek nevelésében, ezzel segítve az autonóm, egészséges 

személyiség alakulását; 

A tanulók intézményen kívüli pszichológiai ellátása – különösen súlyosabb kommunikációs 

problémák esetén, és diákotthoni bentlakás esetén – nehezített. Ezért indokolt intézményen 

belüli pszichés megsegítésük. 

Az ellátás elsődleges feladatai: 

– a hallássérülésnek és az azzal összefüggő akadályozott kommunikációnak a személyiség 

fejlődésre tett kedvezőtlen hatásának megelőzése, csökkentése; 
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– szükség esetén – akut krízis, személyiségzavar, magatartászavar, beilleszkedési nehézségek, 

iskolai vagy családi konfliktusok, egyéb pszichés problémák (szorongás, pszichoszomatikus 

problémák stb.) kezelése; 

– társuló zavarok (pl. hiperaktivitás, autizmus, tanulási zavar) korai diagnózisának segítése, 

szakemberekhez irányítás, a megfelelő minél korábbi terápiához való jutás támogatása;- a 

nyelvi kommunikáció döntő befolyással bír nemcsak a fogalmi gondolkodás fejlődésére, 

hanem a lelki élet egészére, a személyiség alakulására is. Ezért alapvető pedagógiai fejlesztési 

cél a lehetőség szerinti legkorábbi időponttól kezdett szakszerű szurdologopédiai ellátás. 

Az egyéni anyanyelvi nevelés keretében történik: 

– a nyelvi kommunikáció megindításának támogatása, 

– a beszédfejlődés természetes vonulatának bejárása, az érthető, megközelítően természetes 

ritmusú beszéd kimunkálása. 

– a még hiányzó beszédhangok kialakítása, automatizálása illetve a meglévő hibás hangok 

korrekciója, 

– a szupraszegmentális elemek megfelelő használatának tudatosítása, a helyes beszédprozódia 

állandó gyakorlása, 

– a grammatikai, pragmatikai hiányosságok korrekciója 

– a szókincs folyamatos bővítése, a szavak, kifejezések értelmezése, melyek hiányában a jó 

beszédprodukció elérése lehetetlen. 

– A cochleáris implantácó-hallásjavító műtéten átesett gyermekek rehabilitációja, 

habilitációja, amelynek célja a speciális hallás-és beszédfejlesztés annak érdekében, hogy a 

környezet hangjainak felismerésétől a beszédhangok differenciálásán keresztül a beszédértés 

és az érthető beszéd birtokába jussanak. Mindezzel cél a minél korábbi integráció. 

– Speciális intézményi oktatás esetén az integrált iskolai és iskolán kívüli életre történő 

felkészítés biztosítása is feladat. 

– A képességprofilnak megfelelően kell kidolgozni és megvalósítani az egyéni fejlesztési 

tervet, melybe lényeges beépíteni a diszfáziás tünetek kezelésére specifikusan kidolgozott 

eljárásként bevált Affolter-Heldstab-féle módszert. 

– Az „Integrációs gyakorlat” célja, hogy a halló társakkal végzett közös tevékenységek, 

közösen szerzett élmények során felismerjék azokat a kapcsolódási pontokat, melyek 

segítségével a nagyothalló gyermekek egyenértékűnek tekinthetik magukat a hallókkal. Ennek 

érdekében szükséges a kezdő évfolyamokban a halló gyermekekkel való érintkezés, 

kapcsolattartás megkezdése, beépítése a hallássérült gyermekek életébe, a későbbiekben a 

középső évfolyamokon a többségi iskolában nevelkedő gyermekekkel, gyermekcsoportokkal 

való növekvő gyakoriságú együttlét, együtt-tanulás, együtt-sportolás stb., az utolsó két 

évfolyamon pedig a pályairányítás, a pályaválasztás, az ezzel kapcsolatos elméleti és 

gyakorlati ismeretek, tevékenységek végzése. 

Kiemelt feladat a tehetséggondozás, melynek keretében megvalósul: 

– Az átlagnál jobb nyelvi képességekkel rendelkező tanulók anyanyelvi kompetenciáink 

kiemelt fejlesztése a következő területeken: 

– a szövegértési és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szövegtípusok 

szerkezeti és jelentéstani jellemzőinek felfedeztetésével; 

– a kommunikáció tudatos stratégiáinak felépítése különféle közlési helyzetekben és 

szövegtípusokban; 

– a kommunikációs magatartásmódok és tevékenységek egyszerre kreatív és normatív 

használata; 

– a nyelvi problémaészlelés képességének folyamatos fejlesztése; 

– az egyéni közlési stratégiák kialakítása és használata; 
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– a nem verbális önkifejezés képességének fejlesztése, illetve a partner nem verbális 

jelzéseinek értelmezése. 

A kiemelkedő matematikai – logikai gondolkodással bíró tanulók matematikai 

kompetenciáinak fejlesztése és szövegértési kompetencia – szintjének olyan szintre emelése, 

amely képessé teszi őket a matematikai szöveges feladatok megértésére. 

Az anyanyelvi és a kiemelkedő egyéb kompetenciák mind magasabb szintű és szélesebb körű 

birtoklásának elősegítése minden műveltségi területen, amely képessé teszi tehetséges 

tanulóinkat a verbális, hangzó és képi kommunikáció eszközeinek és kódjainak, a különböző 

információhordozók üzeneteinek megértésére és feldolgozására, ezzel az önálló tanulás 

képességének gyakorlására. 

 

IV.  Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei 

IV.1. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló 

IV.1. 1. Általános jellemzők 

Az autizmusspektrum zavarok az idegrendszer igen korai, nagy valószínűséggel veleszületett 

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

következményei. Az iskoláskor eléréséig – vagy tovább – kezeletlenül maradt fejlődési zavar 

és szélsőséges viselkedésformák gyógyító és fejlesztő célú ellátása a gyermek növekedésével 

egyre nehezebbé válhat, bár a nevelhetőség, taníthatóság időszaka belenyúlik a felnőttkorba, 

így sosem túl késő a fejlesztést elkezdeni. Az autizmusspektrum zavarok lényege a társas 

viselkedés, a kommunikációs és sajátos gondolkodási képességek minőségi károsodása, amely 

jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul meg. Az autizmus spektrum zavarral küzdő 

tanulóra legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő társas viselkedési készségek területén 

tapasztalható gondolkodási képesség sajátos hiányosságai, a beszéd szintjéhez képest 

károsodott kölcsönös kommunikáció, a rugalmas viselkedés szervezés és kivitelezés 

képességének minőségi sérülése és az egyenetlen képességprofil. Autizmus spektrum zavar 

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

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

vagy átlag feletti intelligencia esetében is jelentősen befolyásolja, áthatja a gyermeki fejlődést, 

megváltoztatja a megismerés folyamatát és a társas viselkedés fejlődését, ezért sérülés-

specifikusfejlesztésre minden érintett gyermekeknek joga és szüksége van. Autizmusban a 

beszédfejlődés gyakran megkésik, súlyos esetekben nem alakul ki beszélt nyelv. A központi 

probléma azonban nem a nyelv hiánya, vagy megkésett fejlődése, hanem a funkcionális, 

kölcsönös kommunikáció sérülése. Az alapvető problémák közé tartozhat a nyelvhasználat 

színvonalától függetlenül, hogy hiányozhat a kommunikáció és a beszéd hasznának, 

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

tetteit kommunikáció útján befolyásolni lehet. 

Az alapvető gondolkodási és viselkedési képességek spontán elsajátításához szükséges 

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

pedagógiai ellátás segítségével jelentős fejlődés érhető el. A hiányzó/sérült képességek okozta 

elsődleges és másodlagos viselkedési tünetek az igen súlyostól a jól ellensúlyozott 

állapotokban csaknem tünet mentessé fejlődhetnek, változhatnak, és az élet különböző 

szakaszaiban különböző formákban jelentkezhetnek. Új helyzetben, váratlan események, 

körülmények hatására felerősödhetnek a típusos tünetek. A tünetek változatossága mellett a 

tanuló autizmusának súlyossága széles skálán szóródik. 
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IV.1. 2. A halmozottan sérült autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló 

Az autizmusspektrum zavarok gyakran társulnak egyéb problémákkal, amelyek az ellátási 

szükségletet, taníthatóságot és a gyermek jövőjére vonatkozó előjelzéseket jelentősen 

befolyásolják. 

Ezek lehetnek: 

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

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

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

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

autizmusa az elsődlegesen meghatározó tényező. Általában a szükségletek egyéni 

kombinációjához kell a járulékos zavar speciális szempontjait és az autizmus-specifikus 

pedagógiai módszereket összehangolni. 

 

IV.1. 3. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók pedagógiai szempontú jellemzése 

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

spektrumon elhelyezhető sokféle személyiségű és viselkedésű tanulók négy típusba 

sorolhatóak. 

IV.1.3.1. Izolált típus 

Társas kapcsolatokat nem kezdeményező, a kezdeményezést, társas helyzeteket kerüli, 

elutasítja, nem érti. Általában értelmi fogyatékos, gyakoriak a szenzoros ingerfeldolgozás 

zavarai is. A legrosszabb prognózisú, legnehezebben tanítható alcsoport. 

IV.1.3.2. Passzív típus 

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

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

Passzivitása, együttműködési készsége miatt nehéz észrevenni, amikor már nem követi a 

tananyagot, csak jelen van, illetve rugalmatlanul, formálisan „tanul”. 

IV.1.3.3. Aktív, bizarr típus 

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

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

tekintetbe, saját érdeklődési körbe tartozó témákra, kérdésekre szorítkozik. 

IV.1.3.4. Merev, formális típus 

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

ki a jellegzetes viselkedés, amelynek hátterében erős kompenzációs igyekezet áll. 

A gyermekek fejlődésük során többször is típust válthatnak. 

 

IV.1.4. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók – a tanítás, illetve a hagyományos 

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. 

Legsúlyosabb esetben képtelenség arra, hogy az embereket, mint a valóság egyéb elemeinél 

fontosabbakat megkülönböztesse. 

b) A szociális megerősítés jutalomértékének hiánya, vagy az ezzel kapcsolatos öröm későbbi, 

direkt tanítás útján való kialakulása, illetve a belső motiváltság gyengesége – gyakran teljes – 

hiánya. Többnyire nagyon kevés vagy szokatlan dolog okoz számukra örömöt. 

c) A beszéd korlátozott megértése, még látszólag jó beszédprodukció mellett is, amelyet 

nehezítenek a beszéd érzelmi, társas viselkedési sajátosságai, mint pl. a hanghordozás. 
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d) A beszéd vagy más kommunikációs eszköz spontán, funkcionális, rugalmas 

alkalmazásának sérülése. 

e) Egyenetlen képességprofil, pl. a szigetszerű ismeretek, képességek és az önellátás vagy a 

mechanikus és a személyes memória közötti szakadékszerű különbség. 

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

szubjektív jelentőséggel kapcsolatban. 

g) A változásokkal, újdonsággal kapcsolatos ellenállás, szorongás. 

IV.1.4. 1. Típusos erősségek, amelyekre építeni lehet 

– A megfelelő szintű vizuális információ általában jól értelmezhető. 

– Tanult rutinokhoz, szabályokhoz való alkalmazkodás. 

– Jó mechanikus memória. 

– Megfelelő környezetben, érdeklődésének megfelelő témáknál kiemelkedő koncentráció, 

kitartás. 

– Egyes, nem szociális tartalmú tantárgyi területeken – pl. szó szerinti tanulás, nem szöveges 

számtan, földrajz, zene – viszonylag jó képességek. 

IV.1.4.2. Típusos nehézségek és kognitív problémák, amelyekkel számolni kell a tanítás során 

– Az érzékszervi ingerfeldolgozás zavarai, túlérzékenységre és/vagy fokozott ingerkeresésre 

utaló viselkedések (hallás, látás, fájdalom stb.). 

– Figyelemzavar gyakorisága. 

– Az utánzási képesség kialakulásának hiányosságai. 

– Inger feldolgozási, vizuomotoros koordinációs problémák. 

– Tér-idő értelmezés interiozációjának 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, reális jövőre irányultság hiánya. 

– A szimbolikus gondolkodás (pl. játék) fogyatékossága. 

– A valóság téves értelmezése, felfogása. 

– Realitás és fantázia összetévesztése. 

– A szóbeli kérések, közlések félreértése, különösen a többértelmű, elvont kifejezések, 

többrészes utasítások esetén. Szó szerinti értelmezés. 

– Képességek, ismeretek önálló, változatos alkalmazásának nehézsége (). 

– Gyermekközösségben áldozattá, illetve bűnbakká válás, más esetekben szociálisan a 

helyzetnek nem megfelelő viszonyulás a kortársakhoz. 

– Szabadidőben passzivitás, kudarcokból eredő viselkedésproblémák megjelenése. 

– Félelmek, fóbiák, szorongás. 

 

IV.2. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók speciális fejlesztésének elvei, céljai, 

feladatai és módszerei 

IV.2.1. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók fejlesztésének általános céljai, 

feladatai 

– A legáltalánosabb távlati cél az egyéni képességek, fejlettség szintjén elérhető legjobb 

felnőttkori szociális adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése: ennek alapja a 
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szociális, kommunikációs és gondolkodási készségek hiányának speciális módszerekkel 

történő kompenzálása és a meglévő készségek fejlesztése. 

– A hiányzó készségeket pótló, helyettesítő kompenzációs-habilitációs kezelése 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. 

– Az iskolai és a mindennapi gyakorlati életre felkészítő tananyag speciális módszerek 

segítségével történő elsajátítása. 

– 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, 

probléma-megoldási módszerek tanítása. 

– A tananyag kiválasztásának legfontosabb szempontja a tanított képesség egész életen át 

megfelelő alkalmazhatósága. A tanuló túlterheltségének elkerülése érdekében a felesleges 

információkat szűrni kell, mert a tipikusan fejlődő gyermek által spontán, ösztönösen 

elsajátított nagy mennyiségű információ és készség az autizmus spektrum zavarral küzdő 

gyermek számára nehéz tananyagot jelent. 

A fejlesztési célokat a fenti szempontok alapján fontossági sorrendben kell értelmezni, és e 

szerint kell az egyéni fejlesztési tervekbe iktatni. 

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, viselkedésterápiával a célok hierarchikus rendjében így alakul: 

– az ön-(esetleg köz-) veszélyes viselkedések kezelése, 

– a családi életet akadályozó viselkedések kezelése, 

– a taníthatóság és a csoportba való beilleszkedés kialakítása, 

– az iskolán kívüli környezethez való adaptív viselkedés kialakítása. 

 

IV.2.2. Speciális módszerek az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók fejlesztésében 

– A nevelés, fejlesztés tervezése a mért szociális alkalmazkodás, fejlettségi kor, illetve a mért 

intelligencia szintje és a kommunikációs színvonal alapján történik, az egyenetlen 

képességprofil, valamint tanulási képességek miatt egyénhez igazodó módon, a fejlődés erre 

alkalmas eszközzel (pl. fejlődési kérdőív) való folyamatos követésével. 

– Protetikus környezet és eszköztár kialakítása (strukturált környezet biztosítása az időbeli és 

téri tájékozódás segítéséhez, vizuális információhordozók és augmentatív kommunikációt 

segítő eszközrendszer kialakítása). 

– Speciális, egyéni motivációs és jutalmazási rendszer kialakítása. 

– Vizuálisan segített kommunikációs rendszer, a speciális környezeten belül és személyek 

között: beleértve a gyermek felé irányuló minden kommunikációt. 

– A szociális fogyatékossággal összefüggő tanítási nehézség miatt keresni kell az információ 

átadására a gyermek megértési szintjének megfelelő és szociális vonatkozásoktól leginkább 

független módszereket és médiumokat (pl. írott utasítás, folyamatábra, számítógépes oktatás 

stb.). Ugyanakkor a tanítási helyzetek szociális vonatkozásainak elfogadása, illetve megértése 

fontos tanítási cél (pl. a csoportos, illetve „frontális” tanítási helyzetben való tanulás). 
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– A fejlesztésben, tanításban és a viselkedésproblémák kezelésében alapvető a kognitív-

viselkedésterápia módszereinek alkalmazása. 

 

IV.2.3. A speciális fejlesztés szervezési feltételei 

IV.2.3.1. A fejlesztés formái 

– Speciális csoportban: egyéni és kiscsoportos formában. 

– Többségi iskolában integráltan, az integráció különböző szintjeinek, formáinak 

alkalmazásával. 

IV.2.3.2. Speciális csoportsajátosságok 

– A szükséges pedagógus létszám függ a csoportlétszámtól, a csoporttagok közti hasonló 

szükségletektől, az egyéni fejlesztési szükséglettől és a viselkedésproblémák súlyosságától, 

gyakoriságától. A szükséges egyéni fejlesztés csak megfelelő létszámú és képzettségű 

szakember jelenlétében biztosítható. A szakszerű integráció, illetve a súlyosan érintett tanulók 

minőségi ellátása csak a szükséges szakemberlétszám biztosításával valósítható meg. 

– Törekedni kell a csoport homogenitására. Az egyéni fejlődési eltérések az általános értelmi, 

önállósági, beszédképességi szint, illetve a viselkedésproblémák jellege szerint további 

csoportbontást tehetnek szükségessé. 

 

IV.2.4. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók fejlesztésének pedagógiai 

szakaszai 

A tanulók iskolai fejlesztését a szociális-kommunikációs készségek fejlesztése és a 

rugalmasabb viselkedésrepertoár kialakítása határozza meg. Iskoláskorban is folytatni kell a 

korai fejlesztésben és óvodai nevelés során alkalmazott fejlesztő eljárásokat, illetve szükség 

lehet az iskoláskor előtti képességfejlődés területeinek fejlesztésére. Az iskolai fejlesztés 

pedagógiai szakaszai általában módosításokkal egyeznek meg a Nat-ban és a 

kerettantervekben rögzített pedagógiai szakaszokkal és tartalmakkal. A módosításokat a helyi 

tantervekben és egyéni fejlesztési tervekben kell meghatározni a gyermekek egyéni 

szükségleteinek, fejleszthetőségének megfelelően. Az alsó szakasz (1–4. évfolyam) 

elvégzéséhez általában hosszabb időkeretre van szükség. 

A jó értelmi és nyelvi képességekkel rendelkező tanulók esetében előfordulhat, hogy az egyes 

műveltségi területeken meghatározott tartalmak jelentős részét a NAT-ban és a 

kerettantervekben meghatározott életkorban képesek elsajátítani. Ezekben az esetekben 

egyéni fejlesztési terv alapján a szociális-kommunikációs és speciális kognitív készségek 

párhuzamos fejlesztése szükséges. 

Az alábbi szakaszolás az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek speciális 

fejlesztésének általános vázlata. Tartalmazza azokat a többlettartalmakat, amelyeket az egyéni 

fejlesztési tervekbe szükséges beépíteni. 

A fejlesztést minden gyermek esetében az első szakaszban kell kezdeni. Az egymásra épülő 

szakaszok időtartama előre nem határozható meg. A fejlesztés üteme és a tanuló továbblépési 

lehetősége függ a fejlődés mért eredményeitől, azaz: a gyermek képességeitől és a szakszerű 

képzés intenzitásától. 

IV.2.4.1. Első szakasz 

Korai diagnózis esetén egybeeshet a korai fejlesztés és az óvodai nevelés időszakával, de 

gyakran belenyúlik az alsó tagozat időszakába. 

Fő célja a habilitáció. A gyermek formális és informális felmérésének) tapasztalataira 

alapozva, egyénre szabott hosszú, közép- és rövid távú tervre épül. 

Célja a gyermek/tanuló elemi beilleszkedési készségeinek, adaptív viselkedésének kialakítása. 

Ennek érdekében: 
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– a szociális/kommunikációs alapkészségek célzott fejlesztése, 

– az autizmusból és a társuló fogyatékosságokból eredő fejlődési elmaradások lehetséges 

célirányos kompenzálása, 

– az ismétlődő, sztereotip, helyzetnek nem megfelelő viselkedés kialakulásának megelőzése, 

illetve rendezése, 

– fogyatékosság-specifikus vizuális információhordozókkal segített ún. protetikus, 

segédeszközökkel felszerelt augmentatív környezet, eszközök használatának elsajátítása, 

adaptív viselkedési formák, szokások kialakítása. 

Fejlesztési területek: 

a) Kommunikáció/szociális viselkedés 

– Beszéd előtti, csecsemőkori kommunikáció elemeinek tanítása. 

– Szociális kapcsolatteremtés elemeinek tanítása (pozitív megerősítéssel). 

– Beszéd vagy – beszéd kialakulásának hiányában – augmentatív és alternatív eszközzel 

történő kommunikáció használatának tanítása. 

– Tanítási helyzetben szükséges elemi szociális viselkedés kialakítása. 

– Augmentatív és alternatív kommunikációs eszközök (nem kizárva pl. az írott nyelvet) 

használatának tanítása napi rutinokban, a gyermek életének valamennyi színterén. 

b) Fejlődési funkcióelmaradások, önkiszolgálás 

– Alapvető készségek kialakítása (étkezés, szobatisztaság, tisztálkodás, öltözködés). 

c) Kognitív fejlesztés 

– Elemi ismeretek, fogalmak. 

– Elemi logikai műveletek és összefüggések tanítása. 

– Szociális kognitív készségek fejlesztése. 

– Egyszerű aktivitásformák kialakítása strukturált keretek között (pl. játék-, használati és 

taneszközök célszerű használata). 

– Általánosítás képességének fejlesztése. 

– Az elsajátított képességek önálló használatának tanítása. 

– Az elsajátított képességek más összefüggésben való használata. 

– Képességek alkalmazása más, elsősorban otthoni környezetben stb. 

d) Viselkedésproblémák kezelése 

– Viselkedésproblémák megelőzése. 

– Alternatív viselkedések kialakítása. 

– Meglévő viselkedésproblémák kezelése. 

IV.2.4.2. Második szakasz 

Egybeeshet az alapfokú nevelés időszakával, de gyakran belenyúlik a középfokú nevelés-

oktatás szakaszába. Célja az elsajátított ismeretek bővítése és a változatos aktivitásokban való 

minél önállóbb részvétel iskolai, otthoni és egyéb iskolán kívüli környezetben. 

Fejlesztési területek: 

Az előző szakasz területei bővülnek az alábbiakkal: 

– képességek szinten tartása az önállóság fejlesztésével, 

– a szociális-kommunikációs kompetencia fejlesztése, spontán, funkcionális kommunikáció 

kiterjesztése , 

– kognitív fejlesztés, különös tekintettel a problémamegoldó gondolkodásra 

– ismeretek bővítése 

– önellátás körének bővítése, 

– házimunka, 

– munkára nevelés megalapozása. 
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IV.2.4.3. Harmadik szakasz 

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

Cél a felnőtt korban egyénileg elérhető legmagasabb szintű adaptáció, önállóság és 

munkavégző képesség elérésének megalapozása. 

Fejlesztési területek: 

Az előző szakasz területei bővülnek az alábbiakkal: 

– képességek szinten tartása, 

– tantárgyi ismeretek a Nat-ban és a kerettantervekben meghatározott tartalmak adaptálásával, 

az egyén képességeinek megfelelően, 

– önszervezés, önállóság, táguló szociális integráció, 

– munkára nevelés, pályaorientáció. 

 

IV.2.5. A Nat és a kerettantervek alkalmazása 

Az autizmus spektrum zavarral 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 fejlesztési területei, nevelési céljai„ műveltségi területei esetükben is alkalmazhatóak a 

sérülés típusának megfelelő adaptációval. A Nat szakaszaihoz rendelt célok elérésére szükség 

esetén hosszabb időtartamot kell biztosítani, egyes, az alábbiakban részletezett tartalmak 

hangsúlyosabban jelennek meg. A többlettartalmakat, mint az önismeretet, társas viselkedést, 

a spontán, funkcionális kommunikációt, egészségnevelést és munkakészségeket speciális 

rehabilitációs tantárgyként javasolt tanítani. A kerettantervek adaptálása szempontjából az 

autizmus súlyosságát, az intelligenciát és a nyelvi képességeket egyaránt figyelembe kell 

venni. Mivel autizmus spektrum zavar az értelmi képességek bármely szintjén jelen lehet, a 

többségi iskolák kerettantervét, valamint az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára és a 

középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók számára készült kerettantervet egyaránt adaptálni 

szükséges autizmusra. A tananyagot mennyiségi és minőségi szempontból módosítani és 

redukálni kell a tanulók speciális szükségletei szerint. Az egyes műveltségi területekre 

vonatkozó sajátos eltéréseket a helyi tantervben és az egyéni fejlesztési tervekben kell 

rögzíteni. A tananyag elsajátításához speciális módszerek és eszközök használata szükséges. 

IV.2.5.1. A Nat fejlesztési területei-nevelési célok 

Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés 

Kiemelkedően fontos a közvetlen társadalmi és természeti környezet ismerete, az azokkal 

való harmonikus kapcsolat. Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók elsősorban saját, 

közvetlen élményeiken keresztül, esetleg speciális érdeklődési körüknek megfelelően 

ismerhetik meg nemzeti kultúránk értékeit. Ezen a területen rendkívül nagy egyéni 

különbségekre számíthatunk. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók nevelésének-oktatásának alapvető célja, hogy 

olyan gondolkodási, szociális-kommunikációs készségeket alakítsunk ki, melyek lehetővé 

teszik az egyén részvételét szűkebb és tágabb társas környezetében. A részvétel módja és 

mértéke nagy egyéni eltéréseket mutat: a tanulók többsége jelentős támogatást igényel abban, 

hogy jogait gyakorolja, társadalmilag elfogadott viselkedésmódokat tanúsítson, 

alkalmazkodjon a társadalom írott és íratlan szabályaihoz. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
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Hangsúlyos szerepet kap a saját személyiség, a külső és belső tulajdonságok megismertetése, 

a saját viselkedés kontrolljának, a kooperációnak, szociális normáknak direkt tanítása, mivel 

azok intuitív megértésére, spontán elsajátítására korlátozottan számíthatunk. A 

sikerélményeket biztosító, a gyermek érdeklődését és motivációját fenntartó oktatási 

környezet kialakítása kulcsszerepet játszik a reális önértékelés és pozitív énkép kialakításában 

Testi és lelki egészségre nevelés 

Elsődleges az érzelmi biztonság megteremtése, a pozitív, reális énkép és önértékelés 

támogatása, a fejlődési zavarral gyakran együtt járó szorongás megelőzése, oldása. 

A helyes étkezési, alvási, önápolási szokások, a rendszeres mozgás iránti igény kialakítása 

szintén prioritást kap az egyéni fejlesztési tervben. 

A megfelelő szexuális viselkedés kialakításában a családok számára hatékony segítséget kell 

nyújtania az iskolának, mivel a szociális megértés sérülése e területet speciálisan nehézzé 

teszi. 

A viselkedésproblémák megelőzése és hatékony kezelése hozzájárul a testi-lelki egészség 

megőrzéséhez és kiküszöbölheti a gyógyszeres kezelést. 

A családi életre nevelés 

A család szerepe az autizmus spektrum zavarral küzdő tanuló esetében is kiemelkedő 

jelentőségű. Az iskola alapvető feladata, hogy segítse az érintett családokat az autizmus-

specifikus célok kitűzésében és megfelelő nevelési stratégiák alkalmazásában, mivel a 

hagyományos módszerek többsége nem válik be az érintett gyermekek esetében. 

A nevelési-oktatási intézmény és a család szoros együttműködésével érhetők el és 

terjeszthetők ki az egyéni fejlesztési tervben megfogalmazott célok, különös tekintettel a 

szociális-kommunikációs készségek általánosítására, valamint a rugalmasabb viselkedés és 

gondolkodás fejlesztésére. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók esetében is cél lehet az önkéntes feladatvállalás 

egyéni mérlegelést követően, ha annak értékét, saját szerepüket és kompetenciájukat az 

önkéntes tevékenység során megértik. Az önkéntes feladatokban való részvétel segítheti 

együttműködési és problémamegoldó képességeik fejlődését, elősegítheti pozitív énképük 

alakulását, önbecsülésük növekedését. Fontos azonban figyelembe venni szociális 

naivitásukat, sebezhetőségüket, ezért a család és a pedagógusok egyénre szabott 

támogatásával, kísérésével vonhatók be önkéntes feladatokba. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A környezet célzott megfigyelése, felfedezése a pedagógus aktív közreműködése nélkül 

elképzelhetetlen. A fejlesztés e területen is a közvetlen, mindennapi élettel kapcsolatos 

tapasztalatokon alapul. Elsődleges a helyes szokásrend kialakítása. 

Pályaorientáció 

Az egyén által elérhető legnagyobb fokú önállóság támogatása kiemelkedően fontos. Az 

autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók esetében az önállóság megalapozása már a 

fejlesztés kezdetétől jelen van, mivel számos alapfeltétele hiányozhat, többek között a 

rugalmasság, az együttműködés és a bizonytalanság tolerálásának és kezelésének képessége. 

Az elérhető felnőttkori önállóság nagy egyéni eltéréseket mutat. A pályaorientáció során a 

munkaképességek mellett a szociális-kommunikációs fejlettséget és a munkaviselkedés 

színvonalát is figyelembe kell venni. Fontos, hogy a pályaorientáció során építsünk a tanuló 

speciális érdeklődési körére, erősségeire. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

E területen az érintett tanulók esetében a pénz értékével és a takarékossággal kapcsolatos 

alapvető ismeretek megszerzése kulcsfontosságú. Előnyös, ha ezek az ismeretek valódi 
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élethelyzetekben, cselekvésbe ágyazottan jelennek meg. Az alapvető gazdasági összefüggések 

megértése, illetve azok kamatoztatásának lehetősége a mindennapi életében nagy egyéni 

eltéréseket mutat. 

Médiatudatosságra nevelés 

A médiatudatosságra nevelés kiemelt jelentőségű az autizmus spektrum zavarral küzdő 

tanulók nevelésében. 

Az érintett tanulók különösen veszélyeztetettek lehetnek a különböző médiumok által 

közvetített tartalmak meg nem értése, félreértése tekintetében és fokozott a függőségek 

kialakulásának veszélye is. Ugyanakkor a különböző médiumok lehetővé teszik az élő 

nyelvtől és szociális közvetítéstől független tanulást és kapcsolatteremtést, valamint olyan 

multimédiás tananyagok kialakítását, mely lelassítja és hozzáférhetővé teszi a szociális 

interakciókat, nagyban hozzájárulva a fejlődési zavar következményeinek enyhítéséhez. 

A tanulás tanítása 

Az autizmus számos speciális kognitív nehézséggel és a kommunikáció sérülésével jár együtt. 

A tanulási folyamatban az élő nyelv és a szociális közvetítés megnehezíti, míg a vizuális 

információhordozók alkalmazása segíti a világ megismerését. Az állandósághoz való 

ragaszkodás oldása, valamint az egyén motivációs lehetőségeinek ismerete és kiaknázása 

kulcsfontosságú a tanulás szempontjából. 

IV.2.5.2. A kulcskompetenciák 

Anyanyelvi kommunikáció 

A fejlesztés fő célterülete a kommunikáció, mint a kapcsolatteremtés és fenntartás, valamint 

az információcsere eszköze. Az alapvető probléma nem a beszéd hiánya vagy fejlődési 

zavara, hanem a kommunikációs szándék, illetve a kommunikációs funkciók megértésének 

sérülése. Minden autisztikus gyermeknél – függetlenül verbális képességeik színvonalától – 

elsődleges cél az egyén képességszintjének megfelelő kommunikatív kompetencia 

megteremtése. A cél eléréséhez szükséges lehet alternatív kommunikációs eszközrendszerek 

alkalmazására. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek esetében a kommunikációs képességek 

fejlődése és nyelvelsajátítás folyamata minőségileg eltér a tipikusan fejlődő kortársakétól. A 

fejlődési zavar kihat a szókincs, jelentés, nyelvtan és nyelvi funkciók elsajátítására, rugalmas 

alkalmazására. Hiányozhatnak vagy sérülhetnek azok a képességek, melyek lehetővé teszik a 

helyzetnek megfelelő személyközi kommunikációt és a nyelvi úton történő ismeretszerzést. 

Különösen nehezített az élő nyelv és szociális közvetítés útján való tanulás. A kommunikációs 

képességek sérülése és a kompenzáció lehetősége egyénenként mérendő fel, a fejlődési zavar 

spektrum jellege, az egyéni képességek és tünetek nagyfokú változatossága miatt. 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Az autizmus spektrum zavarral 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? 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A kommunikatív nyelvi kompetencia feltételei közül a lexikális, grammatikai és 

szövegalkotási ismereteket a jó nyelvi és intellektuális képességű autizmussal élő tanulók 
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képesek lehetnek elsajátítani. Nehézségek a szociokulturális és interkulturális készségek 

területén mutatkozhatnak. 

Matematikai kompetencia 

Kiemelkedő 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. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A matematikai ismeretek elsajátításában és a matematikai képességekben nagy egyéni 

különbségekre számíthatunk az autizmus spektrumán, a kiemelkedő matematikai tehetségtől a 

súlyos megértési nehézségekig terjedően. Cél a matematikai műveltség és kompetencia egyén 

által elérhető legmagasabb szintjének biztosítása. 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A természettudományos ismeretek elsajátítása tartozhat az autizmus spektrum zavarral küzdő 

tanulók erősségei közé, többlettámogatást igényelhetnek azonban az ismeretek gyakorlati 

alkalmazása terén. Az érintett tanulók jellegzetesen sajátos speciális ismeretszerzési 

nehézségei miatt a tanulás során nem számíthatunk a gyermekek spontán érdeklődésére, 

előzetes megfigyeléseire, élményeire. E területen is nagy hangsúlyt kap a közvetlen 

tapasztalás. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A természettudományok területén szintén nagy egyéni különbségeket tapasztalunk az 

autizmus spektrumán. Egyes tanulók különösen tehetségesek lehetnek valamely, speciális 

érdeklődési körükbe tartozó tudományterületen, más tanulók esetében inkább a praktikus, 

mindennapi életben alkalmazható ismeretek kerülnek előtérbe. 

Digitális kompetencia 

Az IKT eszközök lehetőséget nyújtanak az élő nyelv és a szociális közvetítés helyettesítésére, 

a kölcsönös kommunikáció segítésére, az önálló ismeretszerzésre. A későbbi munkavállalás 

szempontjából is szerepe lehet az informatikának, mivel számos tanuló mutat érdeklődést e 

terület iránt. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

Az IKT alkalmazása egyedülálló lehetőséget jelent az autizmussal élő tanulók számára, a 

kommunikációs akadálymentesítés, a tanulás és későbbi munkalehetőségek tekintetében 

egyaránt, sokan közülük pedig kifejezetten tehetségesek az IKT alkalmazásában. Az érintett 

tanulók esetében azonban kiemelten fontos a lehetséges veszélyek megelőzése. Fokozottan 

veszélyeztetettek azzal kapcsolatban, hogy függővé váljanak a számítógép és internet 

használat során. Szociális-kommunikációs sérülésük miatt nehézséget jelenthet számukra az 

IKT interaktív használattal összefüggő veszélyek felismerése, elkerülése, valamint a 

rendelkezésre álló információk közötti kritikus válogatás. 

Szociális és állampolgári kompetencia: 

Előtérbe kerül az önismeret és a közvetlen szociális környezet megismerése, a társas 

viselkedés szabályainak ismerete, betartása. A történelmi időszemléletet, képzelőerőt, 

valamint az elvont, szociális jelentést hordozó fogalmak megértését kívánó tartalmak 

elsajátítása általában nehézséget jelent. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A szociális és állampolgári kompetencia körébe tartozó ismeretek, képességek és attitűdök 

teljeskörű elsajátítása mélyebb szociális megértést feltételez. Mivel az autizmus spektrum 

zavarok lényegi jellemzője a szociális megértés sérülése, az érintett tanulók esetében 

elsősorban a tények, ismeretek, együttélési szabályok elsajátítása kap prioritást. 
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Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

Az autizmusban azonosított kognitív sérülések jellege miatt (végrehajtó működések zavara, 

naiv tudatelméleti sérülés) e kompetencia fejlesztésekor általában sokféle képesség, készség 

célzott, egyénre szabott, intenzív fejlesztésére van szükség. A szükséges képességek többsége 

(pl. tervezés, szervezés, irányítás, hatékony kommunikáció, csapatmunka, kreativitás) az 

autizmussal élő tanulók esetében sérült, illetve hiányozhat. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A Nat által meghatározott ismeretek az egyéni képességektől függően sajátíthatók el. A 

képességek terén a típusos nehézségek mellett szintén nagy egyéni különbségek mutatkoznak 

az autizmus spektrumán. A felnőttkori munkavállalásra való felkészítés, az egyén 

erősségeihez illeszkedő foglalkozások körének meghatározása prioritást kap. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség 

A műveltségi területen megjelenő valamennyi fejlesztési cél fontos terápiás lehetőséget jelent. 

A művészeti tevékenységek a szabadidő tartalmas eltöltésében is jelentős szerepet játszanak. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A Nat által meghatározott ismeretek az egyéni képességektől függően sajátíthatók el. A 

művészetek sokoldalúan segíthetik az autizmus-specifikus egyéni fejlesztést. Az autizmus 

spektrum zavarral küzdő tanulók között lehetnek kiemelkedő zenei, rajz vagy egyéb művészi 

tehetséggel bíró gyermekek. 

A hatékony, önálló tanulás 

Az autizmus spektrum zavarral küzdő tanulók esetében minden esetben egyénileg azonosítjuk 

a hatékony és önálló tanuláshoz szükséges feltételek meglétét, majd a felmérés alapján egyéni 

fejlesztési célokat tűzünk ki. A szükséges feltételek közül a sérülés természete miatt általában 

számolni kell a gyenge, vagy sérült motivációval, az énkép, önismeret hiányával, 

töredékességével. A tanulás tanítása során alapvető fontosságú arra alapozni, hogy a tanuló 

mely ismeretek, tudások, képességek birtokában van, illetve milyen kialakulóban lévő 

képességekre építhetünk. 

Az önállóság elősegítésének egyik fontos módszertani eszköze az élő nyelv és a szociális 

közvetítés helyettesítése, kiegészítése egyénre szabott vizuális környezeti támpontokkal. Az 

informatikai eszközök egyénre szabott alkalmazása elősegíti a fejlődést. 

Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök 

A Nat által meghatározott ismeretek e területen is az egyéni képességektől függően 

sajátíthatók el. A munkavállaláshoz szükséges képességek fejlesztése prioritást kap az érintett 

tanulók iskolai nevelése-oktatása során. Az autizmussal élő tanulók között lehetnek olyan, az 

autizmus mellett értelmi fogyatékossággal is küzdő gyermekek, akik nem, vagy kortársaiknál 

jóval később sajátítják el az írást, olvasást, számolást, ill. az IKT-eszközök használatát. 

Az értelmi és nyelvi képességektől függetlenül hiányozhatnak a hatékony és önálló tanulás 

egyes feltételei: a tartós, irányítható figyelem, a motiváció, a tanulás céljának, jelentőségének 

megértése. Hiányozhatnak a csoportos helyzetben való tanulás kognitív és viselkedéses 

feltételei, ezért szükség lehet az új ismeretek egyéni helyzetben való tanítására. 

A tanulás iránti pozitív attitűd gyakran csak a saját érdeklődési kör esetében jelenik meg, 

egyébként számolnunk kell az újdonságokkal szembeni ellenállásra. 

 

IV.3. A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció 

Céljai és feladatai az iskolai nevelés minden szakaszában folyamatosan jelen vannak, és 

elsősorban egyéni, kisebb részben kiscsoportos formában valósíthatóak meg. 
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Módszertanilag az autizmus-specifikus módszerek és eszközök alkalmazása mellett kognitív 

és viselkedésterápia, intenzív gyógypedagógiai fejlesztés, gyógytestnevelés alkalmazása 

szükséges. 

Tartalmilag a hiányzó készségek, a másodlagos fejlődési elmaradás, a másodlagos 

viselkedésproblémák és tünetek speciális módszerekkel való habilitációs és rehabilitációs célú 

kezelését soroljuk ide, a következő területeken: 

– elemi szociális-kommunikációs készségek, 

– viselkedésproblémák (dührohamok, auto- és heteroagresszió, sztereotip viselkedések stb.), 

– figyelem, utánzás, gondolkodási készségek, énkép, önismeret stb., 

– érzékszervek és testhasználat, nagy- és finommozgások, testtartás, izomhypotonia 

korrigálása, 

– elmaradt pszichoszomatikus elemi funkciók, 

– önkiszolgálás, önellátás, 

– saját speciális segédeszközeinek mindennapi helyzetekben való rutinszerű használata, 

– lakókörnyezetben való közlekedés, tájékozódás, élethelyzetek begyakorlása, 

– szociális tapasztalatszerzés, társas kapcsolatok formáinak kialakítása, 

– iskolában, munkahelyen munkavállalóként, illetve hivatalos helyen való viselkedés 

szabályainak elsajátítása, 

– a halmozottan fogyatékos tanulók speciális ellátása. 

 

IV.4. Az autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek integrációja 

A tudatosan tervezett, és nem kényszermegoldásként alkalmazott integráció csak akkor 

indokolt, ha egyértelműen a gyermek javát szolgálja. Az integráció valamennyi formája (pl. 

lokális, szociális, fordított) alkalmazható egyénre szabottan. 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 családtagok részéről egyértelmű szándék a szakemberekkel való szoros együttműködésre és 

a gyermek intenzív támogatására. 

Az iskola részéről 

a) a speciális módszertanban jártas pedagógus és asszisztens, 

b) jól előkészített, ütemezett egyéni fejlesztési terv, 

c) speciális eszközök, módszerek és környezet, 

d) együttműködés a családdal és/vagy a diákotthonnal, 

e) a befogadó gyermekcsoport felkészítése a pozitív hozzáállásra, folyamatos támogatása, 

f) szakértői csoporttal való intenzív kapcsolattartás. 

Szakértői csoport, amely rendelkezésre áll a szülők felvilágosításában, a pedagógusoknak 

nyújtandó szakmai tanácsadásban, problémakezelésben, a fejlesztés irányának kijelölésében, 

követésében. 

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, módszerek igénybevétele egyéni 
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szükségletek szerint (pl. kézírás helyett gép használata, szóbeli felelet helyett írásbeli 

beszámoló vagy fordítva). 

 

V. Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztésének elvei 

V.1.  A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló 

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

iskolai teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális-szociális 

képességek eltérő fejlődése, a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt egyéni 

sajátosságaik figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai megsegítést, 

gyógypedagógiai segítséget igényelnek. 

Tanulási és viselkedési problémájuk specifikus tanulási zavarok, azaz 

– diszlexia, 

– diszortográfia, 

– diszkalkúlia, 

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

maradványtüneteinek fennállása, 

– a fentiek együttjárása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok; 

– hiperaktivitás és figyelemzavar; továbbá 

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

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

alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció 

eltérő fejlődésében mutatkozik meg. 

A normalitás övezetébe tartozó értelmi összteljesítményük mellett megjelenő teljesítmény és 

viselkedészavaraik a pszichikus képességek egyenetlen fejlődésének következtében alakulnak 

ki, és gyakran mutatnak az idegrendszeri folyamatok diszharmonikus szerveződéséből eredő 

együttjárást. Minthogy gyakran élnek át kudarchelyzetet, az iskolai teljesítményelvárások 

iránti közömbösség, elutasítás, illetve önértékelési zavarok, különböző jellegű beilleszkedési 

problémák alakulhatnak ki. 

Ezek a sajátosságok az életkor előrehaladásával a társadalmi beilleszkedés szempontjából 

fokozott veszélyeztetettséget idézhetnek elő. 

Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének jelei a pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók 

esetében abban is megmutatkozik, hogy 

– a tanulók általában fáradékonyabbak, a meteorológiai változásokra érzékenyebbek, 

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

feszültséget, aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak, 

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

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

szabályokat, valamint 

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

 

V.2. Pszichés fejlődési – súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási – 

zavarral küzdő tanulók iskolai fejlesztése 

V.2.1. A fejlesztés alapelvei 

A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése a szakértői 

bizottság szakértői véleményére épülő egyéni fejlesztési terv alapján, egyéni sajátosságaik, 

szükségleteik figyelembevételével, a szülővel és a tanulóval történő megbeszélést követően 

történik. 
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Az egyéni fejlesztőmunka tervezése, a rehabilitációs terv kidolgozása logopédus, 

pszichopedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon/szakirányon 

szakképzettséget szerzett gyógypedagógus, gyógypedagógus-terapeuta, pszichológus és egyéb 

szakemberek (pl. szomatopedagógus, gyermekpszichiáter) bevonásával történik és 

rehabilitációs célú órakeretben zajlik. 

Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról, célkitűzéseiről, ütemezéséről (mikro, ill. 

makrotervezés) tájékoztatni kell az osztálymunkában résztvevő pedagógusokat, szaktanárokat, 

különös tekintettel a gyermek osztályfőnökére. 

Az egyéni fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósulását időszakosan, az ütemezési fázis 

befejezését követően ellenőrizni szükséges a további célkitűzések megtervezését megelőzően. 

Az iskolai oktatásban érvényesíteni kell a tanuló fejlődését, előrehaladását segítő 

számonkérési, értékelési formákat; indokolt esetben, a szakértői bizottság javaslata alapján – 

az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből – az értékelés és minősítés alól mentesítés adható. 

A tanítás-tanulás folyamatában kiemelt figyelmet, a tanulásszervezési módok, a tanulási és 

értékelési eljárások megválasztása terén sajátos feladatot jelent a bármely területen 

tehetségesnek bizonyuló tanulók felismerése, tehetségük gondozása, amely támogatja a 

pályaorientáció folyamatát is. 

A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók oktatása intenzív terápiás 

céllal szervezett időszakos különnevelés keretében (pl. logopédiai osztályban, tagozaton), 

valamint a többi tanulóval együtt, integrált nevelés, oktatás keretében történhet. 

Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat 

a) a tantervi előírásoknak megfelelő sikeres továbbhaladás biztosítása. 

b) a pozitív énkép és önértékelés kialakítása, 

c) a tanulás iránti motiváció és a kudarctűrő képesség növelése, 

d) a kortársakra és a felnőtt közösségre irányuló rendezett társaskapcsolatok kialakítása, 

e) a társadalmi együttélés szabályainak követése és az önállóságra nevelés. 

 

V.2.2. A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai specifikus tanulási zavarok esetén 

A pszichés fejlődési zavar körébe tartozó jelenségeket, így az iskolai tanulási és viselkedési 

problémák kialakulását különböző tényezők idézhetik elő. Ezért a specifikus tanulási zavar 

valamint a viselkedésszerveződés zavarának megállapítása sokrétű, differenciáldiagnosztikai 

irányultságú állapotfeltárást igényel a szakértői bizottságok részéről. 

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. 

V.2.2.1. Diszlexia – az olvasási képesség zavara, a specifikus tanulási zavarok leggyakoribb 

formája, amely önmagában és más jelenségekkel kombinálódva fordulhat erő. 

Jellemzői 

– 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 
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– rendhagyó szavak szabályosítása olvasásnál 

– írott szavak felbontása a szavakat alkotó hangelemekre 

– vizuális felismerési zavarok, vizuálisan hasonló betűalakok esetén 

A fejlesztés célja: 

A fejlesztőmunka specifikus olvasászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori 

osztályfokának megfelelő értő olvasás készségét, segítse az olvasás eszközzé válását az 

ismeretek megszerzésében. 

A fejlesztés feladatai: 

a) a betűbiztonság és az összeolvasási készség, a fonológiai tudatosság, 

b) a rövid távú emlékezet, 

c) az auditív, vizuális és mozgáskoordináció fejlesztése, 

d) a testséma biztonságának kialakítása, 

e) az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű, 

hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő analizáló-szintetizáló 

módszerrel, 

f) az olvasási készség folyamatos gondozása a tanuló egész iskolai pályafutása alatt, 

g) a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 

h) az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 

i) az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, gépi 

írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával, 

j) speciális olvasástanítási program alkalmazása, 

k) az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése. 

V.2.2.2. Diszortográfia – a helyesírási képesség zavara, nagy gyakorisággal társul 

diszgráfiával, de az együttjárástól függetlenül egyik önálló megjelenési formája a specifikus 

tanulási zavaroknak 

Jellemzői: 

– a centrális auditív feldolgozás, a fonémafeldolgozás zavara, 

– beszédhangok nehezített megkülönböztetése a fonetikai, fonológiai jellemzők pl. (időtartam, 

zöngésség mentén), 

– helyesírási hibák halmozódása, 

– a tollbamondás utáni írás hibái. 

A fejlesztés célja: 

A fejlesztőmunka specifikus helyesírászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori 

osztályfokának megfelelő helyesírási készségét, segítse elő az anyanyelvi kompetencia 

kialakulását, az írott nyelv használatának korosztályi szintű alkalmazását. 

A fejlesztés feladata: 

– a fonológiai tudatosság és beszédészlelési képesség, 

– a rövidtávú emlékezet fejlesztése, 

– a spontán és tollbamondás utáni írás színvonalának javítása, 

– a figyelem és az önértékelési képesség fejlesztése. 

V.2.2.3. Diszgráfia – az írás grafomotoros jellemzőinek zavara 

Jellemzői 

– csúnya, torz, nehezen olvasható íráskép, 

– szaggatott betűalakítás és betűkötések, 

– rossz csukló, -kéz,- ujjtartás, az íróeszköz helytelen fogása, görcsösség, 

– egyenetlen ritmusú, strukturálatlan íráskép, formai és aránybeli hibák, 

– kialakulatlan kézdominancia, 
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– lassú tempójú írás, központozás, hiánya, nagybetűk használata és betoldása a kisbetűk közé, 

– továbbá: fonológiai-nyelvi jellemzők zavara (nyelvtan, mondatszerkezet, helyesírás). 

A fejlesztés célja: 

A specifikus írászavar javításának feladata az iskolás korban, hogy a tanuló a mindenkori 

osztályfokának megfelelő írás készséggel rendelkezzen, képes legyen azt a kommunikáció 

egyik formájaként használni ismeretszerzés, tudásgyarapítás és társas kapcsolatok 

létesítésének céljára. 

A fejlesztés feladatai: 

a) a mozgáskoordináció fejlesztése különös tekintettel a manipulációs mozgásokra, 

a) a testséma biztonságának kialakítása, 

c) a vizuomotoros koordináció fejlesztése, 

d) az írásmozgás alapformáinak gyakorlása, különböző technikák alkalmazása (ráírás, 

másolás, önálló írás kivitelezés), 

e) a ritmus, a nyomás, és a sebesség optimális egyensúlyának megteremtése, 

f) sikertudat kialakítása. 

V.2.2.4. Diszkalkulia – a számolási képesség specifikus zavara 

A specifikus számolási zavar a különböző számtani műveletek, matematikai jelek, 

kifejezések, szabályok megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének, 

grafikus ábrázolásának, a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális 

alakzatok azonosításának nehézsége. 

Jellemzői: 

– a szimbólumok felismerésének és tartalmi azonosításának nehézségei, 

– a mennyiségfogalmak kialakulásának hiányosságai, 

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

zavara, 

– a téri és síkbeli viszonyok érzékelésének hiányosságai, 

– helyiérték megértésének, műveleti jelek értelmezésének, halmazok, mennyiségek 

összehasonlításának nehézségei, 

– szerialitási zavar, számlálási és becslési képesség hiánya, 

– számértékek szimbólikus 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. 

A fejlesztés célja: 

A specifikus számolási zavar esetén a fejlesztő munka feladata iskolás korban, hogy a tanuló a 

mindenkori osztályfokának megfelelő matematikai készséggel rendelkezzen, képes legyen a 

matematikai kompetencia megszerzésére, a számolási-matematikai műveletek használatára, az 

ismeretszerzés, a tudásgyarapítás és a hétköznapi gyakorlat színterein. A számolás 

elkülönülten szerveződő képességrendszer, amelynek számos kapcsolata van a beszéd, az 

olvasás és az írás rendszereivel, ezért a számolási zavarok a specifikus tanulási zavarok és 

nyelvi zavarok különböző megjelenési formáival együtt járhatnak. 

A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, elmaradásaik vannak 

a matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében. 

A fejlesztés feladatai: 
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a) a számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése, 

b) Matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazása, 

c) a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt fejlesztése, 

d) a vizuális-téri képességrendszer fejlesztése, 

e) a matematikai relációk nyelvi megalapozása, a matematika-nyelv tudatosítása, 

f) a sorozatalkotási képesség, a szeriális észlelés fejlesztése, 

g) segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése, 

h) a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe 

helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a képi, 

vizuális megerősítés, 

i) a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést 

segítő technikák, eljárások alkalmazása, 

j) a diszkalkúlia reedukáció speciális terápiás programjainak felhasználása, 

k) az önértékelés fejlesztése, sikerélmény biztosítása. 

V.2.2.5. Hiperaktivitás és figyelemzavarok 

A pszichés fejlődés zavarainak egyik alcsoportját alkotják azok a sajátos nevelési igényű 

tanulók, akik nagyfokú impulzivitásukkal, a célirányos, tartós figyelem zavarával küzdenek. 

A hiperaktivitás és/vagy figyelemzavar megállapítása többlépcsős diagnosztikus folyamat 

eredménye, szülői és tanári kérdőívek kitöltését, közvetlen megfigyelést, speciális 

differenciáldiagnosztikai vizsgálatok elvégzését követően. 

Jellemzői 

– 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. 

A fejlesztés célja 

– a figyelemszabályozás és a viselkedés egyensúlyának megteremtése 

A fejlesztés feladatai 

– 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. 

A pszichés fejlődés zavarai körébe tartoznak továbbá a szocio-adaptív folyamatok zavarainak 

következtében kialakuló viselkedésszervezési problémák, amelyek az érzelmi kontroll, ön,- 

vagy mások felé irányuló agresszió, a szorongás, az én-szabályozás gyengeségében az 

alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció 

eltérő fejlődésében mutatkozik meg. Minthogy a magatartásjellemzőkben hasonlóság 

figyelhető meg, szükséges hangsúlyozni, hogy ezeknek hátterében elsődlegesen idegrendszer 

működési zavar, az ún. végrehajtó funkciók zavara és nem környezeti ártalom húzódik meg. 
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A fejlesztés célja 

– a közösségi szabályokhoz alkalmazkodó, szervezett viselkedés kialakítása, a szélsőséges 

megnyilvánulások leépítése, az önkontroll, az érzelmi egyensúly megteremtése. 

A fejlesztés feladata a fejlesztési cél alá rendelt szempontok figyelembevételével történik. 

Eszközei lehetnek: 

a) kognitív viselkedésterápiás eljárások alkalmazása, 

b) pszichoterápia, 

c) a figyelem és egyéb kognitív képességek fejlesztése, 

d) a mindennapi tevékenységek végzéséhez, iskolai elvárások teljesítéséhez igazított idői 

keretek rendszeres alkalmazása, 

e) önértékelési képesség fejlesztése, 

f) sikerélmény biztosítása, pozitív megerősítés, jutalmazási technikák bevonása, 

g) Együttműködés a családdal és más szakemberekkel, 

h) A fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása. 

 

V.2.3. Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 

A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a NAT-ban rögzítettektől. 

A helyi tantervben indokolt lehet az első évfolyam két tanévi időtartamra történő széthúzása. 

Ebben az esetben az első tanév az intenzív prevenció, a szakszerű funkciófejlesztés, a 

pszichés gondozás, a megfelelő motiváció és a feladattudat kialakításának az időszaka a 

gyógypedagógiai korrekciós-kompenzáló-terápiás módszerek alkalmazásával. 

 

V.2.4. A NAT alkalmazása 

A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatok 

és tartalmak megvalósítása általában lehetséges. 

 

V.2.4.1. Kiemelt fejlesztési feladatok 

A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok az 

irányadóak, de az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő 

kulcskompetenciák (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) módosulhat. 

 

V.2.4.2. A NAT alkalmazása a helyi tanterv készítésénél 

A helyi tanterv készítésénél a NAT-ban foglaltak az irányadóak, de az egyes műveltségi 

területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő kulcskompetenciák (azok fejlődési útjai, módjai 

és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének függvénye. 

A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire 

vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével 

érvényesíthetők, a tanítási-tanulási folyamat azonban zömében speciális pedagógiai 

módszerrel és eszközzel irányított. 

A helyi tanterv kiemelten kezelje az önismeretet, a reális önértékelés kialakítását, a 

kommunikáció fejlesztését. E feladatok minden műveltségterületen meg kell, hogy jelenjenek. 

Célzottan szerepet kaphat az Ember és társadalom, a Művészetek és ezen belül a Dráma és 

tánc fejlesztési feladatai között. 
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A beszédészlelés és beszédmegértés, a verbális figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése, az 

olvasásértés fejlesztése a Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület fejlesztési feladatai 

között kap kiemelt szerepet. 

Az Idegen nyelvek tanításánál a nyelvoktatás auditív módszereinek előtérbe helyezése 

javasolt. 

A Művészetek műveltségi területen belül a komplex művészeti terápia, a drámapedagógia, az 

akusztikus és vizuális észlelés fejlesztésének kiemelt szerepe van. 

A Testnevelés és sport műveltségi terület fejlesztési feladatainak megvalósítása során 

szenzoros integrációs programok és terápiák beállítása és/vagy gyógyúszás, valamint 

logopédiai ritmika alkalmazása is javasolt. A Matematika területén a kompenzációs 

lehetőségek, speciális módszerek alkalmazása segíti az eredményes fejlesztést. 

Azoknál a tanulóknál, akiknél a sajátos nevelési igény oka a hiperaktivitás, a figyelemzavar, 

indokolt a korszerű, rugalmas szervezeti keretek és módszerek előtérbe helyezése a helyi 

tanterv készítésénél. 

 

V.3. Egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció 

Az egészségügyi célú rehabilitáció elsősorban a pszichés fejlődési zavar jellegének, 

tüneteinek kivizsgálásakor megállapított diagnózisnak megfelelő szakorvosi ellátást, annak 

folyamatosságát, kontrollját, valamint a pedagógiai rehabilitációt segítő egészségügyi 

terápiákat foglalja magába. 

Ebből a szempontból fontos a gyermekneurológiai, a fülészeti, valamint a szemészeti 

vizsgálat, szükség esetén az érzékszervi gyógyítás. 

A gyógypedagógiai tanár, terapeuta által vezetett pedagógiai rehabilitáció a funkcionális 

képességfejlesztő programok külön alkalmazásával, a fejlesztések során tanultak 

elmélyítésével szolgálja az eredményes iskolai előmenetelt. A tehetséges tanulók számára a 

tehetségük kibontakozásához szükséges feltételek, eszközök, módszerek biztosítása a 

pedagógiai rehabilitációsnak is kiemelt feladata. 

 


