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B E V E Z E T É S 

 
Intézményünk az Oktatási Hivatal honlapján megjelenő – „A sajátos nevelésű igényű tanulók 
iskolai oktatásának irányelvei” – című dokumentum figyelembevételével készítette el pedagógiai 
és szakmai programját, melyekben az egyes fejezetek alatt is kidolgozottak a sajátos igényű 
tanulókkal való törődés, bánásmód formái, módszerei, eljárásai: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok 
 

Intézményünkben az alábbi sajátos nevelés igényű tanulók integrált nevelését-oktatását 
végezhetjük:  
 
a) mozgásszervi fejlődési zavarral küzdők (nem speciális intézményi ellátással), 
b) érzékszervi fejlődési zavarral küzdőket (hallás nem speciális intézményi ellátással), 
 c) a halmozottan fogyatékosokat (több fogyatékosság együttes előfordulása esetén, nem speciális 

intézményi ellátással), 
d) a pszichés fejlődési zavarral küzdők (ezzel a tanulási zavarral küzdők – ilyen a dislexia, disgráfia, 
discalculia, továbbá figyelemzavarral küzdők, valamint magatartásszabályozási zavarral küzdők) 

 
 
1. Általános elvek 
 
1.1. A Nemzeti alaptanterv és a választott kerettanterv alkalmazás a sajátos nevelési igényű 

tanulók iskolai oktatásában 
 
A Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat) a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának is 
alapdokumentuma, az abban meghatározott fejlesztési területek – nevelési célok, kulcskompetenciák, 
illetve a tanulási területeken megfogalmazott célok, feladatok – a sajátos nevelési igényű tanulókra is 
érvényesek. A sajátos nevelési igényű tanulókat nevelő-oktató iskolánk pedagógiai programjában, helyi 
tantervünkk elkészítésénél figyelembe vettükk: 

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

 a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) rájuk 
vonatkozó előírásait, 

 a kollégiumi nevelés országos alapprogramját, 

 a nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit, 

 a szülők elvárásait és 

 az általunk nevelt-oktatott tanulók sajátosságait. 
Intézményünkben az Irányelv a sajátos nevelési igényű tanulóknak a többi tanulóval egészben együtt 
(integráltan), azonos iskolai osztályban történő nevelésére-oktatására vonatkozik. 

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

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

 az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez; 

 a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az intézményünk pedagógiai és szakmai 
programjának tartalmi elemeivé, 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok
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 a tanulókat a nevelés-oktatás, fejlesztés ne terhelje túl. 
 
Ennek érvényesítése érdekében az Irányelv meghatározza: 

 a tartalmak kijelölésekor egyes területek módosításának, elhagyásának vagy egyszerűsítésének, 
illetve új területek bevonásának lehetőségeit; 

 a sérült képességek, készségek, kompetenciák habilitációs, rehabilitációs célú korrekciójának 
területeit; 

 a nevelés-oktatás és fejlesztés szokásosnál nagyobb mértékű időbeli kiterjesztésére vonatkozó 
javaslatokat. 

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

rehabilitációs ellátása 
 
A tanulók között fennálló – egyéni adottságokból és igényekből adódó – különbségeket az iskolánk a 
pedagógiai és és szakmai programja és helyi tantervei kialakításakor figyelembe vesszük. 
A sajátos nevelési igény kifejezi: 

a) a tanuló életkori sajátosságainak fogyatékosság, sajátos nevelési igény által okozott részleges vagy 
teljes körű módosulását, egyenetlenségeit; 

b) az iskolai tanuláshoz szükséges képességek kialakulásának sajátos útját, fejlődésének eltérő ütemét, 
esetleg részleges vagy teljes kiesését, egyenetlenségét, lassúbb ütemű és az átlagtól eltérő szintű 
fejleszthetőségét. 

A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb mértékű 
differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő, korrekciós, habilitációs, 
rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások alkalmazását teheti szükségessé. 

 
1.3.1. A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei 
 

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

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

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

1.3.2. A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai 
 

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

b) Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására. 
c) A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása. 
d) Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni tulajdonságok, 

funkciók és a személyiség fejlesztése. 
e) Társas beilleszkedés, a szociális kompetenciák fejlődésének támogatása. 
f) Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének kibontakoztatása. 
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1.3.3. A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők 
 

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

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

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

 
A sajátos nevelési igényű tanuló fejlesztésére vonatkozó célokat, feladatokat, tartalmakat, tevékeny-
ségeket, követelményeket megjelenítjük: 

a) az intézmény pedagógiai és szakmai programjában, 
b) a helyi tantervben, 
c) a tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanulási-tanítási programban (pl. tanmenet, 

óraterv), 
d) az egyéni fejlesztési tervben. 

 
A sajátos nevelési igény típusának megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező gyógypedagógus, kon-
duktor kompetenciája: 

1. a programok, programcsomagok tervezése, összeállítása; 
2. a habilitációs, rehabilitációs egyéni és kiscsoportos fejlesztés, osztálytermen belüli megsegítés; 
3. közreműködés az integrált nevelés, oktatás keretein belül a tanítási órákba beépülő habilitációs, 

rehabilitációs fejlesztő tevékenység tervezésében, kivitelezésében, ezt követően a konzultációban, 
az osztálytermi környezet adaptációjában; 

4. a tanuló fejlődésének nyomon követése, értékelése, illetve az ebben való közreműködés a többségi 
pedagógusokkal együtt. 
 

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

 speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek, differenciált, egyénre szabott tananyagok; 

 speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök; 

 az egyéni szükségletekhez igazodó környezet, speciális bútorok; fejlesztő helyiségek; 

 rugalmas szervezeti keretek kialakítása a sajátos nevelési igényű gyermekek egyéni foglalkoztatá-
sának, illetve osztálytermi foglalkoztatásának megvalósulásához; 

 a tanulók sajátos nevelési igénye típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező, az integrált 
fejlesztésben lehetőleg tapasztalt gyógypedagógus, terapeuta (módszertani intézmény, utazótanári 
szolgálat). 
 

1.5. Többségi intézményünkben megvalósuló (integrált) nevelés, oktatás 
 
A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti a nem 
sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk (teljes vagy részleges integrá-
ciójuk). Az együttnevelést megvalósító intézmény többet vállal, magasabb értéket kínál, mint részvétet és 
védettséget. Sikerkritériumnak a tanulók beilleszkedése, önmagukhoz mért fejlődése, a többi tanulóval való 
együtt haladása tekinthető, melynek eredményes megvalósítását az alábbi tényezők biztosítják: 
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 A befogadó iskolánk támogatja pedagógusai részvételét az integrációt segítő szakmai progra-
mokon, akkreditált továbbképzéseken, alkalmat teremt a horizontális tudásátadásra. 

 Az együttnevelést megvalósításával pedagógusaink, oktatóink, valamennyi dolgozónk, gyermek- és 
szülői közösségeink felkészítése a sajátos nevelési igényű tanulók fogadására. 

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

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

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

 A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében-oktatásában, fejlesztésében részt vevő, 
magas szintű pedagógiai, pszichológiai képességekkel, a diverzitás iránti pozitív attitűddel 
(elfogadás, tolerancia, empátia, hitelesség) és az együttneveléshez szükséges kompetenciákkal 
rendelkező pedagógus, aki 
- a tananyag-feldolgozásnál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési 

igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait; 
- egyéni fejlesztési tervet készít a gyógypedagógus együttműködésével, ennek alapján egyéni 

haladási ütemet biztosít, a differenciált nevelés, oktatás céljából individuális módszereket, 
technikákat alkalmaz; 

- a tanórai tevékenységek, foglalkozások során a pedagógiai diagnózisban szereplő javaslatokat 
beépíti, a folyamatos értékelés, hatékonyságvizsgálat, a tanulói teljesítmények elemzése alap-
ján – szükség esetén – megváltoztatja eljárásait, az adott szükséglethez igazodó mód-szereket 
alkalmaz; 

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

- egy-egy tanulási, nevelési helyzet, probléma megoldásához alternatívákat keres; 
- együttműködik különböző szakemberekkel, a gyógypedagógus iránymutatásait, javaslatait 

beépíti a pedagógiai folyamatokba, megosztva vállalja a felelősséget a különleges bánásmódot 
igénylő gyermek haladásáért. 

 
A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésében, oktatásában, fejlesztésében részt vevő – a tanuló 
fogyatékosságának típusához igazodó szakképzettséggel rendelkező – gyógypedagógus 

a) segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését; 
b) javaslatot tesz a fogyatékosság, az egyéb pszichés fejlődési zavar, az autizmus spektrum zavar 

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

c) segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök kiválasztásában, 
ismerteti a speciális eszközök használatát, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről; 

d) javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására; 
e) figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében, javaslatot tesz 

az egyéni fejlesztési szükséglethez igazodó módszerváltásokra; 
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f) együttműködik a többségi pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó pedagógus 
tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait; 

g) támogatást nyújt a többségi pedagógus számára a differenciáláshoz a tantervi követelmények 
szintjén, a következőknek megfelelően: nincs érdemi változtatás a tantervben, elvárt tudásban, 
hanem több idő, személyi támogatás (többségi pedagógustól, gyógypedagógustól, asszisztenstől), 
eszközhasználat, differenciált tananyag-feldolgozás révén jut el a gyermek a tantervi célig. Eltérő 
tantervi célok megjelenítése esetén – a gyermek szakértői véleményének alapján – 

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

 alkalmazza a sajátos nevelési igényű tanuló osztálytermen belüli megsegítésének lehetőségeit 
a befogadó intézményben; 

 segíti a befogadó pedagógust a szűrésben, az egyéni értékelésben, a gyermek önmagához mért 
fejlődésének megítélésében; 

 segíti a helyi feltételek és a gyermek egyéni szükségleteinek összehangolását. 
 
Az integrált nevelésben-oktatásban részt vállaló nevelési-oktatási intézményünk igénybe veszi az egységes 
gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények (EGYMI), a pedagógiai szakszolgálati, 
illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmények szolgáltatásait, segítségét. Ennek keretében 
megismerjük az integrált nevelés létező jó gyakorlatait, tapasztalatcsere, tudásháló (képzések, online plat-
form stb.) révén. 
 

1.6. A kollégiumot is magukában foglaló intézményünk pedagógiai programja 
 
A sajátos nevelési igényű tanulóink egy része kollégista. A kollégiumi nevelőmunka a társadalmi beilleszke-
déshez szükséges képességek fejlesztését szolgálja. Ennek során jelentős szerepet kap az egyéni bánásmód, 
a személyre szabott nevelési eljárások, az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs 
tevékenységformák alkalmazása. 
 
A diákotthoni foglalkozások szervezésekor kiemelt szerepet kap: 

 a szocializációt segítő képességek fejlesztése; 

 az egyéni tanulási és ismeretszerzési technikák megtanulása, alkalmazása; 

 az egészséges életmódra nevelés – a tanuló speciális igényeihez igazítva az egészség megőrzéséhez 
szükséges technikák, képességek megszerzése, megőrzése; 

 a környezeti nevelés, a saját környezet egyéni igényeknek megfelelő kialakítása; 

 a szabadidős program, önkiszolgálás, munka, tehetséggondozás, felzárkóztatás, társas kapcsolatok, 
közösségi tevékenységek alkalmazása, amelyek a tanuló eredményes társadalmi beilleszkedését 
segítik elő. 

 

  



 

6 
 

2.AZ EGYÉB PSZICHÉS FEJLŐDÉSI ZAVARRAL KÜZDŐ TANULÓK ISKOLAI 

NEVELÉSÉNEK-OKTATÁSÁNAK IRÁNYELVEI 
 
1. Az egyéb pszichés fejlődési zavar alapján sajátos nevelési igényű tanuló 
 
Az egyéb pszichés fejlődési zavar a Köznevelési törvény által használt gyűjtőfogalom, a sajátos nevelési 
igényre (SNI) való jogosultság egyik kategóriája. Ebbe a kategóriába tartoznak a súlyos tanulási, figyelem- 
vagy magatartásszabályozási zavarral küzdő tanulók, 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. 
Az egyéb pszichés fejlődési zavart a pedagógiai szakszolgálat minősíti szakértői bizottsági tevékenysége 
során, a sajátos nevelési igény megállapítása céljából, a diagnosztikus protokollra épülő komplex 
állapotfelmérés alapján. 
A kategória többféle diagnózist tartalmaz, részben idegrendszeri fejlődési zavarokat, részben a magatartás-
szabályozás más zavarait. Az idegrendszeri fejlődési zavarok nagy csoportjából ebbe a kategóriába tartozik a 
specifikus tanulási zavar és a figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar (ADHD). Ezeknek az állapotoknak közös 
vonása, hogy a hátterükben mindig eltérő idegrendszeri fejlődés áll, ami számos esetben genetikai okokra 
visszavezethető vagy pre-, illetve perinatálisan (magzati korban vagy a születés körüli időszakban) szerzett, 
nem a környezet vagy a nevelés hatására alakulnak ki, és a zavar a korai életkortól kezdve jelen van. Ezzel 
szemben a magatartásszabályozási zavarok általában nem az eredendően eltérő idegrendszeri fejlődés 
talaján alakulnak ki, hanem az idegrendszer biológiai sérülékenysége és a rossz környezeti feltételek, 
elégtelen bánásmód, tartósan extrém magas stressz együttes következményeként jönnek létre. 
Kívánatos lenne az egyéb pszichés fejlődési zavar kifejezés helyett erre a meglehetősen heterogén tanulói 
csoportra a Nemzeti köznevelési törvényben zárójelben szereplő tanulási, figyelem- és magatartás-
szabályozási zavar megnevezést mint SNI főcsoport-elnevezést használni. Ezt elméleti és gyakorlati 
szempontok, valamint a nemzetközi terminológiahasználat is indokolja. 
 

 A (specifikus) tanulási zavar egy olyan multifaktoriális meghatározottságú ún. idegrendszeri 
fejlődési zavar (pl. diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, vagy ezek halmozódása), mely az átlagos vagy 
akár átlag feletti értelmi képességek és a szükségletekhez illeszkedő, megfelelő oktatási feltételek 
ellenére okoz komoly nehézségeket a tanulásban, a sikeres iskolai előmenetelben. Az egyes tanulási 
zavarok tünetei gyakran egyszerre is jelen lehetnek, ezáltal több iskolai készséget is érinthetnek, pl. 
az olvasás elsajátításának zavara és az aritmetikai műveletvégzés zavara. A specifikus tanulási zavar 
iskolai alulteljesítést eredményez, de nem minden iskolai alulteljesítés mögött áll specifikus tanulási 
zavar. Bár a (specifikus) tanulási zavarral küzdő gyerekek adott területeken gyenge teljesítményt 
produkálnak, nehézségeik ellenére bizonyos tanulási területeken akár kiemelkedő teljesítményre 
lehetnek képesek, bizonyos területeken tehetségesek. Ez a paradox tanulási helyzet számtalan 
feszültséget, meg nem értést indukál mind az érintett tanulóban, mind a szülőben, pedagógusban, 
oktatóban. 
- Az olvasási zavar (diszlexia) neurobiológiai eredetű specifikus tanulási zavar, az olvasás, írás 

elsajátításának nehézségét jelenti, gyenge szófelismerés, pontatlan és lassú olvasás jellemzi, 
mely legtöbbször helyesírási zavarokkal együtt jelentkezik. 

- A helyesírási zavar (diszortográfia) önmagában előfordul ugyan, de ritkán. 
- Az íráskivitelezés (íráskép) zavara (diszgráfia) gyakran olvasási zavar nélkül jelenik meg. 

Másodlagos következményként szövegértési nehézségek jelentkezhetnek, valamint a kevesebb 
olvasási tapasztalat hátráltathatja a szókincs és a háttértudás fejlődését. 

- A számolási zavar (diszkalkulia) esetén az intellektuális teljesítményhez, életkorhoz 
(osztályfokhoz) viszonyítva jelentős elmaradás mutatkozik a számköri ismeretek, számérzék, 
szám- és műveleti fogalmak kialakulásában, az alapvető műveletek végzésében és a 
bázisfunkciók (téri-vizuális rendszer, központi végrehajtó rendszer, munkamemória, beszéd és 
nyelv, gondolkodási funkciók) működésében. Következményesen nehezített lehet a magasabb 
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szintű matematikai fogalmak elsajátítása, a matematikai ismeretszerzés és -alkalmazás 
folyamata, a mindennapi élethelyzetek problémamegoldása. 

 
Mindezen tünetek markánsan és perzisztensen/tartósan fennállva jelentkeznek, nem tekinthetők 
csupán fejlődési késésnek. A (specifikus) tanulási zavarok hátterében a nyelvi rendszer eltérő 
fejlődése, a munkaemlékezet gyengesége, valamint az információfeldolgozás sajátos szerveződése 
áll. Mindezek mellett gyakran mutatkoznak a mozgásszervezés, kézügyesség, bizonytalan kézpre-
ferencia, téri tájékozódás, vizuális észlelés, szenzoros integráció, végrehajtó működés nehézségei. 
 

 A hétköznapi nyelvhasználatban is egyre gyakrabban felbukkanó ADHD kifejezés egy angol 
mozaikszó (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, magyarul figyelemhiányos/hiperaktivitás 
zavar), mely 
- figyelemhiánnyal és/vagy 
- túlmozgással (hiperaktivitás) és impulzivitással jellemezhető. 
A két altípus önállóan vagy kombinált formában is előfordulhat. 
Az ADHD átlag alatti, átlagos és átlag feletti intellektuális teljesítmény mellett egyaránt jelen lehet. 
A szakirodalom szerint az iskoláskorú gyermekek kb. 5%-át érintő, a tanulási teljesítményt és a 
viselkedésszervezést jelentős mértékben befolyásoló, támogatás hiányában rontó, idegrendszeri 
fejlődési zavar, mely jelentős mértékben aluldiagnosztizált, számos esetben a diagnózis és a sajátos 
nevelési igény megállapítása nélkül van jelen a köznevelés színterein. A mindennapi oktatási, 
nevelési helyzetekben ennek következménye a szétszórtság, feledékenység, a figyelem könnyű 
elterelhetősége, huzamosabb ideig történő fenntartásának nehezítettsége, az egymást követő 
utasítások megjegyzésének nehézsége, a feladatok megfelelő sorrendjének kialakítási problémái és 
a véghezvitel nehézsége, saját holmik gyakori elhagyása, mások félbeszakítása, mérlegelés nélküli 
beszéd és cselekvés, ami gyakran inadekvátnak vagy erőszakosnak is tűnhet. Nehéz az érintett 
tanulók számára az önszabályozás és önirányítás, a mindennapi élethez szükséges tevékenységek 
szervezése, a célorientált cselekvés tervezése, kivitelezése, az érzelmek szabályozása. Mindezek 
gyakran alulteljesítést eredményeznek az iskolai haladásban is. 
 
Az ADHD számos erősséggel is együtt jár. Az érintett tanulók kreatívak, kíváncsiak, lelkesek és 
kockázatvállalók, sikerorientáltak, szokatlan és eredeti ötleteikkel, javaslataikkal értékes tagjai a 
tanulóközösségnek. Számukra érdekes témákban elmélyült érdeklődést mutatnak és kimagasló 
teljesítményre is képesek lehetnek. Megfelelő támogatás mellett hihetetlen energiáikkal rengeteg 
feladatot ellátnak, pozitív értelemben motorjai lehetnek a tanulási folyamatnak. 
Az ADHD hátterében a végrehajtó funkciók gyenge és/vagy eltérő szerveződése áll, amely a 
munkamemória (rövid távú emlékezetben megtartott elemek és az ezekkel való mentális 
műveletvégzés), a viselkedésgátlás (gátlás kontroll), a kognitív flexibilitás (rugalmas váltás) és a 
figyelem működését befolyásolja. 
 
A viselkedésszabályozás problémái ADHD-ban az érzelmi kontroll gyengeségében, az önmaguk vagy 
mások felé irányuló agresszióban, szorongásban, az én-szabályozás gyengeségében, az 
alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció (saját 
tudásról való tudás, kognitív önreflexió) eltérő fejlődésében mutatkoznak meg. Minthogy a 
magatartás-jellemzőkben hasonlóság figyelhető meg a magatartásszabályozási zavarral, fontos 
hangsúlyozni, hogy ezeknek hátterében elsődlegesen idegrendszer-működési zavar, az ún. végre-
hajtó funkciók zavara, és nem kizárólag környezeti ártalom húzódik meg. 
 

 A magatartásszabályozási zavar is az egyéb pszichés fejlődési zavar kategóriában nevesülő SNI 
állapot. Összefoglaló név, mely alatt 
- impulzuskontroll-zavart (személyre és/vagy tárgyakra, tulajdonra irányuló agresszív, destruktív 

szóbeli és viselkedéses kitörések) és 
- diszruptív (irritált, vitatkozó, bomlasztó), 
- diszszociális (normasértő, agresszív, megbotránkoztató) viselkedészavarokat értünk. 
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A magatartásszabályozás zavarával együtt járó problémák súlyosan és tartósan megnehezítik a 
tanulási helyzetekben való aktív és produktív részvételt, ezáltal jelentős tanulási hátránnyal járnak. 
A zavarok természetéhez tartozik, hogy kihatással vannak a társas viselkedésre, az interperszonális 
kapcsolatokra, kommunikációra, a normakövetésre és a szabályok betartására, így ezek a 
problémák az oktatási, nevelési helyzetekben is jelen vannak. Szakszerű állapotfelmérés és inter-
venció szükséges ahhoz, hogy az érintett tanuló és tanulóközösség hatékony tanulása megvalósul-
hasson. Az ADHD és a magatartásszabályozási zavarok diagnosztizálása pszichiáter szakorvosi 
kompetencia, a beavatkozás tervezésénél a család, pszichiáter szakorvos, (klinikai) szakpszicho-
lógus, gyógypedagógus és pedagógus együttműködése szükséges. 

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

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

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

 a tudatos, tervszerű, egyénre szabott fejlesztési terv kialakítására; 

 a komplex megközelítésre és módszerválasztásra; 

 a fejődési dinamika nyomon követésére. 
 
A tanulás-tanítás folyamatában kiemelt jelentőségű 

 a tananyag adaptálása; 

 tanulásmódszertani elemek beemelése; 

 változatos tanulásszervezési módok, differenciált oktatásszervezés, projektmunka biztosítása; 

 a tanuló szükségleteihez illesztett tanulási stratégiák megválasztása, a személyre szabott, tanuló-
központú tanulás; 

 az értékelési eljárások megválasztása, a fejlesztő értékelés szükségessége; 

 a társas beilleszkedés, a szociális kompetenciák fejlődésének kiemelt támogatása az egyéb pszichés 
fejődési zavar kategóriába tartozó mindegyik tanulónál, ami lényeges elvi kiindulópontja a 
gyakorlati munkának; 

 az egyéni tanulási utak megismerésének szükségessége, az adekvát pedagógiai támogatás 
tervezése céljából; 

 a kronológiai életkorból adódó sajátosságok kiemelt figyelembevétele; 

 az olvasást, írást, számolást megalapozó bázisfunkciók, különösen a nyelvi képességek fejlesztése; 

 a környezet illesztése a gyermek szükségleteihez; 

 érthető és követhető idői és téri struktúra kialakítása; 

 átlátható és érthető szabályok kialakítása. 
 
További fontos tényező a tanulók támogatásában a szülők bevonódásának elősegítése, a partnerségi 
viszony kialakítása és a pedagógusok (tanórán a pedagógiai asszisztens), a (külső, belső) segítő szakemberek 
munkájának összehangolása, együttműködése. 
 

3. Kiemelt feladatok a nevelés-oktatás során 
 
Az iskolai nevelés-oktatás során kiemelt feladat a tantervi előírásoknak megfelelő sikeres továbbhaladás 
biztosítása, vagyis a tananyag-feldolgozásnál a pedagógusnak figyelembe kell vennie a tantárgyi tartalmak-
nak a tanulói sajátosságokhoz való illesztését, az esetleges adaptálás lehetőségeit, tekintetbe véve azon 
tananyagrészeket, amelyek egyéni vagy kiscsoportos korrepetálással, fokozatos felzárkóztatással, 
kompeten-ciafejlesztéssel és az így irányított otthoni gyakorlással az osztályfoknak megfelelő ismeret-
szerzés és -alkalmazás a tanulónál eredményesnek bizonyul. 
 
A pozitív énkép és önértékelés kialakítása érdekében a tanulóval szemben támasztott elvárások egyértel-
műek és már a tanulási folyamat elején ismertek legyenek! Ehhez az elváráshoz kell igazodniuk azoknak az 
alkalmazott mérési és felmérési stratégiáknak, amelyek a várt és a mért mutatók összhangja esetén a 
sikeres pedagógiai munka eszközei. 
Az alapelvek megvalósítása érdekében feladat: 

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

 előzetes tudás felmérése; 

 érdeklődés, motivációs bázis felmérése; 

 énhatékonyság erősítése az osztálytermi és egyéni munkán keresztül is; 

 módszertani sokrétűség megvalósítása; 

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

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

- az iskolák segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogassák a tanulókat, elsősorban az ön-
magukhoz mért fejlődésüket értékelve; 

- ehhez szükséges a személyre szabott értékelés, fejlesztő értékelés; 

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

 a gyógypedagógus, valamint az adott iskolában különböző tantárgyakat tanító pedagógusok tudás-
megosztásra épülő, szakmailag egymást támogató tevékenysége. 

 
E szemlélet gyakorlatban történő alkalmazásához olyan fejlesztési célokat kell kijelölni, amelyek a tanulási 
környezetet is illesztik a tanuló egyedi jellemzőihez, és az ehhez igazodó, a képességtartományok mindkét 
határán − tehetség és fejlődési késés, fejlődési zavar, esetleg ezek együttes megléte − kihívást jelentő fel-
adatok megtervezését támogatják. 
További feladat a tanulás iránti motiváció, kitartás és a kudarctűrő képesség növelése, a kortársakra és a 
felnőttközösségre irányuló rendezett társas kapcsolatok kialakítása, a társadalmi együttélés szabályainak 
követése és az önállóságra nevelés. 
A pedagógusoknak olyan tanulási tapasztalatokra, tanítási módszerekre és támogató stratégiákra szükséges 
támaszkodniuk, amelyek figyelembe veszik 

 a tanulók azonosított tanulási szükségleteit, 

 érdeklődését, 

 tehetségét, 

 célkitűzéseit, 

 kulturális hátterét. 
 
Az életkori sajátosságoknak megfelelően, valamint a jellemző figyelemkoncentráció eltéréseit is figyelembe 
vevő tanórai foglalkozásokkal, a tanórán belül 15-20 perces tevékenységek váltakozásával segíthető a 
tanulás konszolidációja, biztosítható a megfelelő terhelés, valamint a figyelem fenntartása. 
 

3.1. Olvasási zavar 
 
Az olvasási zavar (diszlexia) esetében kiemelt feladat az osztályfoknak megfelelő értő olvasás készségének 
kialakításával az olvasóvá válás elősegítése. 
Fő célkitűzések: 

a) az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű, hangoz-
tató-elemző, szótagoló, a magyar nyelv ortográfiai sajátosságait figyelembe vevő analizáló-
szintetizáló módszerrel; 

b) stabil betűismeret, betű-hang megfeleltetés kialakítása; 
c) biztos szóolvasás kialakítása mind valódi, mind álszavak esetében; 
d) olvasás fluenciájának/gördülékenységének elősegítése; 
e) az olvasási készség folyamatos gondozása a tanuló egész iskolai pályafutása alatt; 
f) szövegértési stratégiák kialakítása; 
g) a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során; 
h) az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel; 
i) a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, a tanulás támogatása pl. képekkel, gondolat-

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

j) speciális olvasástanítási program alkalmazása; 
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k) a diszlexia reedukáció (olvasás újratanítása) speciális terápiás programjainak felhasználása; 
l) az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése. 

A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 
a) fonológiai, nyelvi, metanyelvi tudatosság fejlesztése, 
b) verbális emlékezet, munkaemlékezet fejlesztése, 
c) modalitásspecifikus integráció fejlesztése, 
d) különböző észlelési funkciók fejlesztése. 

 

 
3.2. Íráskép zavara 
 
Az íráskép (írásbeli kifejezés) zavara (diszgráfia) esetében kiemelt feladat az osztályfoknak megfelelő 
íráskészség kialakítása, annak elősegítése, hogy a tanuló képes legyen használni az írott nyelvet (akár 
folyóírás, akár nyomtatott írás, akár gépírás verziókban) a kommunikáció, ismeretszerzés, tudásgyarapítás 
és társas kapcsolatok létesítésének céljára. 
Fő célkitűzések: 

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

b) a különböző írásformák tanulói képességekhez, szükségletekhez és preferenciákhoz illesztése. 
A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

a) eszköz (ceruza, ceruzafogó) helyes használata; 
b) megfelelő testtartás kialakítása az írás során; 
c) a mozgáskoordináció fejlesztése; 
d) a testséma biztonságának kialakítása, a szenzomotoros integráció fejlesztése; 
e) a vizuomotoros koordináció/szem-kézmozgás összerendezettségének fejlesztése; 
f) célirányos mozgások fejlesztése, különös tekintettel a manipulációs mozgásokra, praxiára/ 

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

 

 
3.3. Helyesírás zavara  
 
A helyesírás zavara (diszortográfia) esetében kiemelt feladat az írott nyelv ortográfiájának/helyesírásának 
tudatosítása, lehetőség szerint a fluens/gördülékeny íráskészség elérése, az önellenőrzés különböző 
módjainak (pl. infokommunikációs technológia, helyesírás-ellenőrző és -javító szoftver) készségszintű 
elsajátíttatása. 
Fő célkitűzések: 

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

stratégiahasználat kialakítása; 
c) önmonitorozás, önellenőrzés rögzítése; 
d) a diszlexia reedukáció (olvasás újratanítása) speciális terápiás programjainak felhasználása. 

A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 
a) fonológiai, nyelvi, metanyelvi tudatosság fejlesztése; 
b) beszédpercepció fejlesztése; 
c) verbális emlékezet, munkaemlékezet fejlesztése; 
d) modalitásspecifikus integráció fejlesztése; 
e) hang-betű megfeleltetés fejlesztése 
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3.4. Számolási zavar  
 
A számolási zavar (diszkalkulia) esetén kiemelt feladat, hogy a tanuló az osztályfokának megfelelő matema-
tikai készséggel rendelkezzen, képes legyen a matematikai kompetencia megszerzésére, a matematikai 
műveletek használatára, az ismeretszerzés, a tudásgyarapítás és a hétköznapi gyakorlat színterein. 
Fő célkitűzések: 

a) a számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése; 
b) matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazása; 
c) a matematikai relációk nyelvi megalapozása, a matematika-nyelv tudatosítása; 
d) a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe helyezése, a 

megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a képi, vizuális meg-
erősítés; 

e) segítő, kompenzáló eszközök használatának lehetővé tétele; 
f) a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést segítő 

technikák, eljárások alkalmazása; 
g) a matematikai gondolkodás és érvelés (kérdésfeltevések, szóbeli kifejezés, érvelés, divergens, ill. 

konvergens gondolkodás, problémamegoldó gondolkodás, problémamodellezés, algoritmikusgon-
dolkodás) fejlesztése; 

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

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

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

 

3.5. Figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar  
 
A figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar (ADHD) esetén kiemelt feladat, hogy a tanuló a figyelmi, aktivitási és 
impulzivitási nehézségei ellenére elsajátítsa az osztályfokának megfelelő ismereteket és kompetenciákat 
minden tantárgy esetében. Cél, hogy az ismeretszerzés és -alkalmazás, a tudásgyarapítás és képesség-
fejlődés osztálytermi és hétköznapi színtereken is megvalósuljon. 
Fő célkitűzések: 

a) a figyelem- és viselkedésszabályozás egyensúlyának megteremtése személyre szabott támoga-
tással; 

b) teammunka keretében gyógypedagógiai, pszichológiai, szakorvosi együttműködés; 
c) a figyelem tartósságát biztosító környezeti feltételek megteremtése; 
d) a túlzott viselkedéses aktivitás veszélytelen és nem zavaró levezetésének megteremtése; 
e) fokozott egyéni bánásmód; 
f) az önszervezési képesség, az önkontroll fejlesztése; 
g) önbecsülés és pozitív énkép kialakítása; 
h) szociális készségek fejlesztése, beilleszkedés elősegítése; 
i) feladatkivitelezés idői és téri struktúrájának megtervezése és kivitelezése; 
j) dicséret, jutalom, motiválás, sikerélmény biztosítása. 

 
A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

a) ADHD esetén a képességfejlesztés kiemelt területe az önszabályozás fejlesztése; 
b) a társas szabályok, a mindennapi együttéléshez szükséges normák kialakítása és betartatása; 
c) a mindennapi együttéléshez szükséges szociális/társas készségek kialakítása, fejlesztése; 
d) a figyelmi működés és a kontrollált viselkedés kialakításának támogatása; 
e) speciális figyelemtréning, különösen a tartós figyelemre vonatkozóan; 
f) koncentráció fejlesztése; 
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g) utasításkövetés gyakorlása, fejlesztése; 
h) a türelem, késleltetés és gátlás képességének fejlesztése; 
i) mozgáskoordináció, biztonságos mozgáskivitelezés fejlesztése, adekvát mozgásos aktivitás 

biztosítása 
 

3.6. Magatartásszabályozási zavar  
 
A magatartásszabályozási zavar esetében kiemelt feladat a közösségi szabályokhoz alkalmazkodó, 
szervezett viselkedés kialakítása, a szélsőséges megnyilvánulások leépítése, az önkontroll, az érzelmi egyen-
súly megteremtése. 
 
Fő célkitűzések: 

a) az önszabályozás fejlődésének támogatása pedagógiai eszközökkel; 
b) kihívást jelentő viselkedések/viselkedésproblémák csökkentése; 
c) adaptív viselkedés, szabálykövetés, szabálytartás kialakulásának támogatása; 
d) társas készségek, kapcsolatok fejlesztése. 

A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 
a) düh- és agressziókezelés fejlesztése, 
b) érzelemfelismerés és érzelemkifejezés fejlesztése, 
c) kommunikáció fejlesztése, 
d) konfliktuskezelési képesség, problémamegoldás fejlesztése, 
e) megküzdési képesség fejlesztése, 
f) figyelmi működés fejlesztése. 

Eszközei lehetnek: 

 kognitív viselkedésterápiás eljárások egyes elemeinek alkalmazása pedagógiai helyzetben; 

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

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

 sikerélmény biztosítása, pozitív megerősítés, jutalmazási technikák bevonása; 

 együttműködés a családdal és más szakemberekkel 
 

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

4.1. Kulcskompetenciák fejlesztése 
 
4.1.0. Alapkompetenciák 
Az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók esetében kiemelt jelentőségű az alapkompetenciák 
kialakítása: az olvasáshoz, íráshoz, szövegértéshez szükséges nyelvi funkciók, mennyiségi, számfogalmi 
(készségszintű, elvont számolás kis számköröktől kezdve), téri-vizuális és idői viszonyokban való 
tájékozódáshoz, valamint a mozgáshoz kapcsolódó ismereteknek, készségeknek és attitűdöknek a 
rendszere. Az alapkompetenciák fejlesztése elsősorban az alapozó négy évfolyam feladata, ugyanakkor az 
érintett gyermekeknél a felsőbb évfolyamokon átívelve szükséges e kompetenciák stabilizálása, a 
lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás csökkentése érdekében is. 

 
4.1.1. A tanulás kompetenciái 
Kiemelt fejlesztési terület az érintett gyermekek aktív, önirányított tanulási kompetenciájának kialakítása a 
tanulási területeken átívelve. Tudatosítani kell a tanulóban az erősségeit és gyengeségeit/nehézségeit, 
valamint hangsúlyozni szükséges, hogy az eltérő információfeldolgozási stratégia és tanulási stílus nem 
feltétlenül hibás, csupán a megismerés másfajta útja. A tanulóval közösen meg kell találni azt a tanulási-
kognitív stílust, mely illeszkedik képességmintázatához és személyiségéhez, s mellyel hatékony, önálló 
tanulóvá képes válni. A pedagógus a reális tanulási célok kitűzésében, a tanulási preferenciák meg-
találásában támogathatja őt. Lépésekre bontott, idői ütemezést is tartalmazó, elérhető tanulási tervek 
összeállítása szükséges. Lényeges elem a kíváncsiság, önreflexió és önellenőrzés iránti igény felkeltése és 
fenntartása, valamint annak a megerősítése, hogy a tanulás természetes velejárója a hibázás, s ezt kellő 
belátással, türelemmel és problémaérzékenységgel erőforrássá lehet tenni. Lényeges továbbá a saját 
tanulásért érzett felelősségvállalás kialakítása, a kitartás erősítése és az érintett gyermekek kimozdítása a 
tanult tehetetlenségből, azáltal, hogy megélik saját kompetenciájukat és kontrolljukat a tanulási tevékeny-
ségük felett. 

 
4.1.2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 
Az egyéb pszichés fejlődési zavarral érintett gyermekek számára gyakran nehézséget jelent 

 mások arckifejezésének, érzelmeinek leolvasása és értelmezése; 

 a gesztusok, testbeszéd felismerése, értelmezése; 

 a másik hanghordozásának, hangsúlyának, hangerejének észlelése, ezek jelentésének, üzenetének 
értelmezése; 

 megőrizni és tiszteletben tartani mások személyes terét; 

 szociálisan megfelelő módon érintkezni másokkal; 

 gondolatokat, érzéseket, szükségleteket és benyomásokat hatékonyan, összeszedetten kifejezni. 
A tanulás-tanítás során ki kell aknázni a kommunikációs helyzetekben meglévő fejlesztési lehetőségeket a 
fenti kommunikációs kompetenciák gyakorlására, a metakognitív viselkedési stratégiák kialakítására, 
például kooperatív technikák, projektmunkák alkalmazásával. 
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4.1.3. A digitális kompetenciák 
A digitális kompetenciák kiváló lehetőséget kínálnak az érintett tanulók hatékony információszerzésére, a 
kompenzációs utak megtalálására. A szövegszerkesztő, a bemutatókészítő, az adatkezelő, az adat-
feldolgozó, a grafikus, hang-, videoszerkesztők hatékonyan használhatók fel a tananyag adaptálására, 
ezáltal a nehézségek leküzdésére, valamint tehetséggondozásra. Az érintett gyermekek sérülékenysége 
miatt különösen fontos, hogy tisztában legyenek a digitális technológiák alkalmazásának jogi és etikai 
alapelveivel, megtanulják, hogyan lehet megvédeni a magánszférát, a személyes adatokat és a digitális 
identitást. 

 
4.1.4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 
A tudomány és technológia iránti érdeklődés, nyitottság felkeltése azért lényeges, mert az egyéb pszichés 
fejlődési zavarral küzdő tanulók negatív énképük, önértékelésük miatt gyakran elveszítik az intellektuális 
nyitottságukat, különösen a kognitív kihívással telített helyzetekben. Valós, érdeklődési körükbe eső 
problémamegoldás során a tanulók megtanulják alkalmazni az analizáló, szintetizáló és algoritmizáló 
gondolkodási formákat, valamint az induktív (rávezető, egyediből az általános felé mutató), deduktív 
(levezető, általánosból az egyedire mutató) és abduktív (hipotézisalkotás, célja a magyarázat) következte-
tések szabályait, alkalmazási területeit. 

 
4.1.5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 
Az egyéb pszichés fejlődési zavarban érintett gyermekek gyakran nehezen boldogulnak családi és 
intézményi kapcsolataikban, nehezítettek lehetnek a felnőttekkel és kortársakkal való társas interakciók. A 
kortársközösség a tanulási, viselkedésszervezési problémáik miatt kevésbé elfogadó lehet velük szemben, 
ezért mindenképpen támogatni szükséges a kapcsolati hálók kiépítését, fenntartását. Fontos, hogy 
megtanulják az érzelmek és más szociális jelzések felismerését, a metakommunikatív jelzések megértését, 
az érzelmek, vágyak, célok, gondolatok megfelelő kifejezését és értelmezését. A társas interakció az 
egészen alapvető készségektől (pl. üdvözlés) az összetett készségekig (pl. érzelmileg feszült helyzetben 
kritika elfogadása) számos elemből tevődik össze, alapjai jellemzően a családi szocializáció során kerülnek 
elsajátításra, melyeket az intézményes nevelés megerősít, kiegészít.  
Az egyéb pszichés fejlődési zavarban érintett tanulók esetében – az eltérő fejlődésmenet következtében – 
hiányos vagy nem megfelelő lehet a szociális készségek készlete (különösen ADHD és magatartás-
szabályozási zavar esetén), vagy az ismételt rossz tapasztalatok és kudarcok következtében gátoltság, 
visszahúzódás (különösen tanulási zavarok esetén), esetleg a kritikai mérlegelés hiánya alakulhat ki, 
valamint a végrehajtó működések gyengesége miatt tartós jellemzője is lehet a fejlődésnek, ezért a 
pedagógiai figyelemnek fokozott mértékben ki kell terjednie ennek a kompetenciának a fejlesztésére. A 
kortárskapcsolatok kiépítéséhez és fenntartásához szükséges készségek fejlesztésével, a kapcsolatépítés 
facilitálásával/ösztönzésével lehetőség adódik a szociális viselkedéselemek fejlesztésére, gyakorlására. 
Lényeges az érintett tanulók kimozdítása az esetleges passzivitásból, az iskolai életben való aktív részvétel 
támogatása. Támogatni kell a tanulóban a felelősségvállalást, a gondoskodást, a segítőkészséget, az 
empátiát, a toleranciát, az együttműködést, a szolidaritást, a kockázatvállalást, a konfliktushelyzetekben az 
asszertivitásra támaszkodó konfrontációt is. 

 
4.1.7. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 
Az esztétikai átélés élménye és a művészi önkifejezés lehetősége az érintett tanulók rezilienciáját (a 
nehézségekhez való rugalmas és adaptív alkalmazkodáshoz szükséges készségek) és rekreációját egyaránt 
támogatja. Így a kreatív tevékenységekbe történő aktív bekapcsolódás lehetősége elengedhetetlen eszköz a 
pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók esetében. 

 
4.1.8. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 
Az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók esetében hangsúlyos szerepe van az iskolák 
pályaorientációs tevékenységének, hogy a tanulók és szüleik megismerjék a továbbtanulási, szakmatanulási 
opciókat, a felvételi rendszerben adható többlettámogatási, méltányossági lehetőségeket. Kellő figyelmet 
kell fordítani a sikerorientáltság, az innovációs készség kialakítására. 
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4.2. Egyes tanulási területekre vonatkozó ajánlások 
 
Az egyes tanulási területekre vonatkozó tanulási célok elérését, a fejlesztésre fordított időt, a tananyag 
adaptálásának módszereit nem lehet egységesen az egyéb pszichés fejlődési zavarra vonatkoztatni. Az 
érintett tanulócsoport heterogenitása miatt lényeges megismerni a tanuló problémájának természetét, 
mélységét, az információfeldolgozás sajátosságait s az egyéni szükségleteket. A Magyar nyelv és irodalom, a 
Matematika, az Idegen nyelv, a Testnevelés és egészségfejlesztés tanulási területek fejlesztési feladatainak 
megvalósítása kíván nagyobb figyelmet. Az egyéb pszichés fejlődési zavar típusától, súlyosságától függően 
az egyes témakörök között hangsúlyeltolódások válhatnak szükségessé. Ugyanakkor minden tanulási terület 
(tantárgy) esetében fontos: 

 a tantervi adaptáció; 

 az éppen szükséges és elégséges módosítás és támogatás; 

 a támogató pedagógiai környezet; 

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

 módszertani sokrétűség; 

 differenciált rétegmunka; 

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

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

 önhatékonyság érzésének megtapasztaltatása, valamint az önirányítás lehetőségének biztosítása; 

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

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

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

 
4.2.1. Magyar nyelv és irodalom 
A grammatikai rendszer tudatos felépítése, megerősítése, mind a beszélt, mind az írott nyelv területén 
kiemelten fontos. 
A beszédészlelés és beszédmegértés, a verbális figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése szükséges a 
dekódolás tanítása előtt. Az olvasás, írás kognitív bázisképességeinek megalapozása elengedhetetlen 
előfeltétele az olvasástanulás megkezdésének. A szódekódolás tanítása, a betű-hang asszociációk 
kialakítása kellő módszertani tudatossággal és a gyermek haladásához igazított idői ütemezéssel történjen! 
A grafomotoros ügyetlenség gyakran okoz technikai értelemben nehézséget az írástanulás során, a lassú 
írástempó mellett a nehezen olvasható vagy olvashatatlan íráskép is jellemző lehet. Éppen ezért lényeges, 
hogy a késleltetett, elnyújtott írástanítást grafomotoros alapozás előzze meg, a finommotoros tevékeny-
ségek számtalan lehetőségét kiaknázva. Az íráskép zavarában érintett gyermekeknél a szépírás, külalak és 
füzetvezetés értékelése a rendezettségre való törekvés és a gyermek képességeinek, önmagához mért 
haladásának figyelembevételével történjen! Hasonlóképp az olvasás és szövegértés értékelésekor is az 
önmagához mért fejlődést figyelembe vevő fejlesztő értékelés kerüljön előtérbe! Szükség lehet egyes 
tananyagrészek értékelése, minősítése alóli felmentésére, illetve a kézírás helyett számítógép használa-
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tának engedélyezésére (pl. házi feladatok, beadandók nyomtatott vagy elektronikus formában való 
leadására), folyóírás helyett nyomtatott betűvel való írás jóváhagyására. 
 
Az olvasás gördülékenységének, fluenciájának elősegítése szükséges változatos szövegek páros, közös, 
paralel, ill. váltott hangos olvasásával. 
 
A tanulási zavarral és figyelemzavarral küzdő tanulóknál szükséges lehet a szöveg adaptálása (nagyobb, 
eltérő színű betűk, a szöveg egyszerűsített, rövidített verziójának elkészítése). A szövegértés fejlesztése 
elősegíti a mindennapi és az irodalmi szövegek befogadását, majd az azokkal való tovább dolgozást, tovább 
gondolkodást. 
 
Amennyiben a szövegfeldolgozás is érintett, különösen fontos a szisztematikus, a nyelv különböző szintjeit 
elemenként értelmező, a tanulót tapasztalati úton információhoz juttató oktatás. Érdemes a mindennapi 
élettel összefüggő, a tanuló személyes élményeihez és érdeklődéséhez kapcsolódó szövegeket alkalmazni. 
A nyelvi kódrendszer értelmezésének, működésének megtámogatása mind a bemenetnél (beszédhangok 
differenciálása, hangkapcsolatok észlelése), mind a feldolgozásnál (szó, grammatika, mondat, bekezdés, 
szöveg) hangsúlyos. A mentális lexikon és az ahhoz történő hozzáférés, a fogalomalkotás folyamatos 
fejlesztése kiemelt feladat. 

 
 
4.2.2. Matematika 
A matematika területén az érintett tanulók heterogenitása miatt nagy egyéni eltérésekre számíthatunk. 
Egyes egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló esetén pont ezen a területen jelentkezik a gyermek 
kiemelkedő képessége, tehetsége, miközben súlyos olvasási zavarral küzd. Más esetben a matematikai 
képességek érintettsége olyannyira jelentős, hogy szükséges lehet a tantárgy vagy az aritmetikai tantárgy-
rész alóli felmentés vagy segédeszköz-használat, pl. számológép biztosítása, szorzó- és bennfoglaló tábla, 
korong, rehabilitációs foglalkozásokon használt eszközök, számológép (esetenként nagyobb kialakítású 
négyzethálós füzet) használata (szükség esetén más tanórákon is, pl. fizika, kémia, történelem, természet-
tudomány). Ajánlott lehet ezeken a tanórákon – a tanuló egyéni sajátosságaihoz igazodva – a képletek, 
esetleg definíciók számonkérése (pl. a megfelelő nyelvi, emlékezeti kompetenciákra támaszkodva), illetve 
szükség esetén bizonyos tantárgyrészek értékelése alóli mentesítés biztosítása. 
 
Egyes esetekben számolni kell a grammatikai szint sérülésével, ami szövegértési nehézségekben nyilvánul 
meg, ezt fokozhatja a szimbólumok megértésének, illetve a verbális absztrakciónak a fejletlensége. A 
mennyiségekkel és a számossággal kapcsolatos ismeretek tanításakor, a szám- és műveleti fogalmak 
kialakításakor (pl. a számok közötti viszonyok, relációk megértési nehézségei esetén stb.) különös figyelmet 
kell fordítani a megfelelő tempó kialakítására, és építeni kell a tanulók maximális együttműködésére, a 
mozgással társított szemléltetésre, az eszközhasználatra és az analóg cselekedtetésre, mindvégig verbális 
megerősítéssel kísérve. Rendkívül fontos az analóg, bevéső, ismétlő-rendszerező gyakorlás végzése is. A 
geometriai ismeretek, az arányosság témaköreinél tekintettel kell lenni a vizuális észlelés nehezítettségére, 
a téri tájékozódás zavarára, ill. geometriai szerkesztéseknél, koordinátatengelyen való jelöléseknél a 
kivitelezési nehezítettségre (vizuomotoros koordináció, praxis zavara). A matematikai gondolkodás 
fejlesztése speciális szemléltetéssel és tananyagokkal, vagyis az interaktív tábla és digitális tananyagok 
lehetőség szerinti alkalmazásával is támogatható, ám elsősorban a metakogníció, a nyelvi kompetenciák és 
gondolkodás fejlesztésével valósulhat meg. 
Kiemelt figyelmet szükséges fordítani az időbeli tájékozódás fejlesztésére és a szerialitásos feladatok 
gyakorlására. 
A matematikai szakkifejezések és a szaknyelv használatának fokozatos megkövetelése a szóbeli kifejezés 
erősítésének fontos eszköze, a szabályok, definíciók precíz elvárásának elkerülésével. 
A kompenzációs lehetőségek, speciális módszerek alkalmazása segíti az eredményes fejlesztést. 
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4.2.3. Történelem és állampolgári ismeretek: történelem, állampolgári ismeretek 
Az olvasás és szövegértés nehézsége hátráltathatja a társadalmi folyamatok összefüggéseinek, mozgató-
rugóinak megértését. 
Az idővel kapcsolatos fogalmak, a történelmi időszemlélet kialakulása szintén nehézséget okozhat. A 
gyenge verbális emlékezet miatt problémát jelenthet egyes gyermekeknél az évszámok precíz bevésése, az 
idegen szavak (történelmi személyek, helynevek, fogalmak) pontos memorizálása. A vizuális segédeszközök 
alkalmazása és a kapcsolódó elvárások egyénre szabott csökkentése segítheti ezeknek a nehézségeknek a 
minimalizálását. A nyelvi érintettség miatt bizonyos absztrakt fogalmak megértése és használata is 
nehézséget jelenthet. Érdemes a tananyag-feldolgozás előtt fogalomlistát, ill. vázlatot adni a tanulóknak. A 
tanulás további támogatásához képek, az összefüggéseket szemléletesen ábrázoló gondolattérképek 
használata is kiemelt jelentőségű, magasabb szinten azok készítésének a megtanítása is célul tűzhető ki az 
önálló tanuláshoz. 
 
Külön figyelmet kell fordítani a térképhasználat tanítására és gyakoroltatására, mivel a tanulók ezen 
csoportjának sok esetben nagy kihívást jelent az absztrakt ábrákon való tájékozódás. Ide tartozik a 
grafikonok, táblázatok, diagramok értelmezése is, melyek a történelmi, társadalomismereti tananyag 
szerves részét képezik, és elemzésük a tantárgyi követelményrendszerhez tartozik. 
Fontos a gyakorlati bemutatás, illetve az ismeretek szituációs helyzetekben való kipróbálása, a 
dramatizálás, az érzelemdús, szubjektív elemeket megmozgató, a mindennapi tapasztalathoz köthető 
társadalmi feladatok szemléltetése, a tanulók közvetlen megszólítása, bevonása a feladathelyzetbe. A 
tanuló mindig lássa maga előtt a folyamatot, a kiindulástól kezdve a végkifejletig, értse benne szerepét, 
esetleges feladatát, képes legyen esetlegesen a társadalmi folyamatok őt személyesen érintő részében 
véleményének megfogalmazására és az önképviseletre! 
 

4.2.4. Erkölcs és etika 
Csakúgy, mint a Történelem és állampolgári ismeretek tanulási terület esetében, a szövegértési és figyelmi 
nehézségek hátráltathatják az összefüggések megértését, a tanulságok generalizálását. Figyelmet kell 
fordítani a tanuló szükségleteihez igazodó szövegmennyiségre, tagolásra, a magyarázatok részletezett-
ségére, a megértés ellenőrzésére. A tanulási terület témái közül az önszabályozás, a társas-emocionális 
szabályok, az etikai normák, a másság elfogadása, a tolerancia, a pozitív diszkrimináció, a jogérvényesítés és 
általában a speciális szükségletekhez, fogyatékosságokhoz kapcsolódó témák elsajátítása különösen fontos 
az érintett tanulók szempontjából, egyrészt ezek mind támogatják azokat a fejlesztési nevelési célokat, amik 
az egyéni fejlesztési tervben is hangsúlyos, másrészt az aktuális és későbbi életvezetés szempontjából a 
mindennapi életben is azonnal hasznosuló tudástartalmakat jelentnek minden osztályfokon. 

 
4.2.5. Természettudomány és földrajz: környezetismeret, természettudomány, biológia, kémia, 
fizika és földrajz 
A természettudományok gyakran az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók erősségei közé 
tartoznak, ez a terület különösen az ADHD-ban érintett gyerekek esetében a kíváncsiság, kreativitás és 
alkotó fantázia kiteljesedésének terepe lehet. A tanuló érdeklődése és figyelme könnyebben felkelthető és 
fenntartható, motoros aktivitása kevésbé kifejezett, amikor számára is motiváló tartalmak kerülnek 
átadásra. A Természettudományok tanulási terület a témák gazdagsága és sokszínűsége okán támogathatja 
a kiemelt fejlesztési célok megvalósítását. 
Mindemellett külön figyelmet kell fordítani a szakszavak bevésésére, a térképen való tájékozódás 
gyakorlására, az összefüggések logikájának megértetésére. A kémia és fizika tantárgyak során elsősorban a 
szöveges, illetve számításos feladatok során szorulhatnak külön megsegítésre a számolási és/vagy olvasási 
zavarral küzdő tanulók, valamint a kísérletek, mérések kiemelt figyelemkoncentrációt és pontosságot 
igényelnek, a szerialitás (sorrendiség) figyelembevételével, ami szintén nehezített feladat lehet. 

 
4.2.6. Idegen nyelv 
Fontos célkitűzés az idegen nyelv szókincsének, fonológiai és helyesírási sajátosságainak, valamint nyelvi 
kódrendszerének tudatos felépítése, a szóbeli és az írásbeli kommunikáció fejlesztése, figyelembe véve az 
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egyéb pszichés fejlődési zavar következtében érintett nyelvi funkciókat. A nyelvi zavar esetenként olyan 
súlyosságú, hogy szükségessé válhat a tanulót a tantárgy vagy tantárgyrész értékelése alól mentesíteni. Az 
élő idegen nyelv ismeretének jelentősége egyre erőteljesebb, így ezt a lehetőséget alapos mérlegelés, 
szakmai megfontolás után ajánlott biztosítani. 
 
Az idegen nyelvek tanításánál a nyelvoktatás auditív módszereinek előtérbe helyezése javasolt. A 
tudásátadás során szükséges a figyelemfenntartás, a feladatszervezés és a motiváció felkeltésének vizuális 
támogatása, a párhuzamosan több csatornán történő szemléltetés. Javasolt a memoriterek kisebb 
részletekben valók kérdezése szóbeli beszámolók során. 
 
Helyesírási, olvasási és szövegértési problémákkal küzdő tanulók esetében főleg a szóbeli kommunikáció 
magabiztos alkalmazásának elsajátítása a cél. Ennek során sok esetben méltányosan, az egyéni fejlődési 
lehetőségeket figyelembe véve kell megítélnünk a kiejtési és nyelvhelyességi kérdéseket; elsősorban a 
beszédbátorság elérése lehet a célunk. Az írásbeli kommunikáció használatát, a differenciált fejlesztés 
mellett, az IKT-alapú olvasó- és helyesírás-ellenőrző programok is segíthetik. 

 
4.2.7. Művészetek: ének-zene, vizuális kultúra 
A Művészetek tanulási területen belül a komplex művészeti terápia, a drámapedagógia, az akusztikus és 
vizuális észlelés fejlesztésének kiemelt szerepe van. 
 
Bizonyos tanulók a művészetek terén kimagasló képességgel bírnak. Ezekben az esetekben nagyon fontos a 
tehetség kibontakozásának támogatása. Szintén nagy szerepe lehet a művészeti nevelésnek a szabadidő 
hasznos eltöltésében és a társas kapcsolódás lehetőségeinek bővítésében, az önkifejezésben. Más 
gyermekeknél a grafomotoros ügyetlenség nehezítheti a kreatív alkotás kifejeződését. 

 
4.2.8. Technológia: technika és tervezés, digitális kultúra 
A digitális kultúra tantárgy tartalmának elsajátítása lehet a tanulók erőssége. A digitális kompetenciák 
elsajátítása és alkalmazása több szempontból is kiemelt szerepet játszhat az egyéb pszichés fejlődési 
zavarral küzdő tanulóknál. A digitális technológia nyújtotta lehetőségek egyfelől kiemelt jelentőséggel 
bírnak a tudásterületek, tananyagok egyéni szükségletekre, preferenciákra szabásában, adaptálásában. 
Másrészt a sokszor jól működő algoritmikus, komputációs gondolkodás fejlesztésének eszközei is. Az élet-
pálya-építés, pályaorientáció szempontjából szintén kiemelt szerepe van a tantárgy tanulásának. Fokozott 
jelentőséggel bír a hétköznapi életet, ismeretszerzést és -elsajátítást, valamint a tanulást könnyítő 
alkalmazások készségszintű használatának elsajátítása. 

 
4.2.9. Testnevelés és egészségfejlesztés 
A Testnevelés és egészségfejlesztés tanulási terület fejlesztési feladatainak megvalósítása során javasolt a 
szenzoros integrációs programok és terápiák beállítása, ill. azok elemeinek megvalósítása a tanórán, 
továbbá ajánlott a kiegészítő egészségügyi ellátáson belül gyógyúszás, valamint logopédiai ritmika alkalma-
zása is. 
Azoknál a tanulóknál, akiknél a sajátos nevelési igény oka a hiperaktivitás, a figyelemzavar, indokolt a 
korszerű, rugalmas szervezeti keretek és módszerek előtérbe helyezése a helyi tanterv készítésénél. 

 
4.3. Az iskolai fejlesztés szakaszai (alapozó felső tagozat, középiskola) 
 
Az alapkészségek biztos kialakítása, a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulási eredményességhez szükséges 
alapkompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozása, valamint a tanulási motiváció 
felkeltése és fenntartása az egyéb pszichés fejlődést mutató tanulók esetében is kiemelt jelentőségű. 
 
A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a Nat-ban rögzítettektől. A helyi 
tantervben indokolt lehet esetükben az 1. évfolyam két tanévi időtartamra történő széthúzása. Ebben az 
esetben az első tanév az intenzív prevenció, a szakszerű funkciófejlesztés, a pszichés gondozás, a megfelelő 
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motiváció és a feladattudat kialakításának időszaka a gyógypedagógiai korrekciós-kompenzáló-terápiás 
módszerek alkalmazásával. 

 
4.4. Értékelés (tanulási célok, tanulási eredmény) 
 
Fontos, hogy a tanulóval szemben támasztott elvárások egyértelműek, már a tanulási folyamat elején 
ismertek legyenek. Ehhez kell igazodniuk azoknak az alkalmazott mérési és felmérési stratégiáknak, 
amelyek az elvárás és a mért mutatók összhangja esetén a sikeres pedagógiai munka eszközei. Ennek 
értelmében a differenciált pedagógiai tervezés alapját a tanulási folyamat kezdetén ismert, a fenntartó által 
felkínált és/vagy az iskola pedagógiai programjában rögzített, diagnosztikus céllal történő értékelés adja. A 
tanulási folyamat követését szolgáló felméréseket, ellenőrző méréseket minden esetben a tanulást 
támogató, fejlesztő-segítő értékelésnek és visszajelzésnek kell követnie. Ezeknek az eszközöknek a kiegészí-
tése a tanulói önértékeléssel, a társértékeléssel és a csoportos értékelési formákkal lehetővé teszi, hogy az 
értékelés a tanuló számára örömteli, élvezetes eseménnyé váljon, fejlesztve ezzel a reflektivitást és az 
érzelmi, szociális intelligenciát, valamint a pozitív énkép és önbecsülés fejlődését. 
 
Az egyéb pszichés fejlődési zavar kategóriába került tanuló a megyei szintű pedagógiai szakszolgálat 
szakértői bizottságának szakértői véleménye alapján indokolt esetben adott tantárgy(ak), tantárgyrész(ek) 
értékelése és minősítése alól mentességben részesülhet, továbbá többlet felkészülési idő, segédeszköz-
használat biztosítható számára. 
A szummatív értékelés helyett fejlesztő és diagnosztizáló mérés és fejlesztő szöveges értékelés bevezetése 
indokolt. 

 
5. Állapotmegismerés – szakértői vélemény 
 
Az állapotmegismerés fogalom gyógypedagógiai pszichodiagnosztikai tevékenységre utal. Átfogó – bio-
pszicho-szociális – szemléletet képvisel, melynek keretében korszerű tesztekkel és vizsgáló eljárásokkal 
történik meg a keresztmetszeti kép és az élettörténet feltérképezése, a diagnózis megállapítása és a 
támogatási, fejlesztési terv elkészítését megalapozó javaslat kialakítása. A specifikus tanulási zavar, 
valamint a figyelem- és magatartásszabályozás zavarának megállapítása sokrétű, differenciáldiagnosztikai 
irányultságú állapotfeltárást igényel, melynek során a komorbiditások/társuló zavarok, fogyatékosságok 
megállapítását is szem előtt kell tartani. Az ADHD és a magatartásszabályozás zavarai alá tartozó 
diagnózisok megállapítása pszichiátriai szakorvosi kompetencia, melyet a szakértői vizsgálat felhasznál az 
SNI státusz megállapításához vagy kizárásához. A szakértői vélemények akkor tudnak valódi segítséget, 
támpontot nyújtani a pedagógusoknak, ha elkészítésük és értelmezésük valódi teammunkán alapul. 

 
6. Habilitáció/rehabilitáció 
 
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, gyermek-
pszichiáter) bevonásával történik és rehabilitációs célú órakeretben zajlik. Az egyéni fejlesztési terv 
tartalmáról, célkitűzéseiről, ütemezéséről (mikro-, ill. makrotervezés) tájékoztatást kell kapniuk az osztály-
munkában részt vevő pedagógusoknak, szaktanároknak, különös tekintettel a gyermek osztályfőnökére. Az 
egyéni fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósulása időszakosan, az ütemezési fázis befejezését követően 
ellenőrzésre kerül a további célkitűzések megtervezését megelőzően, melyről a pedagógusnak szintén 
tájékoztatást kell kapnia. 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 rehabilitációnak is kiemelt feladata a 
tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozás mellett. 
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Az egészségügyi célú rehabilitáció elsősorban az egyéb pszichés fejlődési zavar jellegének, tüneteinek 
kivizsgálásakor megállapított diagnózisnak megfelelő szakorvosi ellátást, annak folyamatosságát, 
kontrollját, valamint a pedagógiai rehabilitációt segítő egészségügyi terápiákat foglalja magába. Ennek 
érdekében a diagnózisalkotás fontos része a gyermekpszichiátriai vizsgálat (ADHD és magatartás-
szabályozási zavar esetén), szükség esetén kiegészítésként gyermekneurológiai, fül-orr-gégészeti, valamint 
gyermekszemészeti vizsgálat, továbbá az ezekhez kapcsolódó beavatkozások és rendszeres kontroll. 
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3.A MOZGÁSSZERVI FOGYATÉKOS TANULÓK ISKOLAI NEVELÉSÉNEK-
OKTATÁSÁNAK IRÁNYELVEI 

 
1. A mozgásszervi fogyatékos tanuló 
 
A mozgásszervi fogyatékosság (a továbbiakban: mozgáskorlátozottság) meghatározása a WHO (Egészség-
ügyi Világszervezet) fogyatékossági értelmezésében bekövetkezett változások, az FNO (A funkcióképesség, 
fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása) használata óta ma már erőteljesen funkcionális 
szemléletű. A pedagógiai szempontú definíciók összefüggésbe állíthatók a társadalmi részvétel korlátozott-
ságának megszüntetésére irányuló folyamatokkal; a cél a hátránykompenzálás, a funkcióképesség 
kialakítása, a tevékenység akadályozottságának csökkentése, megszüntetése és a funkcionális felmérést 
követően az egyéni sérülés és akadályozottság mértéke szerinti támogatás. Mozgáskorlátozottság esetén a 
mozgásszervrendszer veleszületett vagy szerzett károsodása a szervezet funkcionális képességeit, az egyén 
aktivitását maradandóan akadályozza; az egyén részére hátrányos helyzetet, korlátozott életvitelt okozhat.  
 
Gyógypedagógiai értelemben azokat a személyeket tartjuk mozgáskorlátozottaknak, akiknél a mozgásszerv-
rendszer (tartó-: csont-, ízületrendszer és/vagy mozgató-: izom-, idegrendszer) veleszületett vagy szerzett 
károsodása és/vagy funkciózavara következtében olyan jelentős és maradandó mozgásos akadályozottság 
áll fenn, amelynek következtében megváltozik a mozgásos tapasztalatszerzés, és a szocializáció csak 
nehezített körülmények között lehetséges. A mozgáskorlátozott tanulók osztályozására még nem jött létre 
egységes és teljes rendszer. A mozgásszervi károsodás orvosi szempontú rendszerezése, a keletkezés ideje, 
a kóreredet, a klinikai képet meghatározó fő tünet jellege és súlyossága szerinti differenciálás egyféle 
rendszerezési lehetőség. 
A mozgáskorlátozott tanulót az angolszász szakirodalom child/pupil/student with physical disability-ként 
nevezi meg, a német szakirodalom Kinder mit Förderbedarf im Bereich der körperlich-motorischen 
Entwicklung megnevezéssel illeti. 
 
A pedagógiai és gyógypedagógiai szempontú csoportosításnál a fentieken túl figyelembe kell vennünk az 
életkort, az életkornak megfelelő tevékenykedés–cselekvőképesség csökkenésének mértékét, a meglévő 
motoros és kognitív képességek szintjét, továbbá a kommunikációt. Ennek megfelelően a gyógypedagógiai 
teendők irányultsága alapján öt, viszonylag homogén kategória különíthető el, melyek további 
alkategóriákra oszthatók: 

 Végtagredukciós fejlődési rendellenességek vagy szerzett végtaghiányok: e kategóriába sorolható 
minden veleszületett vagy szerzett, teljes végtagra vagy végtagrészre vonatkozó hiány vagy többlet. 

 Petyhüdt bénulást okozó kórformák: mely kategória tovább bontható a) progrediáló (állapot 
rosszabbodásával járó) kórképek csoportjára; különböző (izom, gerincvelő) eredetű 
izombetegségek, pl. dystrophia musculorum progressiva (DMP) vagy a spinalis izomatrophia (SMA); 
illetve b) a nem progrediáló kórképek csoportjára, pl. a különböző etiológiájú gerincvelő sérülések 
(veleszületett vagy szerzett) vagy a perifériás idegbénulások, járványos gyermekbénulás utáni 
állapot stb. 

 Korai agykárosodás következtében kialakult mozgás-rendellenességek: (cerebrális parézis, 
rövidítve: CP) különböző megnyilvánulási formái; 
a) spasztikus (fokozott izomtónussal járó) tünetcsoport, mely lehet hemiplégia (féloldali 

érintettség), diplégia (a két alsó végtag spasztikus bénulása a felső végtagok érintettségével) és 
tetraplégia (mind a négy végtag, a teljes test érintettségével); 

b) diszkinetikus (akaratlan túlmozgással járó) tünetcsoport, mely lehet atetózis (a törzs és a 
végtagok koordinációs zavara) vagy disztónia (folyamatosan változó izomtónus); 

c) kisagyi tünetcsoport, az ataxia (koordinációs és egyensúlyzavar); 
d) kevert formák. 

 Ortopédiai és egyéb kórformák: pl. arthrogryposis multiplex congenita (veleszületett ízületi 
merevség, mely az izmok gyengeségével jár), vagy osteogenesis imperfecta (a csontok rendellenes 
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törékenységével járó betegség), vagy deformitások, különböző gerincbetegségek, dongaláb, egyéb 
mozgáskorlátozottsággal járó rendszerbetegségek stb. 

 Súlyos-halmozott sérülés: jelen felosztásban a vezető tünet a mozgáskorlátozottság, mely mellé 
egyéb/más fogyatékosság (látás-, hallássérülés, beszédfogyatékosság vagy intellektuális 
képességzavar stb.) társulhat. 

(A gyógytestnevelésre utalt tanulók nem minősülnek mozgásszervi fogyatékosság [mozgáskorlátozottság] 
okán sajátos nevelési igényű tanulóknak. Esetükben az Irányelv nem alkalmazható. Az ő gyógytestnevelés 
ellátásuk a pedagógiai szakszolgálatok által alkalmazott gyógytestnevelő szakemberek feladata, a 
tevékenységnek szakszolgálati protokollja van. – 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai 
szakszolgálati intézmények működéséről 28. §) 

 
2. A mozgáskorlátozottság tényéből fakadó személyiségvonások, nevelési-oktatási sajátosságok 
 
Mozgáskorlátozott tanulóknál átalakulhat a külvilágról való információfelvétel módja és lehetősége. A 
megismerő tevékenység észlelésen és önindította, aktív mozgáson alapul. A gondolkodási struktúra 
kialakulásának a gyermeki felfedező tevékenység az előfeltétele. A cselekvés a gondolkodás eredeti lét-
formája. A cselekvés képességének alapja pedig a mozgás. A mozgás összetevőinek (térbeliség, időbeliség, 
dinamika, koordináció, impulzus) egyedi vagy halmozott sérülése esetén nem válik lehetővé vagy 
akadályozott lesz a cselekvéses ismeretszerzés, tapasztalás. Mozgáskorlátozott kisgyermekeknél a 
mozgásos tapasztalatszerzés akadályozott voltából eredően az ismeretszerzés minőségileg és mennyiségileg 
is eltérhet a tipikusan fejlődő társaik tapasztalataitól. Mindez megzavarhatja a mozgáskorlátozott tanuló 
környezetre való ráhatását, illetve nehezítheti a külvilágban lévő ok-okozati összefüggések megértését. 
Megváltozhatnak a környezethez való alkalmazkodás és aktív ráhatás lehetőségei és formái. Nehezített a 
környezet állandóan változó feltételeihez való alkalmazkodás. 
 
Az érzékelés és az észlelés biztosítja a valóság közvetlen megismerését. A beszűkült mozgásképesség 
megakadályozhatja a differenciált észlelési teljesítmények felépítését, szerkezetét. A mozgáskorlátozott 
kisgyermekeknek a különböző érzékleti modalitások integrációjában kevesebb tapasztalatszerzésre van 
lehetősége, ezáltal átfogóan érintett lehet a percepció teljes spektruma. A korai agykárosodás utáni 
mozgás-rendellenességek esetén számolhatunk a propriocepció (belső érzékelés) zavarával, melynek 
következtében akadályozott a saját testen való tájékozódás, később a tér észlelése, a téri tájékozódás. A 
testrészek és a testhelyzet hibátlan észlelése és fogalmi ismerete nélkül akadályoztatott a cselekvéstervezés 
és -irányítás. Hiánya másodlagos percepciós problémákhoz vezethet. Az akadályozott helyváltoztatás és 
korlátozott kézhasználat miatt a taktilis érzékelés zavart lehet, emiatt a mozgáskorlátozott kisgyermek jóval 
kevesebb tapasztalatot szerez. Nehezítetté válhat minden olyan tevékenység, amihez a tárgyak tulajdon-
ságait vesszük alapul (összehasonlítás, válogatás, relációk, sorba rendezés, mérés stb.). 
 
Az egyes érzékszervek ingerbefogadó képességét is befolyásolja, ha a fej nem tudja elfoglalni a térben azt a 
stabil, ugyanakkor plasztikus helyzetét, ami biztosítaná, hogy a látási és hallási ingereket a gyermek a tér 
minden irányából könnyedén érzékelni tudja, hogy szabadon irányítsa vizuális vagy auditív figyelmét az 
érdeklődését felkeltő tárgyak, személyek irányába. Így a vizuális és akusztikus észlelés zavarai cerebrális 
parézissel diagnosztizált tanulók esetében a fejkontroll hiánya, kóros együttmozgások (szinergizmusok), 
kóros reflextevékenység, vagy szemtekerezgés (nystagmus), kancsalság (strabismus) miatt konkrét látási és 
hallási fogyatékosság nélkül is befolyásolhatják a fixálást, az alakállandóságot, az alak-háttér észlelést, a 
differenciálást, a szerialitást. Mindezek pedig nehezítik a vizuo-motoros és az akusztiko-motoros 
teljesítményt, súlyos esetekben beszédészlelési, beszédmegértési problémákat eredményezhetnek, illetve 
jelentős mértékben befolyásolják az írás és az olvasás folyamatát. 
 
A mnesztikus funkciók terén problémát jelenthet a) a tartós figyelem kialakításának, fenntartásának 
nehézsége: megváltozott organikus feltételek korlátozzák a mozgáskorlátozott gyermekek 
figyelemmegosztását, figyelemkoncentrációját; b) a különböző jelrendszerek (kódok) használata: a beérkező 
információk hiányos voltából adódóan a kódolás nem pontos, melynek következtében téves, hiányos 
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összefüggések képződhetnek; c) az emlékezeti teljesítmény csökkenése: a munkamemória kapacitásának 
eltérése, a munkamemória és tartós memória gyengesége. 
 
A felső végtag tartási és mozgási funkcióinak, illetve a kézfunkció érintettsége esetén számolhatunk a 
manipuláció és a grafomotoros készség éretlenségével. Akadályozott lehet a manipuláció, a tárgy- és 
eszközhasználat; a tárgyakért való nyúlás, azok megfogása, majd elengedése. Illetve módosulhat a 
ceruzafogás, a megfelelő írásnyomaték létrehozása, illetve a rajzolás és az írás során nehezített lehet a 
pontos alakformálás, méretezés. 
 
A verbális és a nonverbális kommunikáció eltérő mértékű akadályozottsága áthatja az egész nevelési-
oktatási folyamatot. A mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó beszédzavarokat két csoportra lehet osztani: a) 
a beszédmegértési zavarokra, melyek hátterében elsősorban percepciós, szenzoros zavarok, valamint a 
tárolás zavarai állnak, illetve b) a beszédmotorium zavarára, melynek hátterében a beszédszervek 
különböző eredetű sérülései vagy fejlődési rendellenességei, illetve a központi idegrendszer sérülése áll. 
A mozgáskorlátozottság tényéből fakadóan számos egészségügyi, szociális és emocionális nehézséggel is 
találkozhatunk tanulóinknál. Jellemző lehet a fizikai és a szellemi teljesítőképesség fáradékonysága, a disz-
komfortérzés megélése, a motiváció ingadozása, esetleg viselkedészavarok, önértékelési zavarok jelenhet-
nek meg. Eltérő lehet a tanulók egészségi állapota, előfordulnak belgyógyászati problémák, szükséges lehet 
a napi gyógyszerelés, valamint egyes diagnózisok esetében a légzés nehezítettségével is számolnunk kell, 
illetve megváltozhat az egészségügyi és mozgásállapot a műtéteket követően is. 

 
3. A mozgáskorlátozott tanulók nevelésének-oktatásának alapelvei 
 
A mozgáskorlátozott tanulók nevelése-oktatása, képességeik tervszerű fejlesztése során az egyéni fejlődési 
sajátosságokhoz, az individuális szükségletekhez igazodik mind a pedagógiai tevékenységek, mind a 
környezeti adaptációk tervezése, megvalósítása annak érdekében, hogy csökkentsük a tevékenység 
akadályozottságát, segítsük a funkcióképesség kialakulását, és ezáltal elősegítsük a szűkebb és tágabb 
környezetben való aktív részvételt. 
 
Az egységes gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai módszertani intézmények (EGYMI-k) fontos feladatuk a 
szakmaközi együttműködések kialakítása. Ennek érdekében tevékenységükkel támogatják az együtt-
nevelésben részt vevő intézményeket, pedagógusokat, oktatókat, a szülőket, a tanulókat és az egyéb 
szereplőket. Ennek keretén belül konzultációs lehetőséget biztosítanak, esetenként, átmeneti időre, 
eszközkölcsönzőn keresztül támogatják az infrastrukturális feltételek biztosítását is. Az EGYMI-k nyújtanak 
szakmai támogatást azoknak az együttnevelést segítő pedagógusoknak is, akik szervezetileg a mozgás-
korlátozott gyermek, tanuló – közös vagy részben közös – nevelésében és oktatásában részt vevő iskolához 
tartoznak. 
 
A tananyag-feldolgozásnál a pedagógusnak figyelembe kell vennie a tantárgyi tartalmaknak a 
mozgáskorlátozott tanuló sajátosságaihoz való illesztését. Ez az adaptálás lehetővé teszi az egyéni haladási 
ütem biztosítását, valamint a differenciált (optimális esetben személyre szabott) nevelés-oktatás során az 
egyéni módszerek alkalmazását. A mozgáskorlátozott tanulók számára is biztosítani kell az aktív tanulás 
lehetőségét. A személyes tanulási tér és az adaptált tanulási környezet kialakítása az esélyegyenlőség 
szempontjából létfontosságú. Lényeges, hogy az ismeretszerzés fő forrása a tapasztalás, a megismerési 
folyamat az egész személyiséget mozgósítja. Az aktív tanulás problémacentrikus, motiváló és kutatásalapú. 
Mindezek nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a mozgáskorlátozott tanuló önállóan is képes legyen 
felismerni az összefüggéseket és a kölcsönhatásokat, melynek során fejlődik problémamegoldó gondolko-
dása, és alkalmazásképes tudást szerezhet. 
 
A mozgáskorlátozott tanuló részt vesz a kooperatív tanulásban, projektmunkában, aktív tagja a 
témahétnek. A humanista értékrend prioritásának elve alapján fontos a tanulók megtanítása önmaguk és 
társaik elfogadására, megismerésére, megértésére. 
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Az önállóságra nevelés elvét mindig szem előtt tartva, az iskolában – a mozgáskorlátozott tanulók 
életkorának és mozgásállapotának megfelelően – biztosítani kell pszichés, egészségügyi és fizikai 
szempontból a biztonságot és állandóságot, olyan szeretetteljes és motiváló légkör kialakításával, amely 
magában foglalja: 

 a fizikai környezetet, amely egyrészt akadálymentes, másrészt valamennyi tanuló számára biztosítja 
az egészséges, balesetmentes környezeti feltételeket; 

 a személyre szabott segédeszközöket és segítő technológiákat; az oktatáshoz szükséges speciális 
eszközöket (pl. megfelelő méretű dönthető asztallap, állítható magasságú biztonságos szék, írást-
olvasást, kommunikációt támogató eszközök, adaptált matematikai eszközök stb.) és az önálló 
életvitelhez, mindennapos tevékenységekhez szükséges segítő technológiákat és azok használatát; 

 a befogadó, elfogadó, kölcsönös alkalmazkodást kívánó, a tágabb környezetre is hatással bíró 
személyi környezetet (inkluzív oktatásnál a tanulótársak, azok szülei, az iskola dolgozói részére a 
befogadást segítő ismeretek átadása); 

 szükség szerint és indokolt esetben – amennyiben a mozgásos akadályozottság a tevékeny és 
eredményes részvételt súlyosan akadályozza – a személyi segítő jelenlétét. 

 
Az egyéni sérülés és akadályozottság mértéke szerinti pedagógiai fejlesztő folyamat olyan felkészülést, 
sajátos módszertani tudást kíván a pedagógusoktól, a gyógypedagógustól és a pedagógiai munkát segítő 
személyektől, amely biztosíthatja a komplex, minden sérült funkciót korrigáló-kompenzáló hatásokat, és 
lehetővé teszi a tanulók eredményes fejlődését. Mindez az együttnevelésben részt vevő szereplők hatékony 
együttműködésével valósulhat meg. Kiemelt szerepe van az inklúziót megvalósító iskolában tanító 
pedagógusok és a szomatopedagógus közösen tervezett tanulási-tanítási programjának, a közös tanításnak, 
valamint az e tevékenységet követő közös értékelésnek. 

 
4. A mozgáskorlátozott tanulók nevelésének-oktatásának céljai, kiemelt feladatai 
 
A mozgáskorlátozott tanulók nevelése-oktatása során a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott tanulási 
és oktatási célok az irányadók, de számukra a nevelési-oktatási folyamat kiemelt célja az esélyegyenlőség 
feltételeinek megteremtése annak érdekében, hogy a mozgáskorlátozott tanulók felkészültté váljanak az 
életkoruknak, fejlettségi szintjüknek megfelelő önálló döntéshozatalra, képessé váljanak az önrendelkező 
életvitelre.  
Ismerjék meg a mozgáskorlátozottságukból eredő egészségügyi és rehabilitációs teendőket, lehetőségeket, 
sajátos helyzetükből adódó jogaikat, hogy mindezek elősegítsék társadalmi beilleszkedésüket. Fontos, hogy 
a megfelelő életminőség megalapozása érdekében fejlődjön ki a megszerzett tudás és képességek 
birtokában a testi, lelki, pszichikai jóllét és annak kialakítására irányuló igényesség. 
A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott tanulási és nevelési célokat, valamint azok megvalósítását a 
tanulók életkori sajátosságai és a mozgáskárosodásból adódó egyéni eltérések egymással kölcsönhatásban 
befolyásolják. 

 
4.1. Testi és lelki egészségre nevelés 
A testi és lelki egészségre nevelés során törekedni kell arra, hogy a tanulók életkoruk és személyiségük 
függvényében minél inkább megismerjék mozgáskorlátozottságuk okát és annak következményeit, 
elsajátítsák az állapottal járó napi teendőket, és alkalmazzák az azzal kapcsolatos higiénés szabályokat. Az 
önállóság akkor valósítható meg, ha ismerik a számukra javasolt és nem javasolt mozgásformákat, azoknak 
a gyógyászati és rehabilitációs eszközöknek a használatát, amelyek segítségükre vannak a mindennapos 
tevékenységeikben, továbbá tisztában vannak ezeknek az eszközöknek a karbantartásához szükséges napi 
teendőkkel. A tanulókban ki kell alakítani, hogyan viszonyuljanak mozgásállapotukhoz. Fontos, hogy 
megismerjék saját értékeiket, hogy életmódjukra vonatkozóan helyes döntéseket tudjanak hozni, képessé 
váljanak a környezet és a munkaerőpiac elvárásainak megfelelő magatartásformákra, értékrend 
kialakítására, amelyek a társadalmi beilleszkedés alapját biztosíthatják. A tanulókat ösztönözni kell arra, 
hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, elő kell segíteni, hogy mozgáskorlátozottságuk ellenére 
kialakuljon a fizikai aktivitásra, a szabadidő aktív eltöltésére kész, az egészséges életmód kialakításához 
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szükséges magatartás és szokásrendszer, a sportolás iránti igény. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk 
megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére! 

 
4.2. Önismeret és a társas kultúra fejlesztése 
A mozgáskorlátozott tanulók nevelése-oktatása során kiemelt feladat a tanulók helyes, reális énképének, 
illetve önértékelésének kialakítása. Elő kell segíteni a tanulók kedvező szellemi fejlődését, készségeik 
optimális alakulását, tudásuk és kompetenciáik kifejezésre jutását és valamennyi tudásterület megfelelő 
kiművelését. A reális önismeret kialakítása segítséget nyújthat a mozgáskorlátozott tanuló tovább-
tanulására, pályaorientációjára vonatkozóan, és így biztos alapot nyújthat a későbbi önálló életvezetéshez. 
Hozzá kell segíteni a mozgáskorlátozott tanulókat ahhoz, hogy képessé váljanak érzelmeik hiteles 
kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képességének, az empátiának a fejlődésére, valamint a 
kölcsönös elfogadásra. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások 
megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához. 

 
4.3. Felelősségvállalás másokért, önkéntesség, erkölcsi nevelés, családi életre nevelés 
A közösség részévé válás, a közösségbe való beilleszkedés az egyén szocializációjának része. Ennek a 
folyamatnak az eredményeként válik a tanuló, a fiatal az iskolai közösség – később a társadalom – teljes 
jogú tagjává. A nevelés-oktatás során az érték- és kultúraközvetítés folyamatában fejlődnek a mozgás-
korlátozott tanuló társas kapcsolatai, közösségi szerepvállalásai, másokért való felelősségvállalása, eközben 
alakulnak és erősödnek meg a társadalmilag is fontos magatartásformái. Kiemelt fejlesztési cél a segítség-
nyújtásra való ösztönzés, az egyének vagy csoportok értékeinek felismerése, azok elfogadása, egymás 
kölcsönös tiszteletének kialakítása. 

 
4.4. Médiatudatosságra nevelés 
A mozgáskorlátozott tanulóknak egyes diagnózisokból, mozgásállapotokból fakadóan gondot okozhat a 
verbális és/vagy nonverbális kommunikáció, valamint a szóbeli információk feldolgozása, érzékelése, meg-
értése és alkalmazása. Hátrányaikat az információszerzésben és -adásban pótolhatja az elektronikus 
eszközök, a média használata. A tágabb értelemben vett kommunikáció a mozgáskorlátozott tanulók 
számára a társadalmi integráció előkészítését, az önrendelkezés, önállóság kialakítását, a társadalmi 
szerepek gyakorlásának lehetőségét szolgálja. Az infokommunikációs eszközök alkalmazásával a tanuló 
eredményes és sikeres lehet, életminősége javulhat.  
 
A mozgáskorlátozottság gyakori velejárója a beszélt és írott nyelv zavara, így a nevelés-oktatás során 
kiemelt feladat a beszéd- és kommunikációfejlesztés. Cerebrális parézis (korai agykárosodás következtében 
kialakult mozgás-rendellenesség) esetén előfordul a tanulók kommunikációs akadályozottsága, mely lehet  
 
a) dysarthria: a beszéd olyan zavara, melyet a beszédfolyamatban szerepet játszó agyi központok, 
idegpályák, valamint (agy)idegmagvak károsodása okoz, és a beszéd kivitelezésében artikulációs és fonációs 
zavart eredményez, ennek következtében a beszéd nehezen érthetővé válik; valamint lehet  
b) anarthria: mely teljes beszédképtelenséget jelent. Ezekben az esetekben alternatív és augmentatív 
kommunikációs eszközök használatával pótoljuk az élő beszédet, de a nevelés-oktatás folyamatában 
mindvégig fontos szerepe van a logopédiai fejlesztésnek és a hangzó beszéd kialakítására való törekvésnek. 
A beszéd útján nehezen kommunikáló tanuló számára sokszor a kapcsolatépítés és -tartás egyetlen 
csatornája az alternatív és augmentatív kommunikációs technológiák használata, mely megvalósulhat 
infokommunikációs eszközök használatával és egyéb asszisztív (támogatott) technológiák alkalmazásával.  
 
Az alternatív kifejezés arra utal, hogy a hangzó beszéddel nem kommunikáló és/vagy kommunikációjában 
súlyosan akadályozott személy számára a hagyományos kifejezési módok (beszéd, írás) helyett más 
megoldásokat kell keresni, ami az egyszerű reflexektől a nyelvi szintű alkalmazásig terjedhet. Az 
augmentatív kommunikáció az érthető beszéd hiánya következtében súlyosan károsodott kommunikációs 
funkció átmeneti vagy tartós pótlására szolgáló kommunikációs rendszerek csoportja. Lényege, hogy a 
beszéd helyett a sajátos nevelési igényű tanuló nonverbális úton fejezi ki magát, felhasználva mindazt a 
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lehetőséget, amelyet a hangjelzések, gesztusok, manuális rendszerek és/vagy a betűket, rajzokat, 
jelképeket, fotókat, tárgyakat stb. tartalmazó kommunikációs eszközök, valamint hangadó gépek 
(kommunikátorok) biztosítanak. Minden augmentatív kommunikációs rendszer több, egyénre szabott, 
térben és időben eltérő használhatóságú kommunikációs eszközből áll, amelyek tartalmazzák a 
kommunikációs hatékonyságot növelő valamennyi üzenethordozót, segédeszközt, stratégiát és technikát. 
Az augmentatív kommunikáció hatékony használata megteremti a társadalmi integráció, az önkifejezés, az 
intellektuális, érzelmi és szociális fejlődés lehetőségeit. 
 
További nehézséget jelenthet, ha a megváltozott felső végtagi funkciók – ideértve a megváltozott 
kézfunkciókat – miatt a mozgáskorlátozott tanuló kézírása olvashatatlan, vagy ceruzafogása nem alkalmas 
írásra. Ezeknél a tanulóknál szükséges bevezetni a technikai eszközökkel támogatott írásbeli kommunikáció 
kialakítását (infokommunikációs eszközök segítségével való írást pl. tableten, laptopon, asztali 
számítógépen), a továbbiakban segítő technológiákkal való írást. A mozgáskorlátozott tanulókat az egész 
nevelési-oktatási folyamat során ösztönözni kell arra, hogy a számukra kialakított kommunikációt segítő 
technológiát és az élő beszédet változatos helyzetekben használják; tanórákon és tanórán kívüli 
tevékenységekben, társas interakciókban, szűkebb és tágabb környezetükben. 
 
A mozgáskorlátozott tanulók iskolai tevékenységei közül sem hiányozhatnak az infokommunikációs 
eszközök, melyeket szükséges lehet egyes esetekben adaptálni, az egyéni szükségletekhez igazítani. A 
médiatudatosságra nevelés a mozgáskorlátozott tanulók esetében a tapasztalatszerzés hiányosságai miatt 
hangsúlyosabb az átlagosnál. Kiemelten kell kezelni a valódi értékek bemutatását, a veszélyforrásokra való 
tudatos figyelemfelhívást. 

 
4.5. A tanulás tanítása, pályaorientáció 
A mozgáskorlátozott tanulóknál fokozott figyelmet kell fordítani a tanulás összetevőinek tanítására, az 
egyénre szabott tanulás módszereinek (típusának, csatornájának) megválasztására, ezzel elősegítve az 
önálló tanulás képességének kialakulását. Legfőbb cél a tanulók tanulásának módszertani segítése, a haté-
kony tanulási stratégia megválasztása, a helyes időbeosztás kialakítása, a célszerű rögzítési módszerek, 
valamint az önművelés igényének kialakítása, ami az élethosszig tartó tanulás alapja. A tanulók előzetes 
tapasztalatszerzésére a mozgáskorlátozottság miatt nem minden esetben kerül sor, ezért előzetes tudásuk 
is hiányos lehet. Esetenként a mozgásos tapasztalatszerzés is akadályozott. Számolni kell azzal a ténnyel is, 
hogy gyakran a részképességek zavarai vagy hiányosságai is nehezítik a tanulás folyamatát. A tapasztalati 
alapozás lehetőségeinek megteremtésével, életszerű tartalommal, a kíváncsiság, érdeklődés és megoldási 
késztetés felkeltésével és megtartásával stabil motiváció érhető el az egyéni tanulási formák kialakulásához. 
Mozgáskorlátozott tanulók esetében a sikeres pályaorientáció nagyban függ a tanuló mozgásszervi 
diagnózisától – annak végleges, javuló vagy romló voltától –, a mozgásállapot súlyosságától és klinikai 
tüneteitől, az akadályozottság mértékétől és formájától, valamint a pszichés funkciók működésétől. A reális 
pályakép kialakítása rendkívül átgondolt és alapos előkészítő munkát kíván. A pályairányultsághoz 
nélkülözhetetlen képességek kialakításakor szükség lehet sajátos elő- és felkészítésre, azon képességek 
kialakítására, amelyek a saját adottságok felméréséhez és elfogadásához vezetnek. Ezt az elő- és felkészítést 
a mozgáskorlátozott tanuló elképzeléseivel és lehetőségeivel kell összhangba hozni. A pályaalkalmasság 
vizsgálatakor indokolt lehet speciális szempontok figyelembevétele is. 
A nemzeti öntudat, hazafias nevelés mozgáskorlátozott tanulóknál megvalósítandó tanulási és nevelési 
céljai megegyeznek a Nemzeti alaptantervben megfogalmazottakkal. 

 
5. A Nemzeti alaptanterv alkalmazása a mozgáskorlátozott tanulók nevelése-oktatása során 
 
A 2011. évi CXC. köznevelési törvény 47.§ értelmében és a Nemzeti alaptantervben megfogalmazottakkal 
összhangban a mozgáskorlátozott tanuló optimális fejlődése, nevelése-oktatása érdekében szükséges a 
sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő szakember aktív és támogató jelenléte.  
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Továbbá szükségesek lehetnek speciális gyógyászati, rehabilitációs és technikai eszközök, illetve a fejlesztési 
területek szakértői bizottság által történő meghatározása, egyéni fejlesztési terv készítése. Mindez lehetővé 
teszi az egyéni haladási ütem biztosítását, valamint a differenciált (optimális esetben személyre szabott) 
nevelés-oktatás során az egyéni módszerek, egyedileg kialakított segítő technológiák, gyógyászati és 
rehabilitációs eszközök alkalmazását, továbbá az időkeret módosítását, a tananyag elsajátításának egyénre 
szabott tempóját, módját.  
Emellett a köznevelési törvény 51. §-a hosszabb felkészülési időt biztosít a sajátos nevelési igényű, jelen 
esetben mozgáskorlátozott tanulók számára vizsgák alkalmával, illetve az írásbeli vagy szóbeli felméré-
seken, továbbá lehetőséget ad az iskolai tanulmányok során a mozgáskorlátozott tanuló által alkalmazott, 
megszokott eszközök használatára. 
 
A mozgáskorlátozott tanulók nevelésében-oktatásában a következő speciális habilitációs és rehabilitációs 
célú tanulási területek, tantárgyak bevezetése szükséges: 
 

1) A mozgáskorlátozott tanulók nevelésében-oktatásában a testnevelés tantárgyi óra mellett vagy 
helyett biztosítani kell a mozgásnevelési foglalkozásokat, ami a szakértői véleményben 
meghatározott óraszámban és fejlesztési területeken szomatopedagógus, központi idegrendszeri 
károsodás esetén szomatopedagógus és/vagy konduktor, esetenként gyógytornász javaslatai és 
iránymutatásai szerint, illetve részvételével történik (18/2016-os A felsőoktatási szakképzések, az 
alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről szóló EMMI rendelet alapján). A 
mozgásnevelés komplex hatásrendszer, amely ötvözi a sérült, károsodott tartási és mozgási 
funkciók, akadályozott cselekvések-tevékenységek, motoros képességek helyreállítását célzó 
gyógyító és a motoros képességek fejlesztését szolgáló pedagógiai eljárásokat, és e folyamatokat 
integrálja a nevelés-oktatás folyamatába. A mozgásnevelés célját és feladatait az életkor, a tanuló 
mozgásszervi diagnózisa – annak végleges, javuló vagy romló volta –, továbbá a mozgásállapot 
súlyossága és klinikai tünetei, akadályozottságának mértéke és formája határozzák meg. A 
mozgásnevelés foglalkozás körültekintő, alapos funkcionális diagnosztikai állapotfelmérésre épül, 
majd ezt követően egyénileg összeállított hosszú és rövid távú rehabilitációs terv alapján kezdhető 
el. A mozgásnevelés magában foglalja a különböző fizioterápiás eljárásokat, a sérülésspecifikus 
testnevelés és sport mozgásanyagát, a mindennapos tevékenységre nevelést, a kommunikáció 
motoros feltételeinek kialakítását és javítását, a szenzoros integráció segítését, valamint a kognitív 
funkciók fejlesztését. A mozgásnevelés célja a tartási és mozgási funkciók, funkcionális rendszerek 
és motoros képességek optimális szintre emelése, a változó környezeti adottságokhoz illeszkedő, 
életkori sajátosságoknak megfelelő legmagasabb szintű mozgásos alkalmazkodóképesség 
kialakítása és mozgáskultúra elsajátítása, az egészség megőrzése és javítása fogyatékosság-specifi-
kus módszertani jellemzőkkel. 
A mozgáskorlátozott tanulók esetében kiemelkedően fontos, hogy a mozgásfejlesztés ne csupán a 
mozgásnevelés-órákon, hanem a nevelés-oktatás, fejlesztés teljes ideje alatt megvalósuló komplex 
tevékenység legyen. 

2) A mozgáskorlátozott tanulók számára a segítő technológiák használatával történő írás a kézírás 
mellett vagy helyett a gondolatközlés, illetve a kommunikáció eszköze, elősegítve ezzel a tanulók 
habilitációját, rehabilitációját. A mozgáskorlátozott tanulók esetében a megváltozott felső végtagi 
funkció – ideértve a megváltozott kézfunkció állapotát – megnehezítheti vagy lehetetlenné teheti 
az olvasható kézírás elsajátítását, melynek következtében az önálló tanulási tevékenységek 
akadályokba ütközhetnek. Az infokommunikációs eszközök segítségével való írás elsajátításának 
színvonala a tanuló egyéni képességének, mindenkori fizikai és pszichés állapotának függvénye. A 
segítő technológiák használatával történő írás bevezetésének időpontjáról mindig egy szakmai 
team dönt, melynek tagjai különnevelés esetén az osztályfőnök, a mozgásnevelő, a segítő 
technológiák használatával történő írást tanító szomatopedagógus, a szülő és a tanuló; együtt-
nevelés esetén pedig az osztályfőnök, az utazó szomatopedagógus, a szülő és a tanuló. Az 
infokommunikációs eszközök segítségével történő íráshoz elengedhetetlen a betűk nyomtatott és 
írott képének ismerete. Amennyiben arra lehetőség van, a kézi írás alól nem kap teljes felmentést a 
tanuló, hanem a folyamatos grafomotoros és vizuális percepciós képességek fejlesztése, 
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kézmozgás, betűalakítás, betűvázolás, betűfelismerés, az írott szövegek olvasásának elsajátítása 
mellett, azzal párhuzamosan megkezdődik az infokommunikációs eszközön való írás előkészítése. 
Ezen bevezető szakasz feladata a megfelelő testhelyzet kialakítása, a mozgáskorlátozott tanuló 
egyéni aktuális mozgásállapotának megfelelő infokommunikációs eszköz kiválasztása és az 
eszközhasználat módjának kialakítása. A segítő technológiákkal való írás kialakítását a tanuló 
mozgásszervi diagnózisa – annak végleges, javuló vagy romló volta –, továbbá a mozgásállapot 
súlyossága és klinikai tünetei, akadályozottságának mértéke és formája, valamint társuló fogyaté-
kossága határozza meg. 

3) A korai agykárosodás következtében kialakult mozgás-rendellenességek esetén kialakulhat 
dysarthria (a beszéd kivitelezésének fonációs és artikulációs zavara), mely nehezen érthető 
beszédprodukciót eredményez, vagy anarthria, mely beszédképtelenséget jelent. Ezért a nevelés-
oktatás során kiemelt feladat a beszéd- és kommunikációfejlesztés, súlyos esetben logopédia 
és/vagy technikai eszközökkel támogatott alternatív és augmentatív kommunikáció (a szóbeli 
kommunikációt helyettesítő vagy kiegészítő, segítő, támogató kommunikációs rendszerek) 
kialakítása és mindennapi használata. Az alternatív és augmentatív kommunikáció (AAK) feladata az 
aktív és önálló kommunikáció kialakítása, különböző módszerek és eszközök segítségével, mely 
biztosítja, hogy a kommunikációban is akadályozott tanuló cselekvő részesévé váljon szűkebb és 
tágabb környezetének. Ez az általános iskola minden szakaszán, minden tagozatán külön foglalkozás 
keretében vehető igénybe. Célja a kapcsolatteremtés képességének, a gondolatok, érzelmek meg-
osztásának, közös értelmezésének kialakítása, megerősítése, bővítése; elsődlegesen a beszéd-
fejlesztés; az alternatív és augmentatív kommunikáció módszereivel, eszközeivel, technikáival. A 
súlyos beszédfogyatékos, beszédképtelen tanulók fejlesztésének központi feladata a beszéd- és 
kommunikációfejlesztés. A kommunikációoktatás célja, hogy a beszédképtelen gyermekek, tanulók 
megtanulják, hogyan tudják szükségleteiknek megfelelően, aktívan kifejezni magukat. 

 
A pedagógiai feladatok meghatározásakor figyelembe kell venni továbbá, hogy a mozgásszervi károsodások 
megjelenési formája széles spektrumú; a legenyhébb mozgásbeli eltérésektől a súlyos mozgásállapotig és a 
teljes kiszolgáltatottságig terjed. Ezért a sérülés és akadályozottság mértékének megfelelő támogatás, 
pedagógiai fejlesztő folyamat során a tanulási területek tartalmi és időbeli eltéréseinek megfogalmazásakor 
nagyfokú differenciálás, adaptálás és alkalmazkodás szükséges, igazodva az adott tanuló támogatási 
szükségleteinek mértékéhez. A mozgáskorlátozott tanulók nevelése-oktatása során a Nemzeti alaptanterv-
ben meghatározott tanulási területek, illetve a hozzájuk kapcsolódó tantárgyak tanulási céljainak 
megvalósítása általában lehetséges. A helyi tantervekben, egyéni fejlesztési tervekben az egyes tantárgyak 
témaköreire, azok tartalmára és követelményeire vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni 
sajátosságainak figyelembevételével érvényesíthetők. Az egyéni igényekhez igazodó eljárások alkalmazása 
csak abban az esetben indokolt, ha az általános követelményeknek való megfelelés semmilyen mód-
szertani, technikai segítségnyújtással, környezeti adaptációval nem biztosítható. Fontos, hogy az individuális 
megsegítés olyan mértékű legyen, amennyire az eredményes egyéni fejlődéshez elengedhetetlen. 
 
Mozgáskorlátozottság esetén gyakran számolnunk kell a tanulók fáradékonyságával, csökkent 
terhelhetőségével. Az egyéni szükségletekhez igazodva fontos a kötelező és a választható tárgyak 
óraszámának csökkentése. Erre való tekintettel a Művészetek tanulási terület; az éne-zene és vizuális 
kultúra tantárgyak Nat-ban megfogalmazott célkitűzései alsó tagozaton egyrészt tantárgyi koncentrációval, 
illetve témahetek, különböző projektmunkák keretében érvényesülhetnek, másrészt összevont egységként, 
úgynevezett komplex művészeti nevelés keretében valósíthatók meg. A mozgáskorlátozott tanulók 
nevelése-oktatása során kiemelten hangsúlyos a komplex személyiség- és készségfejlesztés érdekében 
végzett művészeti nevelés, ami beépül az alsó tagozatos tanulási területek tevékenységrendszerébe. Az 
ének, a ritmus, a zene, a tánc, a népi játékok, valamint a grafomotoros készség, a vizuális kommunikáció, 
továbbá a képzőművészet mind kiemelten fontos területek. 
 
Mozgáskorlátozottság esetén kiemelt feladat a cselekvéses tapasztalatszerzés akadályozottságából eredő 
hiányosságok pótlása, kompenzálása, a mozgáskorlátozott tanulók szűkebb és tágabb környezetének 
megismerése, az önmaguk megismerésének segítése, a helyes életvitel kialakításának megalapozása és az 
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önálló életvitelhez szükséges alapképességek kialakítása érdekében a környezetismeret tantárgy 1. 
osztálytól való tanítása. 

 
5.1. A tanulási környezet szervezése 
 
5.1.1. Végtagfejlődési rendellenességek és szerzett végtaghiányok esetében 
A kategóriába sorolható minden veleszületett vagy szerzett, teljes végtagra vagy végtagrészre vonatkozó 
végtagredukció vagy -többlet kiterjedése és mértéke nagymértékben meghatározza a nevelési-oktatási 
folyamatban való részvételt. Általánosságban azonban elmondható, hogy a tanuló osztályteremben, illetve 
iskolapadban való elhelyezésekor, az optimális testhelyzet felvételekor mindenkor a gerinc védelmére és a 
testtartás korrekciójára kell ügyelni. A túlzott féloldali terhelést el kell kerülni, lábbal írás esetén a hát 
fokozott meghajlását kell kiküszöbölni. A szájjal való íráskor pedig fontos a szemek védelme és a megfelelő 
megvilágítás biztosítása, valamint a higiéniai szabályok betartása. Mindezen célok megvalósítása érdekében 
állítható magasságú és dönthető asztallapot használjunk, illetve állítsuk be a megfelelő székmagasságot, 
esetleg a kerekesszékben való helyes ülést! Nagyon fontos, hogy a tanuló az íráshoz megfelelő méretű 
(hosszúságú, vastagságú) ceruzát használjon, illetve szájjal és lábbal történő írásnál és manipulációnál nagy 
gondot kell fordítani a higiéniára. Kiemelt feladat a megmaradt csonkok, végtagrészek védelme, sérülé-
sektől való megóvása. Végtagredukciós fejlődési rendellenességgel vagy szerzett végtaghiánnyal élő 
tanulónál a mozgásos ismeretszerzés akadályozottságából eredő hátrányok (testséma-, orientációs zavarok) 
kompenzálása, helyettesítő technikák alkalmazása a nevelés-oktatás folyamatának kiemelt feladata. 

 
5.1.2. Petyhüdt bénulást okozó kórformák esetében 
A progrediáló (állapot rosszabbodásával járó) kórképek és a nem progrediáló kórképek esetében is fontos a 
megfelelő ülés, a helyes testtartás, az asztal, szék, illetve gyakran a kerekesszék beállítása. Mindkét 
csoportba tartozó kórképek esetén fontos lehet a testhelyzetek napközbeni váltogatása, akár az ülőfelület 
változtatásával, akár – amennyiben van erre lehetőség – fekvéssel. (A gerincvelő veleszületett vagy szerzett 
károsodása esetén kötelező a felfekvések [decubitusok] megelőzése érdekében alkalmazott decubituspárna 
használata). A cselekvéses ismeretszerzés zavaraiból eredő hátrányok kompenzálása, helyettesítő technikák 
alkalmazása, illetve speciális tanulási technikák, oktatási módszerek alkalmazása lehet szükséges az 
esetlegesen előforduló részképesség-zavarok jelenléte miatt. A petyhüdt jellegű bénulást okozó kórformák 
esetében gyakori és tartós kórházi tartózkodás is előfordulhat, ilyenkor fontos ezek hatásainak enyhítése. A 
gerincvelő veleszületett vagy szerzett károsodása esetén fontos az egészségügyi és gondozási feladatok 
rendszeres biztosítása. 

 
5.1.3. Korai agykárosodás következtében kialakult mozgás-rendellenességek esetében 
A cerebrális parézis (CP) különböző megnyilvánulási formái különböző súlyosságú, kiterjedésű és mértékű 
károsodást mutatnak. A minimális funkciózavaroktól a halmozott fogyatékosságig széles spektrumon 
helyezkednek el a tünetek. Ennek megfelelően a cerebrális parézissel diagnosztizált tanulók nevelési-
oktatási folyamatban való részvétele, sajátos nevelési igénye, szükségletei is nagyon különbözőek. 

5.1.4. A halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott tanulók esetében 
A halmozott fogyatékosság olyan állapot, amelyben különböző társult formában és arányban van jelen az 
értelmi képességek, a mozgásfunkciók, a verbális (és nonverbális) kommunikáció, a látás, látási észlelés, a 
hallás, hallási észlelés, a megismerő funkciók, esetenként a személyiség és viselkedés zavara. A halmozottan 
fogyatékos tanulóknak speciális, komplex megsegítésre van szükségük. 
 
A különböző kategóriákba tartozó mozgásszervi károsodásokhoz eltérő gyakorisággal társulnak más 
zavarok. Ahhoz, hogy a tanulók iskolai és mindennapi tevékenységeikben eredményesek legyenek, sajátos 
feltételeket biztosító iskolai környezetben, speciális tanterv, egyéni fejlesztési terv alapján, egyéni 
felzárkóztató programok mentén, a domináns fogyatékossághoz igazodva, de a társult fogyatékosságból 
eredő korlátokra is figyelve szükséges a képességek fejlesztését megvalósítani. Az egyéni fejlődést nyomon 
kísérő pedagógiai diagnosztizálás az alapja a fejlesztés rövid távú céljai, feladatai és követelményei meg-
határozásának. 
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5.1.5. Ortopédiai és egyéb kórformák esetében 
Mindig a mozgásszervi károsodásnak megfelelően alakítjuk ki a speciális tárgyi és személyi feltételeket; a 
szomatopedagógus biztosítja a nevelési-oktatási folyamat optimális megvalósítását. 

 
5.2. Kompetenciafejlesztés mozgáskorlátozott tanulók esetében 
 
Valamennyi kulcskompetencia fejlesztése beépül a mozgáskorlátozott tanulók sérülésspecifikus pedagógiai 
fejlesztő folyamatába. Mozgáskorlátozottság esetén – a cselekvéses tapasztalatszerzés hiányosságai, illetve 
a szociális kapcsolatok sajátos alakulása miatt – az egyes kompetenciaterületek által meghatározott képes-
ségek fejlődése, ismeretek elsajátítása, attitűdök alakulása során gyakran eltérő fejlődés tapasztalható. A 
kompetenciafejlesztés folyamatában a tevékenységek kivitelezését, illetve a különböző helyzetekben való 
részvételt biztosító eljárások, technikák alkalmazása szükséges annak érdekében, hogy a mozgáskorlátozott 
tanulók is képesek legyenek a hatékony alkalmazkodásra, a környezet befolyásolására. 
 
A mozgáskorlátozott tanulók esetében a gyors, cselekvőképes alkalmazkodás, illetve az élethosszig tartó 
tanulásra való felkészülés érdekében valamennyi kompetenciaterület fejlesztése kiemelt fontosságú. 

 
5.2.0. Alapkompetenciák 
Az alapkompetenciák magukban foglalják azoknak a beszédhez, íráshoz, szövegértéshez, a mennyiségi, téri-
vizuális és idői viszonyokban való tájékozódáshoz, valamint a mozgáshoz kapcsolódó ismereteknek, 
készségeknek és attitűdöknek a rendszerét, melyek lehetővé teszik a használható tudás megszervezését. A 
mozgáskorlátozott tanulóknál az alapkompetenciák fejlesztése - mint előkészítő folyamat kiemelt szerepet 
kap az iskolai nevelés-oktatás során. 

 
5.2.1. A tanulás kompetenciái 
A mozgáskorlátozott tanulóknál fokozott figyelmet kell fordítani a tanulás összetevőinek tanítására, az 
egyénre szabott tanulás módszereinek (típusának, csatornájának) megválasztására, ezzel elősegítve az 
önálló tanulás képességének kialakulását. Az előzetes tapasztalatszerzés a mozgáskorlátozottság miatt 
minőségileg és mennyiségileg is módosulhat, ezért a tanuló előzetes tudása is hiányos, szórt lehet. Számolni 
kell azzal a ténnyel is, hogy gyakran a részképességek zavarai vagy hiányosságai is nehezítik a tanulás 
folyamatát. A tapasztalati alapozás lehetőségeinek megteremtésével, életszerű tartalommal, a kíváncsiság, 
érdeklődés és megoldási késztetés felkeltésével és megtartásával stabil motiváció érhető el az egyéni 
tanulási formák kialakulásához. Fontos, hogy a mozgáskorlátozott tanuló az aktív, önirányított tanulás 
kompetenciáit az élet különböző területein változatos helyzetekben és szerepekben, önállóan, valamint 
másokkal is együttműködve alkalmazza céljai megvalósítása érdekében. Fontos, hogy a tanulók az iskolai 
évek során sajátítsák el az önálló tanulást segítő eszközök (pl. számítógép, internet, elektronikus és iskolai 
könyvtár) készségszintű használatát. A hatékony tanulási módszerek elsajátítása magában foglalja a 
csoportos tanulás módszereit, a kooperatív tanulási technikát vagy a távoktatást. 

 
5.2.2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 
A kommunikáció teszi lehetővé a társas kapcsolatok kialakítását, a gondolatok közlését, az információ 
megszerzését és közvetítését – ezek mindegyike hatással van a mozgáskorlátozott tanulók önálló élet-
vitelének kialakítására, illetve szűkebb és tágabb környezetükbe történő beilleszkedésére. Amennyiben – a 
sérülés következtében – akadályozott a szóbeli, az írásbeli vagy a nonverbális kommunikáció, a képességek 
speciális módszerekkel történő fejlesztésére van szükség (mozgás-, egyensúly-, ritmus-, grafomotoros 
képességek, térbeli tájékozódás, testséma, érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, nyelv és beszéd stb.), 
mindig igazodva az értelmi és mozgásállapothoz, illetve az életkorhoz. 
 
A szóbeli kommunikáció érintettsége esetén szükséges lehet a logopédiai kezelés, a beszédterápia eljárása-
inak alkalmazása, súlyosabb esetben a kiegészítő, kisegítő alternatív vagy augmetatív kommunikációs forma 
(a szóbeli kommunikációt helyettesítő, vagy kiegészítő, segítő, támogató kommunikációs rendszerek) 
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használata. Az írásbeli kommunikáció akadályozottsága az infokommunikációs eszközök használatával 
kompenzálható. A kifejező beszéd fontos alkotóeleme a mimika, a beszédet kísérő kéz- és testmozgások, 
melyek kivitelezésének akadályozottsága esetén a tanulók mozgásfejlesztésébe is integrálni kell mindezek 
fejlesztését. 
 
Az idegen nyelvi kommunikáció kiemelt fejlesztése támogatja a sikeres munkaerőpiaci integrációt és a 
társadalmi beilleszkedést. Minden esetben a sérülésnek leginkább megfelelő tanulási módszer meg-
választása szükséges. Differenciálásra, a tananyag és a taneszközök adaptálására leginkább az idegen nyelvi 
olvasás és írás bevezetése előtti oktatási időszakban van szükség. A testbeszédet és a mimikát csak részben 
lehet bevonni a nyelvtanulásba, ugyanakkor többször kerülhet sor egyéb nonverbális eszközök használa-
tára. A mozgásos játékokban, feladatokban differenciálásra vagy adaptálásra lehet szükség. Az eljátszással, 
utánzással, hangeffektusokkal, manipulációval járó tevékenységekben és az azokkal kapcsolatos elvárá-
sokban is az érintett tanuló képességeihez kell alkalmazkodni. 

 
5.2.3. A digitális kompetenciák 
A digitális kompetencia megfelelő szintje biztosíthatja a mozgáskorlátozott tanulók részvételét szinte vala-
mennyi élethelyzetben. A nevelés-oktatás során az információs-kommunikációs technológiák használatának 
olyan szintű és minőségű elsajátítása szükséges, ami alkalmassá teszi a tanulókat az önálló 
ismeretszerzésre, az információk kritikus szűrésére, azok feldolgozására és kreatív használatára. A digitális 
kompetenciák megfelelő szintje lehetővé teszi a digitális platformokon folytatott kommunikációt, együtt-
működést, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a mozgáskorlátozott tanulók digitális tartalmakat legyenek 
képesek létrehozni. Mozgáskorlátozottság esetén sokszor speciális, illetve adaptált eszközök használata 
szükséges (speciális egér, klaviatúra, szoftverek stb.).  
A szóbeli vagy írásbeli kommunikációjukban akadályozott tanulók digitális kompetenciájának szintjét emeli, 
ha akadálymentes kommunikációjukhoz magas színvonalú, korszerű infokommunikációs háttérrel 
rendelkeznek. 

 
5.2.4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 
A problémamegoldó gondolkodás, a mennyiségi és minőségi adatgyűjtés, az adatok rendszerezése, az 
információk különböző logikai módszerekkel történő átalakítása, értelmezése és elemzése hozzájárul az 
önálló életvitel, az önrendelkező életforma kialakulásához, így a kompetenciafejlesztés kiemelten fontos 
területe. Az egyes jelenségek közötti összefüggések felismerése, értelmezése és gyakorlati alkalmazása 
révén a tanuló a mindennapi életet érintő kritikus helyzetekben megalapozott tényekre és bizonyítékokra 
támaszkodó döntéseket hoz. 

 
5.2.5. A személyes és társas kompetenciák 
A megfelelő önismeret hozzájárul a társas kapcsolatok kialakulásához, ami a társadalomban való boldogulás 
alapját képezi. A tapasztalatszerzés módosult folyamatai, a kommunikáció esetleges nehezítettsége, a 
társas kapcsolatok alakulásának sajátos módja miatt szükséges a terület kiemelt, tudatos fejlesztése, a 
megvalósítható célok kitűzése, a reális értékelés, a pozitív megerősítés. 
 
A személyiség építésének és a lelki egyensúly fenntartásának egyik eszköze a lehetőségek szerinti 
önállóságra nevelés. A tanulókban akkor alakul ki reális, pozitív énkép, ha önmagukhoz képest fejlődnek, 
érnek el sikereket. Fontos, hogy a mozgáskorlátozott tanulóknak legyenek céljai különböző területeken, 
mikro-, illetve makrociklusokra tervezzenek, ezáltal belső motivációjukat folyamatosan alakítsák, fejlesszék, 
majd a folyamat végén értékeljék teljesítményüket. Fontos, hogy közös munkában vállaljanak feladatot, 
ismerjék a csoportban betöltött szerepüket. 
 
A másokkal való együttműködés a mindennapi élet megszervezéséhez nélkülözhetetlen. A társadalmi 
integráció kölcsönös alkalmazkodást, a mozgáskorlátozott tanulótól is aktív részvételt kíván. A társadalom-
ban való aktív részvétel megköveteli a fogyatékos személyek esélyegyenlőségét biztosító jogokról, az érdek-
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védelmi szervezetek működéséről, szerepéről elsajátított ismereteket, valamint a kölcsönös alkalmazkodás 
képességének kialakulását. 
 

5.2.6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 
A művészi kifejezés és a kulturális életben való aktív részvétel a mozgáskorlátozott tanulók számára is 
adott, egyben a tehetség kifejeződésének lehetőségét biztosítja a művészet bármely területén. A 
mozgáskorlátozott tanuló harmonikus fejlődésének és önkifejezésének egyik fontos eszköze a rajzolás, 
festés, zene, mozgás, dramatikus interakció, tánc és egyéb alkotótevékenységek. A megfelelő eljárások, 
módszerek, testhelyzetek, eszközök megtalálása hozzásegíti a mozgáskorlátozott tanulót, hogy önmaga is 
kreatív alkotásokat hozzon létre, valamint hogy megtapasztalja az esztétikai átélés és a művészi önkifejezés 
hatásait. 

 
5.2.7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 
A reális önismeret, a megfontolt és minden körülményt figyelembe vevő pályaorientáció hozzájárulhat a 
megvalósítható pályakép, az önálló életvitel, az alkotó életforma kialakításához. 

 
5.3. Az egyes tanulási területekre vonatkozó ajánlások 
 
A különböző tanulási területekhez kapcsolódó tantárgyak nevelési-oktatási feladatainak megvalósításakor a 
következő szempontokat kell figyelembe venni. 

 
5.3.1. Magyar nyelv és irodalom 
A mozgáskorlátozott tanulók esetében kiemelt feladat a mozgáskorlátozottságból adódó kommunikációs 
(beszéd és írás) nehézségek ellensúlyozása, különös tekintettel a részképességek kiesésének kompenzá-
lására (beszédhallási és beszédmotoros területek zavarai, olvasási zavarok/diszlexia, írászavarok/diszgráfia, 
esetleg beszédészlelési és beszédértési zavarok). Kiemelt feladat a magyar nyelv és irodalom oktatása során 
a megismerő tevékenység akadályozott voltából eredő hátrányok leküzdése (pl. a szókincsfejlesztés). 
 
A mozgáskorlátozott tanulók írástanítását hosszú előkészítő szakasz előzi meg, melynek során megfelelően 
kell pozicionálni a tanulót (asztalok és székek speciális beállításaira figyelve), hogy ezzel a lehető 
legoptimálisabb ülőhelyzetet biztosítsuk számára. A kézfunkció akadályozottsága megnehezítheti a mozgás-
korlátozott tanuló írásmozgás-koordinációját. Ebben az esetben szükség lehet speciális, nagyobb sortávol-
sággal megrajzolt, vastagabb lapokból álló, kimondottan a gyengénlátó tanulóknak készült füzetre. Ezekben 
a füzetekben a sorok és a háttér eltérő kontrasztja is segíti a tanulók vonalközben maradását. Egyes 
esetekben szükség lehet speciális íróeszközre, ceruzafogóra. Néhány esetben a kézfunkció nem teszi lehe-
tővé a kézírást, ilyenkor a mozgáskorlátozott tanuló digitális eszközön (számítógépen, laptopon vagy 
tableten stb.) dolgozik. Ilyen esetekben a tananyagot digitalizálni kell. 
 
Az írást minden esetben meg kell, hogy előzze a kéztorna, a manipuláció, valamint a grafomotorika 
fejlesztése. Fontos a kéz és az ujjak mozgékonyságának, ügyességének, a kéz izmainak, az ízületek lazasá-
gának, célpontosságának fejlesztése, a kéz izomerejének szabályozása, az ujjak tapintási érzékenységének, 
dominanciájának javítása, a két kéz, illetve a szem- és kézmozgások közti koordináció fejlesztése. Mindez 
lassított ütemű írástanulást eredményez, illetve megnöveli az írás-előkészítő szakasz időtartamát. A betű-
elemek vázolásakor fontos az irányokat megnevező szavak értése, használata, valamint azok vonal-
rendszerbe helyezése. Mozgáskorlátozott tanulók esetében előfordulhat, hogy a felső végtagi funkciók 
súlyos károsodása vagy a manipuláció nagymértékű akadályozottsága jelentősen megnehezíti a folyóírás 
elsajátítását. Ilyenkor támogatjuk a nyomtatott kis-, illetve nagybetűs írást, illetve a helykijelölő írást. 
Előfordul az is, hogy a kéz funkcionális állapota nem teszi lehetővé az olvasható írásproduktum kivitele-
zését, ilyenkor a segítő technológiákkal történő írás bevezetésére kerül sor. A bevezetés időpontjáról 
mindig egy szakmai team dönt, melynek tagjai az osztályfőnök, a mozgásnevelő, a szomato-pedagógus. 
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A mozgáskorlátozott tanulók olvasástanítását szintén hosszú előkészítő időszak előzi meg, melynek során 
kiemelten fontos a beszéd alaki és tartalmi oldalának fejlesztése, valamint a beszédértés és az önkifejező 
beszéd fejlesztése. Ezen kívül kiemelt szerepe van a fonológiai tudatosság fejlesztésének, a szókincs-
fejlesztésnek, a téri tájékozódás fejlesztésének, valamint a ritmusfejlesztésnek. Az olvasás tanítása során 
szükség lehet arra, hogy az olvasnivalót kinagyítsuk és a síkban jól követhetően, strukturáltan helyez-zük el 
a lapon. Mozgáskorlátozott tanulók olvasásakor szükség lehet a papír vagy a könyv rögzítésére, esetenként 
dönthető könyvtartóra, sorvezető alkalmazására, esetleg nagyítóra vagy lapozóra. 
 
Fejlesztési feladatok életkortól, diagnózistól és mozgásállapottól függően: 

 Megfelelő olvasási és íráskészség kialakítása. 

 A hagyományos és a digitális szövegértés fejlesztése (mind a hallott, mind az olvasott szövegek 
tekintetében). 

 Szövegalkotási képesség formálása; a képzelet, az önkifejezés, az egyéni stílus, a vélemény-
nyilvánítás és a tanulók vitakultúrájának bátorítása, fejlesztése. 

 Nyelvtani és helyesírási ismeretek, ennek révén a tudatos nyelvszemlélet fokozatos alakítása. 

 Az önálló, hatékony tanulás elsajátíttatása (a tanuló képes legyen kitartóan tanulni, saját tanulását 
megszervezni, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is), ismeret-
feldolgozási technikák tanítása. A tanuló érdeklődésének megfelelően hagyományos és digitális 
szövegekkel bővítse ismereteit. 

 Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése (irodalom, zene, tánc, dráma, 
bábjáték, fotó, film és képzőművészeti alkotások segítségével). 

 
5.3.2. Matematika 
A mozgáskorlátozott tanulók matematikaoktatása során tudatosan figyelni kell a cselekvéses tapasztalat-
szerzés gátoltságára, a megismerő tevékenység akadályozottságára, a manipuláció akadályozottságára, a 
kognitív funkciók sajátos fejlődési útjára, a részképességzavarok megszüntetésére, minimalizálására, a 
társuló fogyatékosságok enyhítésére, tüneteinek megszüntetésére, a fizikai, pszichés és egészségügyi 
problémák okozta „teljesítőképesség”-változásokra. Mindezek indokolják a matematika oktatása során a 
mozgásállapotnak megfelelő, egyénre adaptált eszközök használatával támogatott, tapasztalatszerzésre 
épülő, cselekedtető, hosszabb megalapozó szakasz beiktatását, melynek során lényeges a lehető legtöbb 
érzékszerv bevonásával szerzett érzékletek integrálása (látás, hallás, tapintás, mozgás). 
 
A matematika tartalmainak elsajátíttatása során a kis lépésekre bontás elve, illetve az absztrakciós út 
tudatos megsegítése, a játékosság, a motiváció folyamatos fenntartása és a folyamatos gyakorlás elve 
támogathatja a megértést, a tanulási folyamatot. A mozgáskorlátozott tanuló saját testén kialakuló 
mennyiségfogalma sokszor kialakulatlan, így a tapasztalatszerzés ezen a területen is kiemelt jelentőségű. 
 
A nevelési-oktatási feladatok sorában kiemelt szerepe van a hiányzó, sérült vagy rendellenesen működő 
adottságok–készségek–képességek javításának, korrigálásának, kialakításának, mással való pótlásának, 
illetve mindezek fejlesztésének. Az ismeretnyújtás a képességek gazdag tárházának fejlesztése közben, az 
adott életszakaszon belül a tanuló individuumának – fejlődési ütemének – figyelembevételével zajlik. 
 
A kézfunkció akadályozottsága megnehezítheti a mozgáskorlátozott tanuló írásmozgás-koordinációját, ezért 
szükség lehet speciális, nagyobb négyzetekkel megrajzolt négyzethálós füzetre, mely kimondottan a 
gyengénlátó tanulók számára készül, vagy speciális íróeszközre, ceruzafogóra. Néhány esetben a kézfunkció 
nem teszi lehetővé a kézírást, ilyenkor a mozgáskorlátozott tanuló digitális eszközön (számítógépen, 
laptopon vagy tableten stb.) dolgozik. Ilyen esetekben a tananyagot digitalizálni kell. 
 
A geometriai tananyag gyakorlati részének tanítása a mozgásállapottól függően egyéni elbírálás alapján 
történik. Sok esetben szükséges tárgyi és személyi feltételekkel biztosítani az egyes feladatok kivitelezését 
(pl. geometriai eszközök rögzítését megoldani, körzőhasználatot segíteni, számítógépes programok 
segítségével szerkeszteni). Esetenként egyes tananyagrészek módosítása, csökkentése, adaptálása válhat 
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szükségessé (pl. számítógép, számológép használata, valamint a különböző számítógépes programok, pl. 
GeoGebra; vagy tabletre, okostelefonra letölthető app-ok használata). Indokolt esetben – a szakértői 
bizottság javaslatával alátámasztva – szükséges lehet az egyes tananyagrészek értékelése alóli felmentés. 
 
Fejlesztési feladatok életkortól, diagnózistól és mozgásállapottól függően: 

 Cselekvéses tapasztalatszerzésből adódó hátrányok kompenzálása 

 A környező világ mennyiségi és minőségi tulajdonságainak megismerése, a jelenségek közötti 
összefüggések felismerése 

 A percepció fejlesztése és a különböző érzékletek integrálása 

 A térben és a síkban való tájékozódás fejlesztése 

 Gyakorlottság a matematikai problémák megoldásában, jártasság a logikus gondolkodásban, a 
döntésekre, ítéletalkotásra való képesség fejlesztése 

 Pontosság, kreativitás, kritikai, stratégiai és rendszerező gondolkodás kialakítása 

 A számolási készség fejlesztése 

 Helyes tanulási szokások fejlesztése 

 Az életkornak megfelelő matematikai szaknyelv elsajátítása 

 
5.3.3. Történelem és állampolgári ismeretek 
A mozgáskorlátozott tanulók számára szükséges a társadalmi tapasztalatszerzés hiányainak pótlása, a 
fogyatékosságokkal élő történelmi személyek tevékenységének bemutatása. Sajátos tartalmat jelenthet a 
fogyatékos emberek társadalmi megítélése a történelem során, a társadalmi, politikai helyzet, a kulturális 
színvonal és a fogyatékos emberek helyzete megítélése közötti összefüggés, a mozgáskorlátozottakra 
vonatkozó jogszabályok és érdekvédelmi szerveződések, a fogyatékos személyekkel foglalkozó intézmények 
ismerete. 
A múzeumlátogatások, helytörténeti kirándulások szervezésével az általános célokon túl (a múlt valósághű 
megismerése) tapasztalatokhoz, élményekhez juthatnak a tanulók a kulturális és társadalmi integráció, az 
együttműködés területén is. 

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

 
5.3.5. Természettudomány és földrajz 
A mozgáskorlátozott tanulók esetében az embertani, egészségügyi ismeretek kiegészülnek a tanuló 
diagnózisának ismeretével és az ezzel kapcsolatos egészségügyi feladatok és problémák kezelésével. 
Fejlesztési feladatok életkortól, diagnózistól és mozgásállapottól függően: 

 Amennyiben a tanuló mozgásos ismeretszerzése gátolt, a tanulási környezet megfelelő alakítása és 
a különböző segítő technológiák alkalmazása teremtheti meg a legteljesebb tapasztalatszerzés 
lehetőségét. 

 Tudatosan kell irányítani a tanuló megismerő tevékenységét, tapasztalatszerzését és annak 
feldolgozását. Az egyre magasabb szintű ismeret kialakítása érdekében ennek a kis lépésben 
haladás figyelembevételével kell történnie. 

 A lehető legnagyobb mértékben segíteni kell a tapasztalatok ismeretté válását, nyelvi szinten való 
tudatosítását, hogy az felhasználható ismeretté mélyüljön, azaz a tanuló eszközként tudja 
alkalmazni. 

 A tanuló önismeretének segítése, a helyes életvitel kialakításának megalapozása és az önálló élet-
vitelhez szükséges alapképességek kialakítása. 

 A téri tájékozódási képesség kialakulásának megsegítése és fejlesztése. 
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 A közvetlen tapasztalatszerzés érdekében erdei iskola, gyakoribb tanulmányi kirándulások, szabad-
téri órák, múzeumlátogatások szervezése. 

 A testi-lelki egészségnevelés, a társas készségek fejlesztése és mentálhigiénés nevelés. 

 A tanuló saját képességeinek figyelembevételével a reális lehetőségek feltérképezése mellett 
ismerje és tudja alkalmazni segédeszközével a balesetmentes közlekedés szabályait! Tanuljon meg 
önállóan közlekedni a számára szükséges segédeszközök segítségével! 

 A tanuló alkalmazza a sérüléséből adódó speciális egészségügyi előírásokat, higiéniás szabályokat! 

 
5.3.6. Idegen nyelv 
A nyelvtanulás a továbbtanulás, a későbbi munkavállalás, az önbizalom növelésének fontos eszköze, ezért 
minden esetben szükség van a megszerzett nyelvtudás gyakorlati felhasználhatóságának egyénre szabott 
elősegítésére. 
Az olvasási és írásnehézségekkel küzdő tanulók esetében az auditív tanulási módszerek eredményesebbek. 
A beszéd- és kommunikációs zavarok, beleértve a nonverbális kommunikáció zavarait is, gátolhatják a 
mozgáskorlátozott tanuló aktív részvételét az idegen nyelvi szóbeli kommunikációban – ebben az esetben 
az érintett funkciók kiemelt fejlesztése, esetleg az írásbeli kommunikáció előtérbe helyezése jelenthet meg-
oldást. 

 
5.3.7. Művészetek 
A komplex művészeti nevelés a mozgáskorlátozott tanuló harmonikus fejlődésének és önkifejezésének 
egyik fontos területe, melynek során a zene, a mozgás, a dramatikus interakció és az alkotás kerül előtérbe. 
A felmentés bármely formája indokolatlan; a megfelelő eljárások, módszerek, testhelyzetek, eszközök 
megtalálása valamennyi művészeti területen hozzásegíti a tanulót az alkotó folyamathoz. 
 
Fejlesztési feladatok életkortól, diagnózistól és mozgásállapottól függően a vizuális kultúra tantárgy esetén: 

 Manipuláció, finommotorika, eszközhasználat fejlesztése 

 Grafomotoros képességek fejlesztése 

 Az elsődleges és másodlagos sérülésekből, az eltérő életvitelből, beszűkült élettérből fakadó 
hiányok pótlása 

 A közvetlen tapasztaltatás, élmények, hatások tudatos és rendszeres biztosítása 

 A percepció fejlesztése, az érzékszervek stimulálása 

 A környezet aktív befogadására és befolyásolására, alakítására való motiváltság fejlesztése 

 Helyes belső képek és ezek visszafordítási képességének (ábrázolóképesség) kialakítása 

 Az önkifejezési módok, a környezettel való sokoldalú kommunikációs lehetőségek elsajátítása 

 Figyelemorientáció, fixáció 
 
Fejlesztési feladatok életkortól, diagnózistól és mozgásállapottól függően az ének-zene tantárgy esetén: 

 A zene megszerettetése az egyes zeneműveken keresztül 

 Az optimális testhelyzet beállítása az énekléshez, zenehallgatáshoz 

 A megfelelő légzéstechnika kialakítása az énekléshez, ami hozzájárul a beszéd légzéstechnikájának 
javulásához 

 Differenciálni szükséges a dalválasztáskor a dal tempója, sebessége, ritmusa, hangterjedelme 
szerint 

 Az énekléskor szükséges ajakmozgások, artikuláció, nyelvmozgás, egy-egy hang kitartása, a szavak 
szótagolása, ami hozzájárul a beszéd azonos összetevőinek fejlesztéséhez is 

 Ritmuskészség fejlesztése, ami segíti a koordinált mozgás kivitelezését 

 Az előadói készség gazdagítása, a verbális és a nonverbális kommunikáció fejlesztése 

 Néphagyományok, népszokások megismerése, megszerettetése, népi játékok tervezése, adap-
tálása, kivitelezése 

 A hangszerek megismertetésekor szükség lehet a hangszerek adaptálására, vagy olyan segítő 
technológia alkalmazására, mellyel a hangszer megszólaltatható 
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 Aktív muzsikálás igényének felkeltése 

 
5.3.8. Technológia 
A technika és tervezés tantárgy  
A tantárgy keretében olyan ismeretek, tevékenységformák és eszközök használatának megtanítása 
szükséges, amelyeket a tanuló hasznosítani tud szabadideje eltöltése, pályaválasztása, önálló felnőtt élete, 
illetve a szűkebb és tágabb környezetébe való beilleszkedés során. Az életkor, illetve a mozgásállapot 
határozzák meg az eszközök, illetve a praktikus tevékenységformák kiválasztását. Az önállóság kialakítását 
célzó eszközök (sokszor gyógyászati és rehabilitációs segédeszközök) használatának elsajátítása során a 
tanulóknak minden esetben meg kell tanulniuk az eszközök használatán túl azok karbantartását, illetve a 
velük kapcsolatos higiénés és balesetvédelmi szabályokat. 
Fejlesztési feladatok életkortól, diagnózistól és mozgásállapottól függően: 

 A pszichomotoros funkciók (szenzomotorium, motoros koordináció, téri tájékozódás, nagy- és 
finommozgások) célirányos fejlesztése, a különféle funkciók egyensúlyának kialakítása és 
megtartása 

 A különböző munkafolyamatok elvégzéséhez szükséges célszerű és helyes optimális testhelyzet 
kialakítása 

 A mindenkori mozgásállapotnak megfelelő motoros képességek, mozgáskoordináció fejlesztése 

 A munkamozdulatok összerendezettségének és pontosságának folyamatos alakítása és fejlesztése, 
precíziós fogás kialakítása és erősítése, illetve az ehhez szükséges individualizált segítő technológia 
kiválasztása és adaptálása. Ez magában foglalja az egyes tevékenységekhez szükséges eszközök, 
tárgyi és személyi feltételek kialakítását, a módszerek adaptálását, a megmunkálandó munkaanyag 
szükség szerinti módosítását (lehetséges módosítások: méret, anyag, vastagság, alak és 
rögzítettség). 

 A mozgásállapot függvényében az egyes tananyagrészekre, munkadarabok elkészítésére tervezett 
időtartam módosítása 

 Célszerű, szervezett és kitartó munkavégzésre szoktatás 

 Az önálló munkavégzés megkövetelése az egyéni mozgásállapotból következő korlátokat figye-
lembe véve, a lehetőségeket kihasználva 

 A helyes segítségkérés és a segítség elfogadásának tanítása, toleranciára és a másság elfogadására 
nevelés 

 Az egyéni korlátok felismertetése és beláttatása, kompenzáló technikák keresése (egyéni munka-
fogások kialakítása) 

 Az önbizalom növelése pozitív megerősítéssel, sikerélmény, oldott légkör biztosításával 

 Készségek, jártasságok kialakítása a meglévő képességekre alapozva, egyéni elvárások alapján – 
szükség szerint egyéni foglalkozás keretén belül –, amelyek segítségével a mozgáskorlátozott tanú-
lók adottságait kihasználva teljesítményük megközelítheti az épekét. 

 Az elemi alkotó-, kritikai (önértékelő), megfigyelő-, ítélő- és kommunikációs képességek fejlesztése. 
 
 
A digitális kultúra tantárgy 
A digitális kultúra tantárgy oktatása során a mozgáskorlátozott tanulók egyéni mozgásállapotától függően 
gyakran szükséges az egyénre szabott, adaptált eszközök (pl. speciális egér, trackball egér/hanyatt egér, 
speciális billentyűzet, billentyűzetrács, membránbillentyűzet, könyök- és csuklótámasz, vagy a hagyomá-
nyos számítógéptől eltérő érintőképernyős tablet, laptop stb.) alkalmazása. Ezen kívül gyakran több idő 
szükséges a számítógép kezelésével kapcsolatos manuális tevékenységek megtanítására és begyakorlására. 
A tanuló esetenként a számítógép kisegítő lehetőségeivel lesz képes az önálló használatra (beragadó 
billentyűk, billentyűszűrés, hangjelzések, egér speciális beállításai, billentyűkombinációk, egérkiváltók, 
digitális billentyűzet, fejegér, szemegér stb.). 
 
A mozgáskorlátozott tanulók számára a digitális kultúra tanítása korábbi időszakban elkezdődhet. Különö-
sen indokolt ez abban az esetben, ha a mozgásos akadályozottság miatt a kézírás kivitelezése nehézkes, a 
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kézírással létrehozott írásproduktum olvashatatlan, és indokolt a segítő technológiák használa-tával támo-
gatott írásbeli kommunikáció elsajátíttatása. 
 
A mozgáskorlátozott tanulók esetében a magabiztos és pontos számítógép-használat, a számítógép adta 
lehetőségek kreatív használata kedvezően befolyásolhatja a pályaorientációt, a munkába állás feltételeként 
szolgálhat (akár távmunka keretében is), így megfelelő időt kell biztosítani a dokumentumkészítés, 
információszerzés témakörök gyakorlati részének elsajátíttatására. 

 
5.3.9. Testnevelés és egészségfejlesztés 
A Testnevelés és egészségfejlesztés tanulási terület alapelvei és céljai, fejlesztési feladatai a mozgás-
korlátozott tanuló egyedi mozgásszervi diagnózisától és a klinikai tünetektől, mozgás- és egészségi 
állapotától, aktuális fejlettségi szintjétől függően a pedagógiai és egészségügyi habilitációval, rehabilitáció-
val összhangban valósul meg. A mozgásszervi és a pedagógiai rehabilitáció, valamint a test-nevelés és sport 
fejlesztő mozgásprogramjai speciális eljárásainak együttese eredményezi a mozgás-korlátozott tanulók 
sajátos testkulturális nevelését, a Testnevelés és egészségfejlesztés tanulási terület tartalmát, tantárgyi 
anyagát, szervezési formáit. 
 
A mozgáskorlátozott tanulók testnevelésóra alóli automatikus felmentése nem indokolt. A Testnevelés és 
egészségfejlesztés tanulási terület keretében szervezett testnevelés tantárgyi órán a tanuló a 
mozgásvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, valamint a tanulóval foglalkozó team (orvos, szomato-
pedagógus, gyógytornász, központi idegrendszeri károsodás esetén konduktor is) véleménye alapján vesz 
részt. A testnevelésórán való részvétel lehet teljes vagy részleges, a felmentés lehet teljes és átmeneti. 
Mozgáskorlátozottság esetében a testnevelés tantárgyi óra helyett/mellett biztosítani kell a mozgásnevelési 
foglalkozásokat. A testnevelésórán való foglalkoztatás a mozgásszervi fogyatékosság típusának megfelelő 
szakképesítéssel rendelkező utazó gyógypedagógus (szomatopedagógus), központi idegrendszeri károsodás 
esetén szomatopedagógus vagy konduktor vagy gyógytornász javaslatai és iránymutatásai szerint, szükség 
esetén részvételével történik. 
A tanulási terület fejlesztési feladatainak való megfelelés érdekében az egészségügyi és pedagógiai célú 
habilitáció, rehabilitáció keretében a mozgásnevelés szomatopedagógus, központi idegrendszeri károsodás 
esetén szomatopedagógus vagy konduktor vagy gyógytornász vezetésével történik. 
 
Fejlesztési feladatok életkortól, diagnózistól és mozgásállapottól függően: 

 Komplex funkcionális vizsgálat és diagnosztika alapján a károsodott tartási és mozgási funkciók 
helyreállítása 

 A meglévő mozgásszervi betegségek korrekciója, kompenzációja. Új tartási és mozgási funkciók 
kialakítása, helyes testtartást segítő feladatok 

 A mozgásszervrendszer optimális működőképességének biztosítása 

 Az állapotromlás, a másodlagos károsodások megelőzése 

 A változó környezeti adottságoknak, életkori sajátosságoknak megfelelő legmagasabb szintű 
mozgásos alkalmazkodóképesség kialakítása és a mozgáskultúra elsajátítása 

 A motoros készségek és képességek fejlesztése, a fizikai kondíció növelése és az egészséges életre 
nevelés 

 Az egészség megőrzése és javítása a mozgásigény növelésével és a mozgásszükséglet kielégítésével 

 Mozgástudat kialakítása 

 Rendszeres fizikai aktivitásra nevelés sérülésspecifikus és egyedi adaptációval 

 Tehetséggondozás különböző adaptált sportfoglalkozásokon keresztül, mozgásállapotnak és 
képességeknek megfelelő sportágválasztás és sajátos felkészítés 

 Mindennapos tevékenykedtetés, a személyi függetlenség motoros feltételeinek és eszközhasznála-
tának kialakítása 

 A kommunikáció motoros hátterének javítása érdekében végzett terápiás mozgásanyag és adaptív 
eszközhasználat 

 A reális mozgásos én-tudat kialakítása, önálló életvitelre való elő- és felkészítés 
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 Játék és versenyeztetés 

 Kedvező pszichés hatások kiváltása: sikerélmények nyújtása, testmozgás megszerettetése, ön-
bizalom növelése 

 Az egészséges életmód megalapozása, a szabadidő helyes eltöltése 
 
A habilitációs és rehabilitációs célok megvalósításának összetevői és tartalmai: 

 A fizioterápia módszerei és eljárásai (gyógytorna passzív és aktív eljárásai, hidroterápia, 
elektroterápia stb.) 

 Ergoterápia (segítő technológiák: gyógyászati és rehabilitációs segédeszközök alkalmazása, azok 
használatának betanítása, szükség szerinti környezeti adaptációk) 

 Egyéb terápiás célú eljárások, módszerek 

 Gyógyúszás bevezetése 

 A Testnevelés és egészségfejlesztés tanulási terület sérülésspecifikus és egyénileg adaptált mozgás-
anyaga (gimnasztika, torna, atlétika, testnevelési és sportjátékok) 

 Adaptált szabadidős és sportfoglalkozások, játék, diák- és versenysport sérülésspecifikus ismeretei 
és gyakorlata 

 
A fejlesztési követelmények jelentős eltérései miatt – abban az esetben, ha a testnevelést a mozgásnevelés 
teljesen felváltja – a helyi tantervekben a testnevelés tantárgyi elnevezés helyett a mozgásnevelés elneve-
zés javasolt. 

 
5.4. Az iskolai fejlesztés szakaszai 
 
A mozgáskorlátozott tanulók iskolai fejlesztésének szakaszolása módosításokkal megegyezik a Nemzeti 
alaptanterv képzési szakaszaival. 
A mozgáskorlátozott gyermek iskolakészültsége, fejlődésének sajátos útja, tapasztalatszerzésének eltérő 
volta, hiányosságai indokolhatják, hogy az 1. évfolyam teljesítésére a pedagógiai program helyi tanterve egy 
tanévnél hosszabb időt (két tanévet) biztosítson, vagy az 1. és a 2. évfolyam elvégzése után kerüljön 
beiktatásra egy úgynevezett képességrendező év, melynek során a megszerzett ismeretek készségszintűvé 
válhatnak. 
 
Szükség esetén a további pedagógiai szakaszok is szerveződhetnek hosszabb idősávban, jellemzően a felső 
tagozaton. Ennek két módja lehetséges: 

1. Az évfolyamonkénti kötelező alapóraszám megtartásával a tananyagot 4 év felső tagozata helyett 5 
év alatt teljesítve ún. nyújtott tagozatot hozunk létre, ezáltal több időt biztosítunk az egyes 
tananyagrészek feldolgozására. 

2. A felső tagozat 4 évre eső össz-alapóraszámát 5 év alatt teljesítjük, ezáltal a mozgáskorlátozott 
tanulók napi és heti óraszáma csökkenthető, azaz terhelésük mérséklődik. 

 
5.4.1. Az óvoda–iskola átmenet pedagógiai feladatai 
Intézményünkben nem releváns. 
 

5.4.6. A 9–12. évfolyam pedagógiai feladatai 
A nevelés-oktatás utolsó szakaszában a tanulási utak a mozgáskorlátozott tanulók iskolaválasztásának meg-
felelően differenciálódnak. A nevelési-oktatási folyamatban rugalmasan kell alkalmazkodni a tanulók 
mozgásállapotához, pszichés és emocionális fejlettségéhez, a már elsajátított készségek és képességek 
szintjéhez. A pályaválasztási érettség kialakításával, a különböző munkatevékenységekhez szükséges 
kompetenciák fejlesztésével és az önmegismerési folyamat támogatásával lehetővé válik a tanulók tovább-
tanulása és beilleszkedése a társadalomba. Az élethosszig tartó tanulás belső motivációjának megterem-
tése, a hatékony tanulási formák elsajátíttatása a különböző oktatási módszerek változatos alkalmazásával, 
a tananyag adaptálásával, tehetséggondozással, a tanulási kudarcok prevenciójával történik. 
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A mozgásfejlesztéssel kapcsolatos feladatok a középiskolában átalakulnak: hangsúlyossá válik az önálló 
élethez szükséges mozgásminták kialakítása és azok begyakoroltatása. Az élettér kinyitásával kell kialakítani 
az ehhez szükséges belső és külső motivációt. A diagnózissal és mozgásállapottal kapcsolatos ismeretek át-
adása, a szükségletek tudatosítása, a fiatalok egyéni felelősségének hangsúlyozása, az ezekből adódó kö-
telezettségek ellátása kiemelt feladat. Fontos cél az önellátás és önrendelkezés mozgásos és szocializációs 
feltételeinek megteremtése, melynek során kiemelt szerepe van a közösségépítésnek, hiszen a közösségek 
összetartó ereje segítheti a tanulókat a szocializáció folyamatában, olyan életkorban, amikor erősödő 
önállósodási igényük következtében egyre több káros hatásnak lehetnek kitéve. A nevelő-oktató munka 
során hangsúlyt kell helyezni az önálló véleményformálás és közösségi feladatvállalás támogatására, ezzel 
felkészítve a tanulókat a demokratikus magatartásformák gyakorlására. Természetesen ebben a nevelési-
oktatási szakaszban is fontos a pedagógiai célok, feladatok megvalósításához szükséges személyi és tárgyi 
feltételek biztosítása. 

 
5.5. Értékelés 
 
A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott értékelési rendszer módosításokkal érvényesíthető a mozgás-
korlátozott tanulók tantárgyi értékelésekor is. 
A mozgásnevelés tantárgy esetében a nevelés-oktatás teljes idejében mindvégig szöveges fejlesztő 
értékelést kell alkalmazni. Az ének-zene, vizuális kultúra (komplex művészeti nevelés), digitális kultúra, 
technika és tervezés tantárgyak esetében a 4. évfolyam végéig fejlesztő értékelést ajánlott alkalmazni 
mozgáskorlátozott tanulók esetében, amit a pedagógiai programban is rögzíteni kell. 
A mozgáskorlátozott tanulók a különböző mérések (előzetes felmérés; segítő-formatív felmérés; összegző, 
lezáró-szummatív felmérés) során ugyanolyan minőségű és mennyiségű feladatot oldhatnak meg, mint 
többségi társaik, számukra azonban többletsegítséget kell biztosítani. 
 
A többletsegítség sérülésspecifikusan, elsősorban a funkcionális állapotjellemzőkhöz igazodva, egyéni 
szükségletekre szabottan legyen elérhető! Az adaptációs szükségletre vonatkozó adatokat, a számon-
kérésekre, vizsgákra vonatkozó paramétereket a tanulók sajátos nevelési igényével kapcsolatban a mozgás-
korlátozott gyermekek, tanulók vizsgálatára specializálódott szakértői bizottság által elkészített szakértői 
vélemény tartalmazza javaslati részében. 
 
A 2011. CXC. köznevelési törvény 51. § (5) bekezdésének értelmében a sajátos nevelési igényű, jelen 
esetben mozgáskorlátozott tanuló részére a felvételi vizsgán indokolt esetben biztosítani kell a hosszabb 
felkészülési időt, az írásbeli vagy szóbeli felmérésen biztosítani kell az iskolai tanulmányai során általa 
használt, megszokott eszközöket, a vizsga szervezésével alkalmazkodni kell az adottságaihoz. 
 
Az 56. § (1) bekezdése szerint a tanulót, ha egyéni adottsága, fejlettsége szükségessé teszi, a szakértői 
bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíti a) az érdemjegyekkel és osztályzatokkal történő 
értékelés és minősítés alól, és ehelyett szöveges értékelés és minősítés alkalmazását írja elő, b) a gyakorlati 
képzés kivételével egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól. A (2) bekezdés 
szerint érettségi vizsgán kijelölt tantárgyak helyett a tanuló – a vizsgaszabályzatban meghatározottak 
szerint – másik tantárgyat választhat. 

 Többletidő és szünetek: A többletidő biztosítása a sajátos nevelési igény e típusában alapvető, 
hiszen az állapotból adódóan az esetek többségében jellemzően lassul a kivitelezési tempó, 
másrészt a kórformák egy részénél a feladatközi szünetek biztosításának kötelező, orvosilag 
meghatározott rendszere van (pl. gerincvelő-károsodás esetén a tanulók katéterezési szükséglete). 

 A feladatlapok adaptációja: Az írásbeli felméréseket egyes mozgáskorlátozott tanulók esetében 
nagyítani szükséges. Fontos, hogy a tesztek összeállítása során egy feladat teljes egészében egy 
oldalra kerüljön (amennyiben a szöveg és a hozzá tartozó kérdések egy lap két oldalán vannak, úgy 
azok folyamatos lapozása szükséges, ami akadályozott kézfunkció esetén időveszteséget jelent, 
mivel problémás a lap megfogása, megfordítása). Fontos, hogy a feladatlapokon szélesebb rubrika, 
illetve több sor, valamint nagyobb sorközök álljanak rendelkezésre. Ugyanakkor ilyen megoldás 
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csak akkor alkalmazható, ha a battéria a mozgáskorlátozott tanulók számára átstrukturált (tehát 
azonos tartalmú, de eltérő formájú feladatlapok: rubrikák sormagassága min. 1,5 cm, jelölendő 
válasznál a betűjeles körök átmérője 1 cm, 2-es sortávolság). Sokszor nagyítani szükséges a 
feladatlapokat. Több mozgáskorlátozott tanuló esetében nem alkalmazhatóak az A4-es méretben 
készülő feladatlapok, tekintettel arra, hogy az érintett tanulók nem érik el a lap tetejét például felső 
végtaghiány vagy redukció, illetve felső végtagi ízületi mozgásbeszűkülés miatt. 

 Eszközös megsegítés: A mozgáskorlátozott tanulók esetében előfordulhat, hogy speciális író-
eszközre, egyéb kiegészítő eszközre (pl. speciális asztalra, csúszásgátlóra) van szükség a felmérés 
során. Bizonyos mozgáskorlátozott tanulóknál az írásbeli vagy a szóbeli, esetleg mindkét kommu-
nikációs csatorna súlyos mértékű akadályozottsága áll fenn. Ezekben az esetekben mind a tan-
anyagot, mind a felmérést digitalizálni kell. Az érintett tanulók minden esetben a számukra adaptált 
és már megszokott infokommunikációs eszköz segítségével teljesítik a felméréseket. 

 A felmérés módjának adaptációja: Mozgáskorlátozott tanulók esetében a szóbeli számonkérés 
írásbelire, az írásbeli számonkérés szóbelire változtatható. 

 A felmérések során személyi segítő jelenléte is szükségessé válhat, aki a következő módokon 
nyújthat segítséget: 
- lapoz a feladatlapban; 
- a tanuló testhelyzetét igazítja, individuálisan (személyre szabottan) pozicionálja; 
- ha kell, az időkeret betartása érdekében felolvassa a kérdéseket; 
- ír a tanuló helyett, aki tollbamondja a megoldásokat. 

 
5.6. A tanulási célok  
 
A tanulási célok tekintetében mindenkor figyelembe kell venni a mozgásszervi károsodás fajtáját, mértékét 
és kiterjedését; az aktuális mozgásállapotot. 
A különböző tanulási területekhez kapcsolódó tantárgyak tanulási céljainak megvalósításakor a következő 
szempontokat kell figyelembe venni: 

 
5.6.1. Magyar nyelv és irodalom 
A felső végtag funkcionális károsodása és a manipuláció, grafomotoros készség kialakulásának akadályo-
zottsága miatt az írásbeli munkák külalakja nem minősíthető. Mozgáskorlátozott tanulóknál a fent említett 
okok miatt nem minden esetben válik elsajátíthatóvá a folyóírás. Ezeknél a tanulóknál a nyomtatott kis- 
vagy nagybetűs írást, illetve a helykijelölő írást tanítjuk. Amennyiben a kézírás veszélyezteti az olvasható-
ságot, akkor minden esetben előtérbe kerül a segítő technológiákkal történő írás (pl. tableten, számító-
gépen való írás). 
A beszédszervek, illetve a beszédért felelős agyi központok érintettsége esetén – amennyiben a beszéd 
nehezen érthetővé (dysarthria) válik, vagy kialakul a teljes beszédképtelenség (anarthria) – akadályozott 
lehet a szóbeli szövegalkotás tanulási céljainak megvalósítása; úgymint a kifejező, érthető, kommunikációs 
helyzetnek megfelelő beszéd, vagy a versek, irodalmi művek szöveghű, érthető tolmácsolása. Nagyon 
fontos, hogy minden esetben bátorítsuk a hangzó beszédet, azonban ennek értékelése nem ajánlott. 

 
5.6.2. Matematika 
A felső végtag funkcionális károsodása és a manipuláció akadályozottsága esetén a mozgáskorlátozott 
tanulók számára nehezítetté válik a térben és síkban való alkotás, a mérések megvalósítása, valamint a 
geometriai szerkesztés kivitelezése, ezért ezen tanulási célok teljesítésének (tárgyi és személyi) feltételei és 
értékelése mindig egyéni elbírálást igényel. 

 
5.6.3. Történelem és állampolgári ismeretek 
A felső végtag funkcionális károsodása és a manipuláció akadályozottsága esetén a mozgáskorlátozott 
tanulók számára nehezítetté válik az egyszerű alaprajzok, modellek tervezése és elkészítése, ezért ezen 
tanulási célok teljesítésének (tárgyi és személyi) feltételei és értékelése mindig egyéni elbírálást igényel. 
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5.6.4. Erkölcs és etika 
Fontos cél, hogy az erkölcs és etika keretében szerzett speciális ismeretek segítsék hozzá a mozgás-
korlátozott tanulókat mozgáskorlátozottságuk feldolgozásához is, valamint tanulják meg, hogyan élhetnek a 
pozitív diszkrimináció lehetőségeivel. 

 
5.6.5. Természettudomány és földrajz 
A felső végtag funkcionális károsodása és a manipuláció akadályozottsága esetén a mozgáskorlátozott 
tanulók számára nehezítetté válik a mérések kivitelezése és a mérőeszközök használata, az egyszerű alap-
rajzok, térképek, modellek tervezése és elkészítése, a különböző kísérletek, modellkísérletek és vizsgálatok 
elvégzése, ezért ezen tanulási célok teljesítésének (tárgyi és személyi) feltételei és értékelése mindig egyéni 
elbírálást igényel. 

 
5.6.6. Idegen nyelv 
Mozgáskorlátozott tanulók esetében a kommunikáció akadályozottsága miatt a kitűzött tanulási célok 
megvalósítása és értékelése mindig egyéni elbírálást igényel. 

 
5.6.7. Művészetek 
A mozgáskorlátozott tanuló egyedi, speciális megsegítése során a kiindulás alapja fizikai adottsága, 
mozgásállapota, értelmi képessége, kommunikációjának formája, szintje és érzelmi állapota, melynek 
értelmében a témakörök tanítása és értékelése a mozgásállapottól függően egyéni elbírálás alapján 
történik, esetenként egyes tananyagrészek, taneszközök módosítása, adaptálása válhat szükségessé. 

 
5.6.8. Technológia 
A technika és tervezés tantárgy kapcsán a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott tanulási célok 
megvalósítása csak egyénileg adaptált módszerek, eszközök, tevékenységek, anyagok és sok esetben 
személyi segítség bevonásával lehetséges, ezért az egyes tananyagrészek adaptálása egyéni elbírálást 
igényel. 

 
5.6.9. Testnevelés és egészségfejlesztés 
A mozgáskorlátozott tanulók a szakértői vélemény alapján részben vagy egészben felmentést kaphatnak a 
testnevelés-foglalkozások alól, helyette mozgásnevelés-órákon vesznek részt. A mozgásnevelés során a 
mozgásnevelő mindig egyéni komplex funkcionális felmérést követően jelöli ki az individualizált habilitációs 
és rehabilitációs célokat. 

 
6. Állapotmegismerés 
 
A mozgáskorlátozott gyermekek vizsgálatára az erre specializálódott szakértői bizottság jogosult. A 
bizottság legfontosabb feladata, hogy a fogyatékosság megállapításától kezdve megfelelően segítse a 
mozgáskorlátozott tanulót. Ennek értelmében a szakértői bizottság a korai fejlesztésen, az óvodai 
nevelésen, az általános és középfokú iskolai tanulmányokon át egészen a felsőfokú tanulmányokig figyelem-
mel kíséri, segíti a mozgáskorlátozott gyermekek, fiatalok sajátos nevelési igényüknek megfelelő ellátáshoz, 
fejlesztéshez jutását.  
 
A szakértői vizsgálat részterületei: orvosi vizsgálat, mozgásvizsgálat, gyógypedagógiai, pedagógiai vizsgálat, 
beszédvizsgálat, illetve beszéd hiányában az egyéb kommunikációs formákra irányuló vizsgálat, pszicho-
lógiai vizsgálat. A vizsgálat során kerül sor a gyermek, tanuló mozgásállapotának, értelmi képességeinek, 
személyiségének, tanulási képességeinek felmérésére. A vizsgálat során a team tagjai a bemutatott 
zárójelentésekre, a gyermekkel, tanulóval foglalkozó szakemberek pedagógiai véleményére támaszkodnak. 
 
A komplex vizsgálatot követően szakértői vélemény készül, mely szükséges ahhoz, hogy a mozgás-
korlátozott gyermek, tanuló a sajátos nevelési igényének megfelelő ellátásban, fejlesztésben és kedvez-
ményekben részesülhessen. Ennek hiányában az intézmény nem jogosult az ellátás megszervezésére és az 
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ehhez kapcsolódó finanszírozás igénybevételére. A vizsgálat részeredményeit, tapasztalatait a vizsgálatot 
végző szakemberek megbeszélik, a szülővel ismertetik. A szakértői véleményben rögzítésre kerülnek a gyer-
mek, tanuló személyes adatai, a diagnózisa, a vizsgálati eredménye, sajátos nevelési igényének megfelelő 
ellátási módja, gyakorisága, óraszáma, a fejlesztési tanácsok és a kontrollvizsgálat időpontja. Arról, hogy a 
mozgásszervi fogyatékos (mozgáskorlátozott) gyermek, tanuló ellátását szomatopedagógia vagy konduktor 
szakképzettségű személynek kell-e végeznie, a szakértői bizottság szakértői véleménye ad iránymutatást. A 
szakértői véleményt a szülők, a vizsgálatot kérő szakember és/vagy intézmény, a javasolt intézmény, a meg-
segítést nyújtó egyéb intézmény és a jegyző kapják. 
 

7. Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció 
 
A mozgáskorlátozott tanulók habilitációs, rehabilitációs fejlesztésének sajátos célja, hogy a sérülés követ-
keztében hátránnyal induló tanulóknak nagyobb esélyt biztosítson az eredményes tanulásra, fejlődésre, a 
sikeres társadalmi beilleszkedésre. 
Ennek érdekében szükséges: 

 az ellátás során a teammunka kialakítása, a különböző szakemberek együttműködése (az orvos – 
neurológus, ortopéd szakorvos, gyermekgyógyász – irányította egészségügyi rehabilitáció meg-
szervezése, szükség esetén egyéb segítő szakmák, szakemberek bevonása); 

 a központi idegrendszer sérülése által előidézett funkciózavar (beszédzavar, figyelemzavar, a 
szenzomotorium zavara, részképesség-kiesés, pszichés és/vagy motoros tempó lassúsága stb.) 
megszüntetése, csökkentése, kompenzálása; 

 a pszichomotoros funkciók korrekciója, fejlesztése; 

 a kialakuló tanulási problémák korrekciója; 

 a tanulók beszédzavarainak, kommunikációs képességeinek javítása érdekében – különös 
tekintettel a központi idegrendszeri sérülés következtében dysarthriás és anarthriás tanulókra – 
mozgás- és beszédterápia, alternatív segítő technológiák alkalmazása; 

 a mozgásszervi károsodás és a mozgásállapot fajtája és súlyossága függvényében kialakított és a 
tanrendbe iktatott csoportos és egyéni mozgásnevelés tornateremben, szabadtéren, uszodában, 
fizikoterápiás helyiségben; 

 a mozgáskorlátozott tanulók részvételét megteremtő és az egyéni igényekhez igazodó fejlesztést 
biztosító tanulásszervezési, módszertani eljárások, technikák alkalmazása (differenciálás, csoport-
munkára építő módszerek, kooperatív technikák alkalmazása, témahetek szervezése, projekt-
munka); 

 a mozgásszervi diagnózis szerinti technikai eszközzel támogatott írásbeli kommunikáció, segítő 
technológiák igénybevételével történő írás, infokommunikációs eszközök használatának meg-
tanítása, amely akkor indokolt, ha a tanuló nem tudja iskolai munkáját kézírással végezni; 

 speciális felkészítés az önkiszolgálásra, az önálló életvezetésre, az önrendelkező életformára; 

 az önkiszolgálást, az iskolai munkát segítő és a fejlesztést szolgáló sérülésspecifikus egyéni rehabili-
tációs eszközök biztosítása; 

 a gyógyászati segédeszközök és az orvosi, egészségügyi háttér biztosítása; 

 a nyelvoktatás megvalósítása úgy, hogy az segítse a tanuló más anyanyelvű emberekkel történő 
kommunikációját, és a média segítségével biztosítsa a számára közvetlen megtapasztalással elérhe-
tetlen élményeket; 

 alapos szakmaismereten és önismereten alapuló pályaorientáció; 

 a mozgáskorlátozott személyekre vonatkozó jogi és érdekvédelmi tudnivalók (szövetség, egyesüle-
tek, klubok, alapítványok stb.) ismerete. 
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4.A HALLÁSI FOGYATÉKOS TANULÓK ISKOLAI NEVELÉSÉNEK-OKTATÁSÁNAK 

IRÁNYELVEI 
 
1. A hallási fogyatékos (továbbiakban: hallássérült) tanuló 
 
Hallássérülésnek nevezzük a hallószerv valamely részének veleszületett vagy szerzett sérülését, illetve 
fejlődési rendellenességét, amelynek az éptől eltérő hallásteljesítmény lesz a következménye. 
 
A hallássérülés gyűjtőfogalom. Hallássérült személyek a nagyothallók, a siketek és a cochleáris implantá-
tumot (továbbiakban: CI) viselők. A cochleáris implantátum a belső fülbe ültetett hallásjavító eszköz. A 
hallássérült tanulónál – a hallás hiánya vagy csökkenése miatt – a szokásostól eltérhet a nyelvi 
kommunikáció (beszédértés, szövegértő olvasás, szókincs, nyelvi szerkezetek értése és használata, hangzó 
beszéd stb.) fejlettsége, ennek következtében a megismerő tevékenység és a teljes személyiség fejlődése is 
megváltozhat. A tanuló nyelvi kommunikációja intenzív fejlesztést igényel, mert ennek szintje nem 
feltétlenül korrelál életkorával, hallásállapotával. 

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

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

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

d) A hallássérültek „diszfázia típusú” társuló tanulási zavara a halmozott fogyatékosság egy speciális 
változata. Összetett tüneti képe súlyosabb fokú nyelvi és beszédfejlődési akadályozottságban, 
diszpraxiás és szenzomotoros integrációs zavarra utaló pszichomotoros jellemzőkben nyilvánul 
meg. A specifikus nyelvi zavar, valamint a kísérő pszichomotoros tünetek változatos formában, 
sajátos összetételben jelennek meg a hallási fogyatékosság enyhébb vagy súlyosabb mértéke 
mellett. 
A hallássérült tanulók populációjának napjainkra jellemző változása komoly gondot okoz a 
szakterületi intézmények gyógypedagógusainak, mivel a diszfázia (esetünkben a hallássérüléshez 
társuló neurogén eredetű nyelvi zavar) korábban nem alkalmazott módszertani eljárásokat és 
óraszervezési technikákat igényel. Javasolt a speciális módszertani és óraszervezési technikák 
alkalmazása. 
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Más esetben a halmozottan fogyatékos hallássérült (siket, nagyothalló) tanulók hallásveszteségéhez 
mozgáskorlátozottság, látás-, értelmi fogyatékosság, tanulási vagy a fejlődés más zavarai 
társulhatnak. A halmozottan fogyatékos hallássérült tanulók nevelhetősége, oktathatósága a fenti-
ek következtében súlyosan nehezített. Javasolt az óvodában és az alapozó szakaszban a fokozott 
egyéni és kiscsoportos fejlesztés, a gyógypedagógiai asszisztens vagy a kéttanáros modell 
alkalmazása. 

e) A hangos beszéd kialakulása után hallássérültté vált tanulók személyisége az előző csoportokhoz 
viszonyítva még sérülékenyebb; nehezen dolgozhatják fel a hallás elvesztésével fellépő állapot-
változást, vagyis: a nehezített kommunikációt, a környezettel való kapcsolatuk beszűkülését. Ebben 
az esetben fokozott segítséget igényelnek a kompenzációs csatornák kialakításához. 

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

 az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményektől (EGYMI); 

 a pedagógiai szakszolgáltatást nyújtó intézményektől; 

 a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményektől; 

 az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működtetésére kijelölt intézményektől. 
 
A hallássérült tanuló fejlesztési lehetőségeit személyiségjegyei, intellektusa mellett döntően befolyásolja a 
hallássérülés bekövetkeztének, felismerésének időpontja, kóroka, mértéke, segédeszközzel való ellátásá-
nak, a fejlesztés megkezdésének ideje. A hallássérült gyermekek fejlesztése az általános pedagógiai tevé-
kenységen kívül egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások, eljárások 
folyamatában valósul meg. A komplex ellátás a korai fejlesztésre és óvodai nevelésre építkezve, döntően a 
szurdopedagógiában használatos módszerek alkalmazásával, megfelelő audiológiai ellátással, a jól beállított 
hallókészülékek és hatékony hangátviteli technikák használatával és/vagy a legkorszerűbb műtéti technika 
alkalmazásával beépített cochleáris implantátumokkal történik. 
 
A felsoroltak együttesen határozzák meg a hallássérült tanuló eredményes nevelhetőségét, oktathatóságát. 
A rendszeresen végzett mérési, speciális pedagógiai vizsgálati, megfigyelési, tapasztalati eredmények 
figyelembevétele, valamint az audiológus szakorvossal történő folyamatos kapcsolat elengedhetetlen 
feltétele az eredményes gyógypedagógiai és egészségügyi habilitációs és rehabilitációs tevékenységnek. A 
szakszerű pedagógiai munka végzéséhez mindezen ismeretek, valamint elemi technikai tudnivalók 
(hallókészülék stb. kezelésében tájékozottság) szükségesek a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő-
oktató pedagógus számára. 

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

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

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

 részleges integráció, amikor a tanuló a tanórák egy részén vesz részt a többi tanulóval együtt, a 
többi időt gyógypedagógussal, csoportban tölti. 

 
Az integrált nevelés-oktatás során különös figyelemmel kell lenni a következőkre: 

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

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

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

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

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

 
Az együttműködés során a befogadó pedagógusközösség vállalja, hogy: 

 segíti a gyermek beilleszkedését a közösségbe; 

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

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

 megszervezi a törvényben meghatározottak szerint a szükséges egyéni korrekciós órákat. 
 
Az együttműködés során a szurdopedagógus/utazótanár vállalja, hogy: 

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

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

 hospitál a gyermek osztályában; 

 segítséget nyújt a befogadó intézmény pedagógusainak tanórai munkájához; 

 nyomon követi a gyermek fejlődését; 

 egyéni fejlesztés során fejleszti a gyermek nyelvi és kommunikációs kompetenciáját; 

 esetlegesen koordinálja a rehabilitációs munkában részt vevő szakemberek munkáját; 

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

 
3. A Nemzeti alaptanterv (továbbiakban: Nat) alkalmazása a hallássérült (siket és nagyothalló) 
gyermekek nevelésében-oktatásában 
 
A hallássérült tanulók nevelésében a Nat-ban leírt fejlesztési feladatok az irányadóak, de az egyes tanulási 
területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő képességek (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk 
időtartama) mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének függvényei. 

 
3.1. Testi és lelki egészségre nevelés 
 
A hallássérült tanulókat szükséges megismertetni – az életkoruknak, esetleges társuló fogyatékosságuknak 
megfelelő szinten – azokkal a tényezőkkel, melyek hallássérülésüket, illetve annak következményeit okoz-
ták. El kell sajátíttatni a tanulókkal a nélkülözhetetlen hallásjavító eszközök karbantartását, használa-tát, 
valamint azokat az egészségügyi ismereteket, melyekkel biztosítható számukra hallásmaradványuk 
aktivizálása és az esetleges további hallásromlás elkerülése. Életmódjuk, életvitelük alakításában hang-
súlyos szerepe van komplex kommunikációs lehetőségeik fejlesztésének (hallásmaradvány kihasználása, 
szájról olvasás, jelnyelvi ismeretek). Szükséges, hogy felismerjék a környezetükben előforduló káros 
szokásokat, hogy az ártalmas magatartási formákat ne vegyék át. Ismerjék meg saját értékeiket, hogy élet-
módjukra vonatkozóan helyes döntéseket tudjanak hozni, képessé váljanak a környezet és a 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 hozzájárulhat a belső feszültségeik 
levezetéséhez, így segítve az indulatok kezelését. 
 
A mozgás, a testedzés hozzájárulhat a hallássérüléssel esetlegesen együtt járó egyensúlyproblémák 
kezeléséhez is. 
 
A hallássérült gyermekek nyelvi korlátozottságuk miatt kevesebb információval rendelkezhetnek a világról, 
bizonytalanságuk, befolyásolhatóságuk miatt jobban ki vannak téve különböző 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 a 
tanulóknak legyen lehetőségük ezek nem verbális módon való kifejezésére akár a művészetek 
(képzőművészet, tánc), akár a sport terén. A társadalomba való beilleszkedésüket segítve meg kell 
ismertetni velük az érzelem, az indulat kifejezésének társadalmilag elfogadott verbális és nonverbális 
formáit. 
Tanuljanak meg segítő szakemberekhez fordulni (pszichológus stb.), illetve legyenek ismereteik arról, hogy 
különböző felmerülő problémák során milyen szakemberhez, szervezethez fordulhatnak támogatásért, 
segítségért. 

 
3.2. Önismeret és a társas kultúra fejlesztése, felelősségvállalás másokért, önkéntesség, erkölcsi 
nevelés, családi életre nevelés 
 
 
Az érintett gyermekek tanulják meg, hogy felelősek saját sorsuk, életpályájuk alakításáért, tanulják meg 
elfogadni és tisztelni a környezetükben élő személyek különbözőségét, az emberek közötti kommunikáció 
kívánatos formáit, tudjanak udvariasan segítséget kérni, elfogadni, és ők is készek legyenek másoknak 
segítséget nyújtani. 
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A hallássérült tanulókat segíteni kell abban, hogy önmagukat megismerjék, hogy önmagukról reális képet 
alakítsanak ki, hogy önértékelésük megfelelő legyen (alul- és felülértékelés, reális énkép). Támogatni kell 
őket abban, hogy érzékszervi fogyatékosságukkal együtt élve, önmagukat elfogadva, a munka világának 
aktív részesévé, kiegyensúlyozott személyiségekké váljanak a sikeres társadalmi beilleszkedés céljából. 
Tanulják meg, hogy felelősek saját sorsuk, életpályájuk alakításáért, és azon túl másokért, a közösségért is. 
Tudják felismerni mások érzéseit, szükségleteit, szándékait, tulajdonságait, és azokhoz empatikusan 
tudjanak viszonyulni. Tanulják meg elfogadni és tisztelni a környezetükben élő személyeket és azok 
különbözőségét. Tanulják meg, hogy a másik bántása, zaklatása megengedhetetlen, tudják, hogy mit 
tehetnek, ha elszenvedői vagy szemlélői annak, illetve ismerjék az elkövetőt érintő jogi következményeket. 

 
3.3. Médiatudatosságra nevelés 
 
A hallássérült tanulók ismeretszerzésében kiemelkedő szerepe van a vizuális csatornának. Ezen a téren a 
nyomtatott sajtón kívül egyre inkább szerepet kap az elektronikus média: a televízió és az internet. 
A tanulóknak fontos tudniuk, hogy a média közvetíthet pozitív (információ, tanulás, szórakozás), illetve 
negatív (agresszív, pornográf stb.) tartalmakat, illetve a valóságnak nem megfelelő tartalmakat is. Ismerjék 
a függőség fogalmát és káros hatását. Tudják, hogy a média modelljeinek pozitív és negatív hatása is lehet 
az értékrendszerre, a gondolkodásra, a viselkedésre. Tudjanak a média befolyásoló szerepéről, a reklámok 
hatásáról. 
 
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 ismeret-
anyagon nyugvó fejlesztési feladat feltételezi a térben, időben, tartalmakban eltérő összefüggések 
felismerését. Mindezek súlyos gondot okozhatnak a kommunikációjukban akadályozott hallássérült tanú-
lóknak. 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 megismertetése, elsajátítása, 
gyakorlása.  
Fontos a hallássérült személyek számára készült feliratozott műsorok, filmek használata. 

 
3.4. A tanulás tanítása, pályaorientáció 
 
A hallássérült gyermekek tanulási folyamatát lényegesen nehezíti különböző mértékű kommunikációs 
akadályozottságuk. A tanulással kapcsolatos speciális igényeik, lehetőségeik (emlékezet, annak struktúrája, 
diszfáziás jegyek, részképességzavarok stb.) feltárására építve valósítható meg az egyénre szabott fejlesz-
tés. Az iskolai évek során sajátítsák el az önálló tanulást segítő eszközök (pl. számítógép, internet, 
elektronikus és iskolai könyvtár) készségszintű használatát. A hatékony tanulás módszereinek elsajátíttatása 
magában foglalja a csoportos tanulás módszereinek, a kooperatív tanulási technikák vagy a távoktatás 
megismerését. 
 
Az iskolai fejlesztések során kiemelt feladat a lehető legnagyobb önállóság elérése. Lényeges azoknak az 
eljárásoknak, módszereknek, tevékenységeknek a megkeresése és alkalmazása, amelyek a tanuló életének 
minden színterén az önálló életvitel kialakítását segítik. Alapvető fontosságú feladat mindazon személyiség-
jegyek feltárása, melyek a tanulók további sorsát döntően befolyásolhatják. Ezek fejlesztése jó esélyt adhat 
arra (is), hogy pályaválasztásuk sikeres legyen. Segíteni kell őket, hogy reálisan mérjék fel a hallás-
sérülésükből 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 a speciális intézményi keretek között tanuló hallássérült gyermekeknek is 
szükségük van rendszeres integrációs alkalmakra (pl. szabadidős tevékenységek), ahol megismerhetik a 
hallók világát (pl. kapcsolattartás halló közösséggel, kommunikáció gyakorlása „természetes” közegben, 
illemszabályok, írott és íratlan szabályok megismerése). 
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3.5. Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 
 
Az identitástudat kialakítása a kulturális örökségek megismerésén keresztül, a tanulók életkorának 
megfelelő gyakorlatorientált módszerekkel (pl. tárgyi emlékek, múzeumlátogatások) történhet. Szemlé-
letük, nyitottságuk alakításában nagy jelentőséggel bír, ha kommunikációs lehetőségeik segítségével 
kapcsolatot tudnak teremteni tágabb környezetükben élő sorstársaikkal (pl. internet, pályázatok, szabad-
idős tevékenységek, kulturális rendezvények). Közvetlen élmények biztosításával kell ismereteket adni a 
hazánkon kívüli kultúrkincsek megismeréséhez. 

 
3.6. A fenntarthatóság, környezettudatosság 
 
A tanulókat a lehető legfiatalabb korban tevékeny részvétellel, megfigyelés útján kell eljuttatni a környezet 
alakításának, megóvásának és fontosságának felismeréséhez (pl. interaktív tananyagok alkalmazása, 
természetben töltött programok). Tudatos pedagógiai segítséggel minél több vizuálisan jól érzékelhető, 
saját élményen alapuló ismeret gyűjtését kell lehetővé tenni. 

 
4. A kulcskompetenciák fejlesztése 
 
A Nat és a választott kerettantervben megjelenő tartalmak speciális ismeretekkel, képességekkel 
egészülnek ki, így a kompetenciák fejlesztésénél ezeket is figyelembe kell venni. 

 
4.0. Alapkompetenciák 
 
4.1. A tanulás kompetenciái 
A hallássérült tanuló önértékelése esetenként nem reális, szókincs- és beszédértési nehézségei miatt az 
önálló tanuláshoz szükséges képességek kialakítása nagyobb figyelmet igényel. Munkába állásuk, karrier-
építésük a kommunikációs akadályozottságuk miatt nehezített, ezért ajánlott megtanítani őket munkájuk 
értékelésére, tanácsok, információk kérésére. A különböző tanulási technikák megismertetése elenged-
hetetlen (szótárak, lexikonok, ezek digitális változatainak használata, jelnyelvi videók, jelnyelvi szótárak). 
Fontos az önálló ismeretszerzés igényének kialakítása (könyvtár, internet), valamint a motiváció fenntartása 
a képességekhez, előzetes ismeretekhez igazodó tananyag biztosításával, teljesíthető követelmények 
támasztásával. 

 
4.2. A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 
Anyanyelvi kommunikáció 
A hallássérült gyermekek/fiatalok ismeretszerzését nehezítheti a nyelvi kommunikációs szintjük életkorhoz 
viszonyított elmaradása. Szókincsük, fogalmi gondolkodásuk szegényes lehet, kifejezésmódjuk hangzó 
magyar nyelven esetleg kevésbé árnyalt, mint halló társaiké. Az ismeretek megértését segíti a változatos 
szemléltetés, a saját élményen alapuló tevékenységbe ágyazott nyelvi fejlesztés, a digitális technika nyújtot-
ta 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. Cél, hogy a tanulók a mindennapi helyzetekben előforduló 
metakommunikációt tanulják meg helyesen értelmezni. Fontos továbbá, hogy egyéni képességeiknek 
megfelelően tudjanak írásban kommunikálni. Ugyancsak fontos a pozitív attitűd kialakítása, mely segíti a 
nyilvánosság előtti magabiztos megszólalásra való törekvést. 
 
Kiemelt feladatok: 

 a beszédértés (jelértés) fejlesztése; 

 a szövegértő olvasás fejlesztése; 

 konkrét tapasztalatokon alapuló szókincsfejlesztés, jelkincsfejlesztés; 
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 a hangzó nyelv használata (egyéni képességeknek megfelelően); 

 az írásbeli kifejezés fejlesztése. 
 
Azon hallássérült (elsősorban siket) tanulók számára, akik esetében a kommunikáció elsődleges formája a 
magyar jelnyelv, lehetőséget kell nyújtani arra, hogy a legkönnyebben hozzáférhető nyelven (magyar 
hangzó nyelven és/vagy magyar jelnyelven) juthassanak hozzá az információkhoz, mind a tanórákon, mind 
az iskolai szervezésű szabadidős programokon. 
 
Fontos, hogy a tanulók ismerjék meg a jelnyelvi tolmácsok szerepét a kommunikációs akadálymentesítés 
területén, ismerjék a szolgáltatás igénybevételének lehetőségeit és formáit. 
 
Idegen nyelvi kommunikáció 
Az idegen nyelv elsajátítására való képességet jelentősen befolyásolja a hallássérült tanuló hallásállapota, 
szókincse, nyelvi kommunikációs szintje, valamint az esetleges társuló tanulási zavarok. Az idegen nyelv 
tanulásánál a gyermek egyéni képességeihez alkalmazkodva a nyelv megismerése és elsajátítása, illetve a 
köznapi élethelyzetekkel vagy egy adott szakmával kapcsolatos kifejezések megértése és használata lehet a 
cél. 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 idegen nyelv tanulása, illetve az értékelés 
alóli felmentésre. Az értékelés alól felmentett tanulók számára külön szervezett foglalkozások elsődleges 
célja a képességfejlesztés, melynek egyik fő feladata az idegen nyelvi készségek fejlesztése, az idegen nyelv 
elemi szintű tanulása. 

 
4.3. A digitális kompetenciák 
A hallássérült személyek egyik legfontosabb információszerzési, illetve kommunikációs eszköze a számító-
gép, az okoseszközök és ezeken keresztül az internet. Használatukat nehezíti szűkebb szókincsük és 
szövegértési nehézségük. Ebből adódóan kiemelt feladat a keresőoldalakkal, szótárakkal, helyesírás-ellen-
őrző programokkal stb. való megismertetésük, ami segíti a lényegkiemelést és az írott szöveg megértését. 
Fontos megismertetni a tanulókkal a digitális eszközök hasznos, a mindennapokat segítő szolgáltatásait, az 
internet használatának etikai szabályait (többek között az adatvédelemre, a törvényes megosztás lehetősé-
geire és korlátaira vonatkozóan). Fontos, hogy ismerjék az internet veszélyeit, szerezzenek jártasságot azok 
elhárításában. Mivel nehézségeik lehetnek az ok-okozati összefüggések felismerésében, ezért szükséges az 
IKT használata során felmerülő valós és virtuális kapcsolatok megkülönböztetésének oktatása. 
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 
segítségével). 

 
4.4. A matematikai, gondolkodási kompetenciák 
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 értelmezé-
sét segíthetik a mindennapi élethelyzetek (pl. vásárlás, mérés, bankolás, térbeli tájékozódás, tapasztalatok) 
tanórai modellezése, valamint verbális megfogalmazása, illetve a matematikai szaknyelvi szókincs 
fejlesztése. 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 szükség. 
 
A természettudományos és technikai kompetencia terén a hallássérült gyermek/fiatal a környezetéről 
elsősorban látás útján szerez információkat. Fontos, hogy az egyes természeti folyamatok megértését 
szemléltetés, modellezés, tényleges cselekedtetés, kísérletezés útján segítsük (pl. terepasztalok, tanulmányi 
séta, iskolakert, kirándulás, feliratozott természetfilmek, digitális tananyagok, interaktív tábla használata). 
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4.5. A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 
A személyes kompetenciák keretében fontos többek között a szorgalom, kitartás, pontosság, önállóság, 
önfegyelem, stressztűrő képesség, felelősségtudat, a társas kompetenciák keretében pedig a kapcsolat-
teremtő és -fenntartó készség, udvariasság, kezdeményezőkészség, határozottság, empátia, tolerancia, 
segítőkészség fejlesztése. Fontos továbbá a társas normák, illemszabályok elsajátíttatása. 
 
A tanulókat támogatni kell a társas kapcsolatok kialakításában és fenntartásában, ehhez elengedhetetlen a 
pozitív, reális énkép és az emberi kapcsolatokban való eligazodás képessége. Fontos lehetőséget biztosítani 
– amennyiben erre a tanulónak igénye mutatkozik – a halló közösség tagjaival való kapcsolódásra, valamint 
a sorstársakkal való személyes kapcsolatok kialakítására. 
 
A hallássérült gyermeket/fiatalt támogatni kell sérülésének és ebből adódó esetleges hátrányainak 
elfogadásában, az esetenként kialakuló konfliktusok és stressz kezelésében. Az önismeret, a kapcsolat-
teremtés, kapcsolattartás képességének fejlesztése elősegíti a harmonikus közösségi beilleszke-dést. A 
megfelelő társas kapcsolatok kialakításának képessége nagy szerepet játszik az udvarias viselkedés 
tekintetében és a későbbi társadalmi beilleszkedés során. A tanulók individuális beállítódása, gondolkodása 
miatt fontos a közösségi beilleszkedés szabályaira nevelés. Képességeiknek megfelelően aktívan vállaljanak 
feladatokat a közösségért, tegyenek másokért. Gondolják át tetteik következményeit, vállaljanak felelőssé-
get azokért. Ismerjék az iskolai szabályokat, jogaikat és kötelezettségeiket, a jogszabályok őket érintő 
fontosabb elemeit. Elengedhetetlen továbbá a tanulók érdekvédelmi ismereteinek alkalmazása, az őket 
megillető támogatási rendszer, valamint jogi lehetőségeik érvényesítésének ismerete. 

 
4.6. A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 
A hallássérült tanulók esztétikai nevelése, ízlésük formálása nemcsak személyiségük színesebbé tételét 
szolgálja, hanem fontos eszköze a társadalmi beilleszkedésüknek, önkifejezésüknek is. A művészeti ágak 
közül elsősorban a vizuális kultúra, a manuális tevékenységek (festés, agyagozás, szövés, bőrtárgykészítés, 
fotózás, kézimunka, gyöngyfűzés, ékszerkészítés) lehetnek az önkifejezés eszközei, melyek a későbbi 
megfelelő pályaválasztást is befolyásolhatják. 

 
4.7. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 
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 tovább-
tanulási lehetőségeket. Kellő figyelmet kell fordítani a sikerorientáltság, innovációs készség kialakítására. A 
tapasztalatszerzés hiánya, a nevelés során gyakran kialakuló, másoktól függő életforma indokolttá teszi a 
terület hangsúlyozott fejlesztését. A gazdasági és pénzügyi ismeretek, az életkornak meg-felelő pénzügyi 
jártasság a hallássérült tanulók későbbi beilleszkedését szolgálja. 

 
5. Az egyes tanulási területekre vonatkozó ajánlások 
 
A hallássérült tanulók nevelésében-oktatásában az életkori és iskolai szakaszokhoz rendelt követelmé-
nyeket a fejleszthetőség sajátosságainak figyelembevételével szükséges érvényesíteni a tantervben. A 
fejleszthetőség sajátos akadályát döntően a nyelvi fejlettségi, figyelmi, emlékezeti, gondolkodási, 
magatartási állapot jelenti. A hallók azonos korosztályától egyedileg eltérő mértékben elmaradhat a szó-
kincs, az érintett tanulók a nyelvi kifejezőeszközöket kevésbé automatizáltan és árnyaltan használják. Ezek 
az eltérések közvetlenül összefüggenek a hallássérüléssel. 
A Nat elveit és lényegét nem érintő módosítások alapját ezek a jelenségek képezik. Az egyéni sajátosságok 
figyelembevételével módosulhatnak a tantárgyi témakörök, tartalmak.  
Az egyes tanulási területek hangsúlyos, speciális feladatai: 

 
5.1. Magyar nyelv és irodalom 
Kívánatos, hogy a nagyothalló és az intenzív nyelvi fejlesztésben részesülő, illetve korai életkorban cochle-
áris implantáció műtéten átesett tanulók szókincse, kommunikációja a szakszerű szurdopedagógiai 
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segítséggel minél inkább megközelítse a halló gyermekek nyelvi szintjét. Előfordul azonban, hogy ez két-
három éves, esetleg ennél nagyobb mértékű elmaradást mutat. 
 
A hallássérült tanulók fejlesztésének kiemelt feladatai a Magyar nyelv és irodalom tanulási területtel 
összefüggésben: 

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

 a kapcsolatteremtés nyelvi eszközeinek elsajátítása; 

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

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

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

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

 
Az ismeretek elsajátításában a tanulók mindinkább támaszkodjanak a hallás útján megszerezhető informá-
ciókra. A hallássérült tanulók komplex nyelvi fejlesztésére van szükség, speciális feladatokkal, módsze-
rekkel, a nyelvi kommunikáció mind teljesebb értékű elsajátításának céljából. A fejlesztés tartalmába – az 
alsóbb évfolyamokon hangsúlyosabban – integrálódhat a közvetlen környezet társadalmi és természet-
ismereti anyaga. A Nat-ban és a kerettantervben rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a 
tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, adaptálni és helyette-
síteni az irodalmi műveket.  
 
A tanulási terület speciális fejlesztési részterületei valamennyi évfolyamon: 

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

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

 
5.2. Idegen nyelv 
A hallássérült tanulók oktatásában az élő idegen nyelv tanítása az intézmény pedagógiai programja, helyi 
tanterve alapján szervezett keretekben, a nyelvi fejlettségi szint függvényében történik. Az oktatás 
folyamatában jelentős hangsúlyt kap az írásos forma. 
 
A csoportokat a nyelvi fejlettségi szint szerint célszerű szervezni. Az értékelés alól felmentett tanulók 
számára szervezett foglalkozások elsődleges célja a képességfejlesztés, melynek egyik fő feladata az idegen 
nyelvi készségek fejlesztése, az idegen nyelv elemi szintű tanulására történő felkészítés. Kívánatos a 
korszerű idegennyelv-tanítás módszereinek alkalmazása, a köznapi helyzetekben történő kommunikáció-
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fejlesztés. Indokolt esetben lehetőséget kell biztosítani a jelnyelv választására vagy a magyar anyanyelvi 
kompetenciák fejlesztésére, az idegen nyelvi órák keretében, a többi tanuló által tanult nyelv helyett. 

 
5.3. Matematika 
A nyelvi kommunikációs szint, a fogalmi gondolkodás, a szövegértő olvasás, valamint a matematikai problé-
mák felismeréséhez és megoldásához szükséges absztrakciós képesség szoros összefüggést mutat. Ebből 
következően a matematika eredményes oktatásának feltétele a fogalmi, gondolkodásbeli megalapozottság. 
Ehhez szükséges, hogy a nyelvi kommunikációs szint megfelelő alapokat biztosítson a gondolkodási műve-
letek elsajátításához. A hallássérülésből adódó szókincs- és beszédértésbeli, szövegértő olvasásbeli 
eltérések kihat(hat)nak a gondolkodási műveletek flexibilitására. A matematikai gondolkodás fejlesztése a 
tevékenykedtetés, a manipuláció, a speciális szemléltetés és a tananyagok – interaktív tábla és digitális tan-
anyagok – lehetőség szerinti alkalmazásával valósul meg. 

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

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

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

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

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

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

 
5.4. Történelem és állampolgári ismeretek: történelem, állampolgári ismeretek 
A tanulási terület speciális fejlesztési tartalmát képezi a történelmi időben és térben való tájékozódó-
képesség formálása, a kritikus gondolkodás, problémamegoldás, kommunikáció, kreativitás, együtt-műkö-
dés, történelmi gondolkodás fejlesztése. A hallássérült tanuló így mélyebben képes megismerni a valóságot 
maga körül, segítséget kap a társadalomban való eligazodáshoz, beilleszkedéshez, továbbá a jövőről is 
felelősebben tud gondolkodni. 
A tanulási terület sérülésspecifikus tartalma kiegészül a hallássérült személyek társadalmi beilleszkedését 
segítő szociális és jogi ismeretek oktatásával. 
A Nat-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi 
szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, adaptálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

 
5.5 Erkölcs és etika 
A tanulási terület speciális fejlesztési tartalmát a különböző nézőpontok létezésének ismerete, a társas 
helyzetek szabályainak megértése és a hozzájuk való rugalmas alkalmazkodás jelenti. Alapvető cél az énkép 
és önismeret fejlesztése, saját és mások érzelmeinek felismerése, megértése, a saját gondolatok és 
érzelmek verbális kifejezésének tanítása. Támogatni kell a tanulóban a segítőkészséget, az empátiát, a 
toleranciát, az együttműködést, a szolidaritást, az asszertivitásra törekvő konfliktusmegoldást. 
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A szövegértési és figyelmi nehézségek miatt az összefüggések megértése, a tanulságok levonása külön 
figyelmet érdemel. A sajátos nevelési igény miatt a másság elfogadása, a pozitív diszkrimináció és a 
jogérvényesítés gyakorlati kérdései is megjelennek a tanulási terület témakörei között. 
A Nat-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi 
szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, adaptálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

 
5.6. Természettudomány és földrajz: környezetismeret, természettudomány, biológia, kémia, fizika 
és földrajz 
A beszédkommunikációjukban és megismerő tevékenységükben akadályozott hallássérült tanulókat 
lehetőség szerint gyakorlati tevékenykedtetéssel, multiszenzoros tapasztalatszerzéssel olyan alkalmazható 
ismeretek birtokába kell juttatni, melyek konvertálhatók a természeti környezet, a viszonylatok, össze-
függések felismeréséhez. A természettudományos és más tantárgyak közötti kapcsolatokat projekt-
munkákkal, projektnapok/hetek rendezésével lehet erősíteni. A Nat-ban rögzített tananyaghoz képest a he-
lyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, 
adaptálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

 
5.7 Művészetek: ének-zene, vizuális kultúra, dráma és színház 
Az önkifejezés, az információszerzés számtalan lehetősége teremthető meg e tanulási terület tartalmain 
keresztül. A kreativitás fejlesztése szempontjából megkülönböztetett jelentőséggel bír a vizuális kultúra 
fejlesztése, a különböző manuális technikák megismertetése és sokoldalú művelése. A személyiség fejlesz-
tésében a dráma és a tánc adta lehetőségek kihasználása fontos az önkifejezés miatt. A tanulók teljesítmé-
nye e tanulási terület egyes részterületein eléri, sőt, meghaladhatja a halló társak produktumait. A vizuális 
kultúra a többi szaktárgy (pl. földrajz, fizika) tanításához nyújt segítséget, fejleszti a tanulók absztrakciós 
készségét. A művészet nyelvének értése és használata egy újabb kommunikációs csatornát nyit meg a 
hallássérült gyermekek számára. A képi, térbeli gondolkodás, a kreativitás, a problémák felvetése és a 
megoldási utak keresése, az empátia, az elfogadás, az ízlés kialakulása mind újabb és újabb lehetőséget 
teremt a nyelvi fejlesztésre, az érzelmi élet gazdagítására és egyben a személyiség formálására. 

 
5.8. Technológia: technika és tervezés, digitális kultúra 
A hallássérült tanulóknak az információszerzésben és kommunikációban meglévő akadályozottságuk 
következtében alapvető szükségük van a vizuális információszerzés, -feldolgozás és -átadás legkorszerűbb 
technikáinak ismeretére és ezek alkalmazására. Megkülönböztetett jelentősége van a digitális technológiá-
nak az írásos kommunikációban. Ezért a gyermekeket a lehető legkorábbi életkortól tanítani kell a számító-
gép helyes használatára, illetve az internet által kínált kommunikációs lehetőségek tudatos, kulturált 
elsajátítására, az információszerzés módjaira, a szerzett információ kritikus kezelésére. Az internet a 
hallássérült tanulók számára is az ismeretek hatalmas tárházát nyújtja. Az internethasználatot nehezíti 
azonban szűkebb szókincsük és az ebből fakadó szövegértési nehézségük. Kiemelt feladat azon 
keresőprogramokkal való megismertetésük, melyek segítenek a lényegkiemelésben és az írott szöveg meg-
értésében (digitális szótárak, képkereső programok stb.). Fontos felismertetni a tanulókkal azt a folyamatot, 
hogy az információk gyűjtése, majd az azokkal való továbbdolgozás miként vezet új digitális tartalmak 
kialakulásához, kialakításához. A hallássérült személyek számára az internet használata lehetőséget biztosít 
arra, hogy kapcsolatot építsenek ki halló emberekkel, illetve kapcsolatot tartsanak sorstársaikkal. Fontos 
megismertetni velük ennek nyelvi kultúráját, valamint a kapcsolatkeresésben rejlő veszélyeket is.  
 
Mivel a hallássérült tanulók erősen motiváltak a digitális eszközök használatában, ezt a motivációt ajánlott 
kihasználni más tanórákon is. A tárgyi tudás megszerzését a hallássérült tanulók sajátos nevelési igényének 
megfelelően széles körű szemléltetés segíti (szöveg, hang, kép, animáció, videó és interaktivitás), ami 
színesebbé, élményszerűvé teszi a tanulási folyamatot. A multimédia bevonása a tanítás folyamatába 
lehetővé teszi, hogy a nagyothalló gyermekhez többféle csatornán, többféleképpen és többszöri ismétlést 
biztosítva jusson el ugyanaz az információ. Az így megszerzett tudás számos művelődési területhez, iskolai 
és iskolán kívüli tevékenységhez kapcsolódik. A vizuális kommunikáció is mind nagyobb teret nyer, azaz a 
multimédia közvetítésével a szavak és a szövegszerkesztés mellett a látványszerkesztés is előtérbe kerül. A 
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hatékony informatikatanítás akkor valósulhat meg, ha megfelelően megszervezett. Ennek során lehetővé 
válik az egyes tanulókkal való differenciált foglalkozás vagy a nehezen tanuló gyerekek megsegítése, a 
hallássérült tanulók tanulási sikerélményhez juttatása. A Nat-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi 
tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, 
adaptálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

 
5.9. Testnevelés és egészségfejlesztés: testnevelés 
A tanulási terület speciális szerepe többirányú. A fejlesztésnek figyelembe kell vennie a tanulók adottságait, 
az átlagosnál gyakrabban előforduló mozgáskoordinációs zavarokat, a testi fejlődési rendellenességeket, a 
térbeli orientációs zavarokat. Ez a tehetséggondozás fontos területe is egyben, ahol a hallássérült tanulók jó 
adottságaikat fejlesztve a halló társakkal azonos teljesítményekre képesek. Feladata a fizikai munka-
végzésre történő testi és pszichikai felkészítés, a motoros képességek fejlesztése, a fizikai kondíció 
növelése, az egészséges életre nevelés, a mozgásigény kialakítása, a halló gyermekekkel való kapcsolatok 
kiépítése, versenyhelyzetek teremtése. 

 
6. Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai 
 
A hallássérült tanulók oktatásának pedagógiai szakaszai – módosításokkal – megegyeznek a Nat pedagógiai 
szakaszolásával. A hallássérült tanulók nyelvi szintje általában indokolja, hogy a bevezető szakasz hosszabb 
idősávban – teljesítésére egy, illetve két tanév javasolt – szerveződjön, de az iskola pedagógiai, szakmai 
programja és 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 fejlesz-
tését, a köznapi nyelv elemeinek elsajátítását, a beszédérthetőség fejlesztését, a nyelvi különbségek 
kezelését, valamint a nyelvi-szociális érintkezési formák kialakítását végezzük. Emellett a gyakori társuló 
zavarok miatt kiemelt feladat a kultúrtechnikák elsajátításához szükséges részképességek fejlesztése, a 
tanulási zavar szűrése és prevenciója, a gyermek szükségleteinek megfelelő terápiák lehetőség szerinti 
alkalmazása. 
 
A gyerekek kisiskolás korukra elsajátítják és megközelítően olyan szinten birtokolják az alapvető 
kultúrtechnikákat, hogy eszközként használhatják a további tanulmányaik során. Legkésőbb az alsó 
tagozatos szakasz végére a nagyothalló tanulók nyelvi kommunikációs fejlettsége optimális esetben meg-
közelítheti 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 
eszközszintű használata; 

 a nyelvi érintkezés formáinak bővítése: szélesebb körű tájékozódás a köznapi nyelvhasználatban, 
árnyaltabb alkalmazás, a tanulási 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 továbbtanulásra való felkészítés; 

 az épen maradt funkciók fejlesztése, a tehetség gondozása. 
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7. A hallássérült tanulók egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs 
foglalkozásai 

 
A feladat jellegéből adódóan az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció döntően 
individuális jellegű, ezért egyéni vagy kiscsoportos keretben valósul meg. 

 A hallás korlátozottsága és annak súlyos következményei döntő befolyással bírnak nemcsak a 
fogalmi gondolkodás fejlődésére, hanem a lelki élet, a személyiség fejlődésének egészére is. Ezt 
megelőzendő, alapvető pedagógiai fejlesztési cél a lehetőség szerinti legkorábbi időponttól kezdett 
szakszerű hallásnevelés (a meglévő hallásmaradvány aktivizálására alapozva), a technikai 
lehetőségek felhasználásával. Ehhez elengedhetetlen a vizuális és a hangzó nyelv elérhetővé tétele. 

 Az egyéni anyanyelvi nevelés az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs célú 
órakeretben kerül megvalósításra. Az iskolai fejlesztés alapozó és alsó tagozatos szakaszában a 
hallássérült gyermek egyéni adottságaihoz, érdeklődéséhez igazodó központi témájú társalgások 
szolgálják a nyelv, a beszéd különböző területeinek fejlesztését. Középpontban az alapvető hangzó 
nyelvi készségek (a szájról olvasásra és a hallásmaradványra támaszkodó beszédértés, a gondolatok 
önálló kifejezése) erősítése áll. A társalgások keretében kerül sor a beszédérthetőség (tempó, 
ritmus, hangsúly, artikuláció) folyamatos fejlesztésére is. A felső tagozaton folytatódik a magyar 
nyelvi kompetencia kibontakoztatása a Magyar nyelv és irodalom tanulási területhez is igazodva. 

 A beszéd, nyelv elsajátítási (diszfáziás) és egyéb tanulási zavar tüneteit mutató tanulók komplex 
korrekciója az iskoláztatás végéig szükséges, elsősorban az egyéni fejlesztés keretében. 

 A hallás-ritmus-mozgás nevelés összehangolt fejlesztő tartalma közvetlenül szolgálja a hallássérülés 
és következményeinek korrekcióját. 

 A hangzó nyelvi készségek fejlesztése a rehabilitációs órakereten kívül része valamennyi (nyelvi 
fejlesztést is megvalósító) tantárgynak. 

 Az egészségügyi célú habilitáció a hallássérült tanulók esetében elsősorban a folyamatos otológiai 
és audiológiai ellátásra irányul. Feltétel: az audiológiai vizsgálatokhoz szükséges tárgyi és személyi 
feltételek iskolai keretek közötti maradéktalan biztosítása. 

 A hallássérült tanulók fokozottabban támaszkodnak a látásukra, ezért annak védelme a fülészeti 
ellátással azonos fontosságú. 

 Kiemelten fontos a mentálhigiénés gondozás, a pszichológiai ellátás, különösen a hallásukat a 
hangos beszéd kialakulása után elvesztett tanulók esetében – az eredményes iskolai oktatás szem-
pontjából is.  

 
A pszichológiai habilitáció, rehabilitáció elsődleges célja, hogy megelőzze, illetve csökkentse azokat a 
kedvezőtlen folyamatokat, amelyeket a hallássérülés és az azzal összefüggő eltérő nyelvfejlődés a 
személyiség fejlődésében okozhat. 
 
A pszichológiai habilitációval, rehabilitációval összefüggő főbb feladatok: 

 a társuló problémák (pl. tanulási zavar, hiperaktivitás, autizmus) korai felismerésének segítése, 
szakemberekhez irányítás, a megfelelő – minél korábbi – terápiához való hozzájutás támogatása; 

 tehetséggondozás: a tehetség felismerésének és kibontakozásának segítése; 

 a tanulók ön- és társismeretének fejlesztése; 

 belső állapotok, érzelmek felismerésének, azonosításának, helyes kezelésének fejlesztése, az 
empátiás készség fejlesztése; 

 a társas helyzetek értelmezésének segítése, a helyzetnek megfelelő kommunikáció, viselkedés 
kialakítása, többek között a segítségkérés, az önvédelem, önérvényesítés, konfliktuskezelés, 
alkalmazkodás készségeinek gyakorlása; 

 a gyermek, fiatal támogatása a másság megélésében, a sérültség elfogadásának, elfogadtatásának 
segítése; 

 a család támogatása a hallássérüléshez kapcsolódó krízishelyzetekben, a hallássérült gyermek neve-
lésében; 
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 a pályaorientáció, a pályaválasztás segítése a hallássérült specifikumok figyelembevételével 
pályatanácsadás formájában; 

 az integráció előkészítése, a gyermek, szülő, befogadó intézmény támogatása, sikertelen integráció 
esetén a gyermek negatív élményeinek feldolgozása, az önbizalom erősítése; 

 az etikai normák ismeretének hiányossága, a fokozott befolyásolhatóság, az áldozattá válás és a 
bűnelkövetés esetleges veszélyeztetettsége miatt prevenciós foglalkozások szervezése; 

 mindezeken túl szükség esetén pszichológiai ellátás – akut krízis, személyiségzavar, magatartás-
zavar, beilleszkedési nehézségek, iskolai vagy családi konfliktusok, egyéb pszichés problémák 
(szorongás, pszichoszomatikus problémák stb.) előfordulása esetén; 

 a tanulók intézményen kívüli pszichológiai ellátása – különösen súlyosabb kommunikációs 
akadályozottság és kollégiumi bentlakás esetén – lehetetlen, ezért indokolt az intézményen belüli 
pszichés megsegítésük; 

 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 és igény szerint mindkét 
nyelvhez (vizuális és auditív) való hozzáférés biztosítása. 

 
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 korrek-
ciója; 

 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 implantáció-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 birto-
kába jussanak. Mindezzel a minél korábbi integráció a cél; 

 speciális intézményi oktatás esetén az integrált iskolai és iskolán kívüli életre történő felkészítés 
biztosítása; 

 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; 

 fontos, hogy a halló társakkal végzett közös tevékenységek, közösen szerzett élmények során a 
hallássérült gyermekek felismerjék azokat a kapcsolódási pontokat, melyek segítségével egyen-
értékűnek tekinthetik magukat a halló tanulókkal. Ennek érdekében szükséges, hogy a speciális 
intézményi keretek között tanuló hallássérült gyermekek a kezdő évfolyamokban érintkezzenek a 
halló gyermekekkel, megkezdődjön a kapcsolattartás, és beépüljön a hallássérült gyermekek életé-
be. A későbbiekben, a középső évfolyamokon szükségessé válik a többségi iskolában nevelkedő 
gyermekekkel, gyermekcsoportokkal való növekvő gyakoriságú együttlét, együtt-tanulás, együtt-
sportolás stb., az utolsó két évfolyamon pedig az életpálya tervezése, a pályaorientáció, a 
pályaválasztás és az ezzel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek, tevékenységek végzése. 

 
Kiemelt feladat a tehetséggondozás, melynek keretében megvalósul az átlagnál jobb nyelvi képességekkel 
rendelkező tanulók anyanyelvi kompetenciáinak kiemelt fejlesztése a következő területeken: 

 a szövegértési és szövegalkotási automatizmusok kialakítása az egyes szövegtípusok szerkezeti és 
jelentéstani jellemzőinek felfedeztetésével; 
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 a kommunikáció tudatos stratégiáinak felépítése különféle közlési helyzetekben és szöveg-
típusokban; 

 az egyéni közlési stratégiák kialakítása és használata; 

 a kommunikációs magatartásmódok és tevékenységek egyszerre kreatív és normatív használata; 

 a nyelvi problémaészlelés képességének folyamatos fejlesztése; 

 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 kompetenciájának 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 tanulási 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. 

 
8. A halmozottan sérült hallássérült tanulók fejlesztése 
 
A hallássérült tanulók populációjának napjainkra jellemző változása komoly kihívás a szakterületi 
intézmények gyógypedagógusainak, mivel a társuló fogyatékosságok, a diszfáziás tanulók nagyszámú meg-
jelenése a speciális iskolákban korábban nem alkalmazott módszertani eljárásokat és óraszervezési techni-
kákat igényel, ráadásul a specifikus nyelvi zavar, valamint a kísérő pszichomotoros tünetek változatos 
formában, sajátos összetételben jelennek meg a hallási fogyatékosság enyhébb vagy súlyosabb mértéke 
mellett. A halmozottan sérült hallássérült tanulók nevelési, oktatási lehetőségeit alapvetően befolyásolja a 
társult fogyatékosság jellege és súlyossága. 

a) A társuló zavarok közül előfordulásuk gyakorisága szempontjából kiemelkednek a speciális nyelv- és 
beszédelsajátítási, beszédértési és szövegértelmezési nehézségek (diszfázia, diszlexia, diszgráfia, 
diszgrammatika), melyek nem indokolhatók a hallássérüléssel. A korrekcióban kiemelt szerepet 
játszanak az egyéni anyanyelvi nevelés órakeretében felhasználható habilitációs jellegű órák és a 
csoportos órák szervezési lehetőségei. A korrekció során fontos szerepet játszanak az egyéni 
társalgások, valamint az alkalmazott speciális módszerek. A korrekciós órákra a zavar súlyosságához 
igazodó óraszámban valamennyi évfolyamon szükség van. A tánc a zenével együtt fejleszti a hallást, 
a ritmusérzéket; a tanult mozgássorok hozzájárulhatnak a tanulási zavarok terápiájához, a tanulási 
képességek fejlődéséhez. A tánc a zenével együtt segítheti a belső tartalmak kifejezését, az öröm 
megélését. 

b) Látási fogyatékosság, mozgásszervi fogyatékosság, autizmus spektrumzavar 
Intézményünkben nem releváns. 

c) Értelmi fogyatékosság 
Intézményünkben nem releváns. 

d) 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 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. 
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9. Állapotmegismerés, szakértői vélemény 
 
A hallássérült tanulók iskolai ellátásának, egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs 
fejlesztésének alapja a szakértői vélemény. A szakértői vélemény tartalmazza a vizsgálat célját, előzményeit, 
a diagnózist/diagnózisokat és a komplex szakértői vizsgálat eredményeit, megállapításait. A hallássérülés 
területén nem megyei, hanem országos szakértői bizo ság működik. A diagnosztikus munka a tradicionális 
hazai komplex diagnosztikai eljárás rendszerét követi.  
 
A szakértői vélemény javaslatot tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy a tanuló együttnevelés vagy 
különnevelés keretében folytassa-e tanulmányait, megjelölve a nevelési-oktatási intézményt. Kitér a 
szakemberszükségletre, a rehabilitációra vonatkozó időkeretre, a rehabilitáció által érintett területekre, 
valamint az egyéni kedvezményekre, mentesítésekre. 
 
Az egyéni fejlesztési tervet megalapozó legfontosabb felmérések hallássérülés esetében a következők: 
hallásvizsgálat, nyelvi-kommunikációs képesség/készség, nonverbális kommunikáció, pszichomotoros 
fejlettség, egyéni állapotmegismerés, adaptív magatartás, szociális érettség, átfogó mentális képesség 
(intelligencia), viselkedési problémák, bizonyos esetekben: motoros készségek, szenzomotoros integráció, 
magatartás, személyiségi jellemzők. 

 
10. Differenciálás 
 
A hallássérült gyermekek csoportja rendkívül heterogénnek tekinthető sokféle, a tanulást alapvetően 
meghatározó szempontból. A tanulók közti különbséget és az arra való megfelelő reagálást a gyógy-
pedagógiai munkában alapvető fontosságúnak kell tekinteni.  
A differenciálás irányulhat a tanulás tartalmára, amikor a különböző tanulók vagy tanulócsoportok 
különböző témákat dolgoznak fel, majd osztják meg egymással az ismereteket, vagy a tanulás módszereire 
és az alkalmazott eszközökre is. Ha a megfelelő diagnosztikus eljárásokkal fel tudjuk tárni, hogy kinél milyen 
kompetenciaterületen mutatkoznak elsősorban hiányosságok, akkor megszervezhető ezeknek a területek-
nek a differenciált fejlesztése.  
Az alkalmazott módszertani alapelvek egyik legfontosabbika a differenciálás. Hallássérült tanulók esetén ez 
a következő területeken valósulhat meg: 

 a tananyag, feladat választásában; 

 az alkalmazott nyelvi szintben, az alkalmazott nyelvben (hangzó magyar nyelv, magyar jelnyelv); 

 a tananyag feldolgozásának menetében; 

 a feldolgozás módjában; 

 a segítségnyújtás mértékében, minőségében; 

 az értékelésben; 

 az alkalmazott kommunikációs módokban; 

 a tanulási tempóban. 
 


