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Pedagógiai Program – Helyi tanterv melléklet 

 

AZ SNI GYERMEKEK, TANULÓK FOGYATÉKOSSÁG TÍPUSÁHOZ ÉS 

FOKÁHOZ IGAZODÓ FEJLESZTŐ PROGRAMJA 

(A sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei alapján) 

Intézményünk az általános iskolai nevelés-oktatás során a többi gyermekkel, tanulóval együtt 

nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését-oktatását is ellátja. 

A Szakmai alapdokumentum alapján, az ellátott SNI típusok alsó- és felső tagozaton egyaránt 

a következők: látási fogyatékos (gyengénlátó), egyéb pszichés fejlődés zavarral küzdő, 

mozgásszervi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzd, értelmi fogyatékos (enyhe), 

hallási fogyatékos (nagyothalló), beszédfogyatékos. 

1. A látássérült (gyengénlátó) tanulók  

A látássérülés a látószerv (a szem, a látóideg és/vagy a látásért felelős agykérgi/kéreg alatti 

területek) sérülése következtében kialakult állapot, mely megváltoztatja a tanuló megismerő 

tevékenységét, alkalmazkodóképességét, kihat személyiségének alakulására. 

A fejlesztési feladatok megtervezésekor, a módszerek kiválasztásánál figyelembe kell venni, 

hogy a látás hiánya vagy csökkent volta miatt a látássérült gyermek ismeretszerzését a külvilág 

iránti látó beállítódás helyett más – haptikus (bőr- és mozgásérzékelés együttese) és hallási – 

beállítódás is jellemzi. Fontos az összes érzékszerv – hallás, tapintás, szaglás, ízérzékelés – 

fejlesztése, valamint a meglévő látás használatának tudatosítása és tanítása. 

A látás hiánya, a gyengénlátás nemcsak a tanulás terén jelent eltéréseket, hanem nehezítettek a 

mindennapi élet tevékenységei (a tájékozódás, a közlekedés, az önkiszolgálás stb.) is. Más a 

tanulási környezet, hangsúlyosabban egyénre szabottak a tanulási utak, a tanulói sokféleség 

figyelembevétele alapvető. 

A többségi iskolában történő együttnevelés minden esetben egyéni döntésen alapul, esetenként 

egyéni felkészítést igényel. A befogadó többségi iskola tantestületének a speciális iskolák 

nyújtanak segítséget a látássérült tanuló nevelésére, oktatására vonatkozó információk 

átadásával. Különösen jelentős az osztályfőnök szerepe az osztályban tanító pedagógusok 

tájékoztatásában a tanuló sajátos nevelési igényeiről. 

Minden tanulási terület oktatásában érvényesüljön a látásteljesítményhez igazodó szemléltetés, 

a látássérülés tényét figyelembe vevő munkakörülmények kialakítása, a látóképesség 

kihasználására nevelés, valamint speciális tantárgyi módszertani eljárások alkalmazása, a 

feladatok megvalósításához szükség esetén tágabb időkeret kijelölése, az egyéni adottságok 

figyelembevétele az értékelés során. 

A tanulási területek és a tanulási területekhez kapcsolódó tantárgyak kimeneti tanulási 

céljai 

Magyar nyelv és irodalom 

 A gyengénlátásból fakadó sajátos nehézségek miatt az olvasás-írás tananyagának 

elsajátításához az 1. és a 2. évfolyamon – a rehabilitációs célú tanórák keretének terhére 

– magasabb óraszám biztosítása javasolt. 
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 Az ismeretanyag elsajátításához indokolt lehet a rövidebb terjedelmű olvasmányok 

(kötelező olvasmányok) választása, de a hosszabb művek esetében a hangos/digitális 

könyvek olvasása is megvalósítható. Az olvasási tempót, a hangsúlyos olvasást érintő 

követelmények meghatározásakor szükséges a látásteljesítmény figyelembevétele. 

 Az írás tanításánál törekedni kell az áttekinthető, rendezett, olvasható írásképre, amelyet 

a tanuló saját adottságainak megfelelő betűméretben és taneszközökkel teljesít. 

 Többletidő biztosítása szükséges a helyesírási szótárak, lexikonok, a könyvtárak 

használatának megtanítására, az egyéni szükséglet szerint alkalmazott olvasókészülék, 

nagyító használatának begyakorlására. 

 Kiemelt feladat a gyengénlátó tanulók segítése a metakommunikáció értelmezésében, 

önálló alkalmazásában. 

 A könyvtárhasználat az iskolai könyvtár használatán túl segíti a tanulókat, hogy 

megtanuljanak ismeretlen könyvtárban segítséget kérni és ezúton tájékozódni. 

Lehetőség szerint ismerjék meg az elektronikus könyvtárat és igénybevételét, a 

látássérült személyeket érintő információkat közlő weboldalakat. 

 Kívánatos a dramatizálás során a játékbátorság növelése, a közönség előtti megszólalás 

lehetőségének biztosítása. 

Matematika 

 Speciális szemléltetés és segédeszközök biztosítása mellett a gyengénlátó tanuló is 

ismeri és használja a matematikai jeleket, képleteket, modelleket, geometriai ábrákat, 

grafikonokat. 

 A gyengénlátó tanulók matematikaoktatásának is kiemelt területe a biztos számolási 

készség kialakítása, hangsúlyt fektetve a fejszámolási készség fejlesztésére, az 

ismerethordozók (feladatgyűjtemények, táblázatok, számológépek) használatára. 

 A tanítás során használt eszközök, módszerek és követelmények meghatározásakor 

kiemelten figyelembe kell venni az alábbiakat: 

- a szemléltetéshez és a tanulói munkához gyakran speciális (adaptált) eszközöket 

kell használni (speciális vonalzó, körző stb.); 

- a követő, alkotó képzelet fejlesztéséhez használt diagramok, grafikonok, ábrák 

legyenek könnyen áttekinthetők, kontrasztos színűek; 

- alacsony látásteljesítmény esetén a diagramok, grafikonok alkalmazása nehézségbe 

ütközhet, így szükséges a vizuális észlelés lehetőség szerinti kiegészítése haptikus 

(tapintásos) megismeréssel; 

- a geometria tanítása során a vizuális észlelés lehetőség szerinti kiegészítése 

haptikus megismeréssel; 

- a mérés, szerkesztés jelentősen függ a látássérülés mértékétől, ezért a pontosság 

szempontjából szükséges engedményeket tenni. 
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 Az értékelés során engedmények tehetők a mérés pontossága, grafikonkészítés, térbeli 

építések, írásbeli munkák esztétikuma terén. 

 Látássérülése miatt a tanuló felmentése indokolatlan. 

 

Történelem 

 A térben, időben történő tájékozódáshoz szükséges az adaptált történelmi térképek 

használata, a térképjelek ismerete. 

 Az interneten történő információgyűjtés során szükség esetén optikai segédeszköz, 

speciális képernyőnagyító, olvasó szoftver alkalmazása szükséges. 

Állampolgári ismeretek 

 A gyengénlátó, aliglátó tanulók ismerjék meg a látássérült személyekre vonatkozó jogi 

szabályozást! 

 A gyengénlátó tanulók ismerjék a látássérült személyek érdekvédelmi szervezeteit! 

Erkölcs és etika 

 Az erkölcstan keretében szerzett speciális ismeretek segítsék hozzá a gyengénlátó 

tanulókat sérülésük feldolgozásához is, valamint tanulják meg, hogyan élhetnek 

etikusan a pozitív diszkrimináció lehetőségeivel! 

Környezetismeret; Természettudomány 

 A tanulók vizuális megfigyelőképességének fejlesztésével, széles tapasztalati bázis 

biztosításával (hallás, szaglás, tapintás kiegészítő szerepe) érhető el a tervszerű 

megfigyelés elsajátítása. 

 Az IKT lehetőségeinek kihasználása, pl. kísérletek követése lassítási-nagyítási, gyors 

megismétlési lehetőséget biztosító videókkal. 

 A teljes látást igénylő jelenségek megismertetése csak az ismeret szintjén szükséges 

(egyes fizikai, kémiai, biológiai jelenségek, pl. fénytan). 

 A tananyagba szükséges beépíteni a gyengénlátással kapcsolatos fizikai és biológiai 

ismereteket, valamint lehetőséget kell adni a tanári és a tanulói kísérletekben való aktív 

részvételre. 

 A tanulók számára minél több közvetlen tapasztalatot szükséges biztosítani a természeti, 

társadalmi valóságról. 

 A természeti és a technikai környezet kölcsönhatásainak megfigyeltetése modellezés 

révén is lehetséges. 

 A vizuális megfigyelés, képzelet, emlékezet fejlesztése előkészíti az adaptált ábrák, 

diagramok, grafikonok értelmezését, a térképek használatát. 
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 Fokozott látásvédelem a kísérletek során. A fizikai és kémiai tantárgy esetén gyakran 

szükséges a kísérletek adaptálása, gyengénlátó tanulók által követhetővé tétele 

(láthatóvá tétel, védőszemüvegek használata), önálló vizsgálódások, megfigyelések 

egyéni segítése. 

 A követelmények tekintetében – a balesetek elkerülése érdekében – a tanulói 

kísérleteknél egyéni elbírálásra van szükség. 

 A követelményeknek ismeretanyag szempontjából teljes körűen, de a gyengénlátó 

tanulók által használt eszközzel kell eleget tenni. 

 A tartalom feldolgozása során biztosítani kell a gyengénlátó tanulók számára 

használható térképeket (lényegkiemelő, kontrasztos, esetenként tapintható jelzések 

stb.). 

 Színvak tanulók számára speciális jelzések alkalmazása szükséges a térképeken. 

 Filmek, fotók bemutatásához besötétíthető terem szükséges. 

Idegen nyelv 

 Az idegen nyelvek tanulása a gyengénlátó tanulók számára a látó társadalomba való 

beilleszkedést és az esélyegyenlőséget is célozza. 

 A beilleszkedés és az esélyegyenlőség érdekében kiemelten fontos a mindennapokban 

előforduló nehezített élethelyzetek gyors megoldását lehetővé tevő (információkérés, 

tájékozódás, segítségkérés, fejlett kommunikációs készség kialakítása az idegen nyelv 

használatában) tartalmak beépítése a helyi tantervbe. 

 A tanulás-tanítás folyamatát a hallás utáni tanulás hangsúlya jellemzi, ezért a hallási 

figyelem és az emlékezet fejlesztése szükséges. 

 A kevesebb látási információ miatt kiemelt figyelmet kell fordítani az idegen nyelv 

helyesírásának minél tökéletesebb elsajátítására. 

 Az információs és kommunikációs technikák alkalmazási képességének fejlesztése, az 

elektronikus szótár használatának megtanítása javasolt. 

A gyengénlátó tanulók az élet minden területén több nehézséggel küzdenek, mint ép társaik, 

ezért a készségek fejlesztése mellett kiemelten fontos a művészetek személyiségformáló hatása. 

Vizuális kultúra 

 Fokozottan szükséges az erős kontrasztos hatást elérő, jó minőségű eszközök biztosítása 

a látássérült gyermek számára a megfelelő vizuális élmény megszerzéséhez. 

 A szerkesztési feladatoknál a pontosság terén engedményeket kell tenni. 

 A színvak, színtévesztő tanulók rajzeszközeit színmegjelöléssel kell ellátni. 

 A szerkesztési feladatoknál a pontosság a látásteljesítmény függvényében követelhető 

meg. 

Ének-zene 
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 Az ének-zene ismeretanyagában a hallásos tanulás kerül előtérbe. A zenei jelrendszer 

megismeréséhez egyéni segítségnyújtás, gyakran nagyított kotta szükséges.  

Digitális kultúra 

 A szabályos gépírás tanítása a gyengénlátó tanulók esetében kiemelten fontos annak 

érdekében, hogy a mindennapi életben adódó írásbeli feladataikat (dolgozat, önéletrajz 

stb.) esztétikus külalakkal készíthessék el. 

 

Technika és tervezés 

 A tanulási terület tartalmába mindazon ismeretek beépülnek, melyek a gyengénlátó 

tanulók mindennapi életvezetéséhez, mind teljesebb önálló életviteléhez szükségesek, 

illetve alakítják későbbi pályaválasztásukat. 

 A gyengénlátó tanulók pályaorientációja szempontjából fontos, hogy hatékony 

fejlesztést kapjanak a technikai jellegű munkafolyamatok tervezéséhez, kivitelezéséhez, 

munkakultúrájuk megalapozásához. 

 Időtöbblet biztosítására van szükség a különböző anyagok többoldalú érzékleti 

megismerésére, az adaptált eszközökkel történő mérésre az egyéni igényeknek 

megfelelően. 

 Kiemelt figyelmet kell fordítani a balesetmentes szerszámhasználatra, a látássérült 

emberek életvitelét segítő speciális eszközök használatára (beszélő mérleg, adaptált 

tűbefűző, mérőszalag stb.). 

 Bizonyos munkatevékenységeknél tekintettel kell lenni a színtévesztő, színvak tanulók 

különleges igényeire. 

 Szükséges a speciális közlekedési ismeretek, a mindennapi tevékenységek elsajátítása. 

 Az értékelés során kapjon hangsúlyt a tanuló önmagához mért fejlődése, figyelmet az 

esetleg csatlakozó egyéb sérülés! 

Testnevelés 

A gyengénlátó tanulók az állapotuknak megfelelő speciális mozgásnevelésben vesznek részt. 

A tantárgy a látássérült tanulók térbeli tájékozódásának, mozgásuk harmóniájának 

kialakításában kiemelt szerepet kap. A testnevelés hozzájárul a látássérült tanulók 

mozgásbiztonságának növeléséhez, a látás-mozgás koordinációjának fejlődéséhez. 

 A rendszeres fizikai aktivitás kiemelt cél. A helyi tanterv a testnevelésnek a Nat-ban és 

a választott kerettantervben meghatározott fejlesztési feladatai közül tartalmazza a nem 

ellenjavalltakat, valamint a diagnózis ismeretében ajánlott speciális tartalmakat, 

beépítve a gyógytestnevelési eljárásokat. 

 A speciális tartalmak kialakításánál figyelemmel kell lenni: 

- a mozgásbiztonság kialakítására, a mozgás-látás koordinációjának fejlesztésére, a 

tájékozódó képesség fejlesztésére, 
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- a helyes testtartást segítő gyakorlatokra és a meglévő mozgásszervi betegségek 

korrekciós gyakorlataira. 

 A követelmények meghatározása mindig a gyermek egyéni állapotától függ, a 

látásteljesítmény, a szembetegség kihatásai és a társuló mozgásszervi betegség 

figyelemvételével. 

Amennyiben lehetőség van rá, meg kell ismertetni a gyengénlátó tanulókat a látássérült 

személyek sportolási lehetőségeivel, és biztosítani kell az abban való részvételt (pl. atlétika, 

csörgőlabda, úszás). 

 

2. 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. 

 

A kategória többféle diagnózist tartalmaz, részben idegrendszeri fejlődési zavarokat (pl. 

diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, diszortográfia vagy ezek halmozódása), részben a magatartás-

szabályozás más zavarait (tanulási, figyelem- és magatartás-szabályozási zavarok pl. ADHD). 

 

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. 

 

Az egyes tantárgyakra vonatkozóan 

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 
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előzze meg, a finommotoros tevékenységek számtalan lehetőségét kiaknázva. Az íráskép 

zavarában érintett gyermekeknél a szépírás, külalak és füzetvezetés értékelése a rendezettségre 

való törekvés és a gyermek képességeinek, önmagához mért haladásának figyelembevételével 

történjen! Hasonlóképp az olvasás és szövegértés értékelésekor is az önmagához mért fejlődést 

figyelembe vevő fejlesztő értékelés kerüljön előtérbe! Szükség lehet egyes tananyagrészek 

értékelése, minősítése alóli felmentésére, illetve a kézírás helyett számítógép használatának 

engedélyezésére (pl. házi feladatok, beadandók nyomtatott vagy elektronikus formában való 

leadására), folyóírás helyett nyomtatott betűvel való írás jóváhagyására. 

Az olvasás gördülékenységének, fluenciájának elősegítése szükséges változatos szövegek 

páros, közös, paralel, ill. váltott hangos olvasásával. 

A tanulási zavarral és figyelemzavarral küzdő tanulóknál szükséges lehet a szöveg adaptálása 

(nagyobb, eltérő színű betűk, a szöveg egyszerűsített, rövidített verziójának elkészítése). A 

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. 

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 tantárgyrész alóli felmentés vagy segédeszköz-használat, 

pl. számológép biztosítása, szorzó- és bennfoglaló tábla, korong, rehabilitációs foglalkozásokon 

használt eszközök, számológép (esetenként nagyobb kialakítású négyzethálós füzet) használata 

(szükség esetén más tanórákon is, pl. fizika, kémia, történelem, természettudomány). Ajánlott 

lehet ezeken a tanórákon – a tanuló egyéni sajátosságaihoz igazodva – a képletek, esetleg 

definíciók számonkérése (pl. a megfelelő nyelvi, emlékezeti kompetenciákra támaszkodva), 

illetve szükség esetén bizonyos tantárgyrészek értékelése alóli mentesítés biztosítása. 

Egyes esetekben számolni kell a grammatikai szint sérülésével, ami szövegértési 

nehézségekben nyilvánul meg, ezt fokozhatja a szimbólumok megértésének, illetve a verbális 

absztrakciónak a fejletlensége. A mennyiségekkel és a számossággal kapcsolatos ismeretek 

tanításakor, a szám- és műveleti fogalmak kialakításakor (pl. a számok közötti viszonyok, 

relációk megértési nehézségei esetén stb.) különös figyelmet kell fordítani a megfelelő tempó 

kialakítására, és építeni kell a tanulók maximális együttműködésére, a mozgással társított 

szemléltetésre, az eszközhasználatra és az analóg cselekedtetésre, mindvégig verbális 
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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. 

Történelem és állampolgári ismeretek: történelem, állampolgári ismeretek 

Az olvasás és szövegértés nehézsége hátráltathatja a társadalmi folyamatok összefüggéseinek, 

mozgatórugóinak megértését. 

Az idővel kapcsolatos fogalmak, a történelmi időszemlélet kialakulása szintén nehézséget 

okozhat. A gyenge verbális emlékezet miatt problémát jelenthet egyes gyermekeknél az 

évszámok precíz bevésése, az idegen szavak (történelmi személyek, helynevek, fogalmak) 

pontos memorizálása. A vizuális segédeszközök alkalmazása és a kapcsolódó elvárások 

egyénre szabott csökkentése segítheti ezen nehézségek minimalizálását. A nyelvi érintettség 

miatt bizonyos absztrakt fogalmak megértése és használata is nehézséget jelenthet. Érdemes a 

tananyag-feldolgozás előtt fogalomlistát, ill. vázlatot adni a tanulóknak. A tanulás további 

támogatásához képek, az összefüggéseket szemléletesen ábrázoló gondolattérképek használata 

is kiemelt jelentőségű, magasabb szinten azok készítésének a megtanítása is célul tűzhető ki az 

önálló tanuláshoz. 

Külön figyelmet kell fordítani a térképhasználat tanítására és gyakoroltatására, mivel a tanulók 

ezen csoportjának sok esetben nagy kihívást jelent az absztrakt ábrákon való tájékozódás. Ide 

tartozik a grafikonok, táblázatok, diagramok értelmezése is, melyek a történelmi, 

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! 
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Erkölcs és etika 

Csakúgy, mint a Történelem és állampolgári ismeretek tanulási terület esetében, a szövegértési 

és figyelmi nehézségek hátráltathatják az összefüggések megértését, a tanulságok 

generalizálását. Figyelmet kell fordítani a tanuló szükségleteihez igazodó szövegmennyiségre, 

tagolásra, a magyarázatok részletezettségére, a megértés ellenőrzésére. A tanulási terület témái 

közül az önszabályozás, a társas-emocionális szabályok, az etikai normák, a másság elfogadása, 

a tolerancia, a pozitív diszkrimináció, a jogérvényesítés és általában a speciális 

szükségletekhez, fogyatékosságokhoz kapcsolódó témák elsajátítása különösen fontos az 

érintett tanulók 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. 

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. 

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 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. 
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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. 

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. 

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 életpálya-építés, 

pályaorientáció szempontjából szintén kiemelt szerepe van a tantárgy tanulásának. Fokozott 

jelentőséggel bír a hétköznapi életet, ismeretszerzést és -elsajátítást, valamint a tanulást 

könnyítő alkalmazások készségszintű használatának elsajátítása. 

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 alkalmazása is. 

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

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

tanterv készítésénél. 

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

során 

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 
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többszintű tervezés, a differenciáló módszerek a feladatra vonatkozó instrukciók adásában és 

az értékelésben, valamint szükség szerint adaptált tananyag használata. 

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 fogalomhasználatában 

eltér az eredetileg használttól. 

 

3. A mozgásszervi fogyatékos tanuló (továbbiakban: mozgáskorlátozott) 
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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 

mozgásszervrendszer (tartó-: csont-, ízületrendszer és/vagy mozgató-: izom-, idegrendszer) 

veleszületett vagy szerzett károsodása és/vagy funkciózavara következtében olyan jelentős és 

maradandó mozgásos akadályozottság áll fenn, amelynek következtében megváltozik a mozgásos 

tapasztalatszerzés, és a szocializáció csak nehezített körülmények között lehetséges. 

Mozgáskorlátozott tanulóknál átalakulhat a külvilágról való információfelvétel módja és 

lehetősége. 

Az egyes tanulási területekre vonatkozó ajánlások 

A különböző tanulási területekhez kapcsolódó tantárgyak nevelési-oktatási feladatainak 

megvalósításakor a következő szempontokat kell figyelembe venni. 

Magyar nyelv és irodalom 

A mozgáskorlátozott tanulók esetében kiemelt feladat a mozgáskorlátozottságból adódó 

kommunikációs (beszéd és írás) nehézségek ellensúlyozása, különös tekintettel a 

részképességek kiesésének kompenzálására (beszédhallási és beszédmotoros területek zavarai, 

olvasási zavarok/diszlexia, írászavarok/diszgráfia, esetleg beszédészlelési és beszédértési 

zavarok). Kiemelt feladat a magyar nyelv és irodalom oktatása során a megismerő tevékenység 

akadályozott voltából eredő hátrányok leküzdése (pl. a szókincsfejlesztés). 

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 mozgáskorlátozott tanuló írásmozgás-koordinációját. 

Ebben az esetben szükség lehet speciális, nagyobb sortávolsággal 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 

lehetővé a kézírást, ilyenkor a mozgáskorlátozott tanuló digitális eszközön (számítógépen, 

laptopon vagy tableten stb.) dolgozik. Ilyen esetekben a tananyagot digitalizálni kell. 

Az írást minden esetben meg kell, hogy előzze a kéztorna, a manipuláció, valamint a 

grafomotorika fejlesztése. Fontos a kéz és az ujjak mozgékonyságának, ügyességének, a kéz 

izmainak, az ízületek lazaságának, célpontosságának fejlesztése, a kéz izomerejének 

szabályozása, az ujjak tapintási érzékenységének, dominanciájának javítása, a két kéz, illetve a 

szem- és kézmozgások közti koordináció fejlesztése. Mindez lassított ütemű írástanulást 

eredményez, illetve megnöveli az írás-előkészítő szakasz időtartamát. A betűelemek 

vázolásakor fontos az irányokat megnevező szavak értése, használata, valamint azok 

vonalrendszerbe 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 
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nem teszi lehetővé az olvasható írásproduktum kivitelezését, ilyenkor a segítő technológiákkal 

történő írás bevezetésére kerül sor. A bevezetés időpontjáról mindig egy szakmai team dönt, 

melynek tagjai az osztályfőnök, a mozgásnevelő, a szomatopedagógus. 

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 szókincsfejlesztésnek, a téri tájékozódás fejlesztésének, valamint a 

ritmusfejlesztésnek. Az olvasás tanítása során szükség lehet arra, hogy az olvasnivalót 

kinagyítsuk és a síkban jól követhetően, strukturáltan helyezzük el a lapon. Mozgáskorlátozott 

tanulók olvasásakor szükség lehet a papír vagy a könyv rögzítésére, esetenként dönthető 

könyvtartóra, sorvezető alkalmazására, esetleg nagyítóra vagy lapozóra. 

Fejlesztési feladatok életkortól, diagnózistól és mozgásállapottól függően: 

 Megfelelő olvasási és íráskészség kialakítása. 

 A hagyományos és a digitális szövegértés fejlesztése (mind a hallott, mind az olvasott 

szövegek tekintetében). 

 Szövegalkotási képesség formálása; a képzelet, az önkifejezés, az egyéni stílus, a 

véleménynyilvánítás és a tanulók vitakultúrájának bátorítása, fejlesztése. 

 Nyelvtani és helyesírási ismeretek, ennek révén a tudatos nyelvszemlélet fokozatos 

alakítása. 

 Az önálló, hatékony tanulás elsajátíttatása (a tanuló képes legyen kitartóan tanulni, saját 

tanulását megszervezni, ideértve az idővel és az információval való hatékony 

gazdálkodást is), ismeretfeldolgozási technikák tanítása. A tanuló érdeklődésének 

megfelelően hagyományos és digitális szövegekkel bővítse ismereteit. 

 Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség fejlesztése (irodalom, zene, 

tánc, dráma, bábjáték, fotó, film és képzőművészeti alkotások segítségével). 

Matematika 

A mozgáskorlátozott tanulók matematikaoktatása során tudatosan figyelni kell a cselekvéses 

tapasztalatszerzés gátoltságára, a megismerő tevékenység akadályozottságára, a manipuláció 

akadályozottságára, a kognitív funkciók sajátos fejlődési útjára, a részképességzavarok 

megszüntetésére, minimalizálására, a társuló fogyatékosságok enyhítésére, tüneteinek 

megszüntetésére, a fizikai, pszichés és egészségügyi problémák okozta „teljesítőképesség”-

változásokra. Mindezek indokolják a matematika oktatása során a mozgásállapotnak megfelelő, 

egyénre adaptált eszközök használatával támogatott, tapasztalatszerzésre épülő, cselekedtető, 

hosszabb megalapozó szakasz beiktatását, melynek során lényeges a lehető legtöbb érzékszerv 

bevonásával szerzett érzékletek integrálása (látás, hallás, tapintás, mozgás). 

A matematika tartalmainak elsajátíttatása során a kis lépésekre bontás elve, illetve az 

absztrakciós út tudatos megsegítése, a játékosság, a motiváció folyamatos fenntartása és a 

folyamatos gyakorlás elve támogathatja a megértést, a tanulási folyamatot. A 
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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 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 

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, 
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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. 

 

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. 

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 életvitelhez szükséges alapképességek kialakítása. 

 A téri tájékozódási képesség kialakulásának megsegítése és fejlesztése. 

 A közvetlen tapasztalatszerzés érdekében erdei iskola, gyakoribb tanulmányi 

kirándulások, szabadtéri órák, múzeumlátogatások szervezése. 

 A 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 
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szabályait! Tanuljon meg önállóan közlekedni a számára szükséges segédeszközök 

segítségével! 

 A tanuló alkalmazza a sérüléséből adódó speciális egészségügyi előírásokat, higiéniás 

szabályokat! 

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 megoldást. 

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: 
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 A zene megszerettetése az egyes zeneműveken keresztül 

 Az optimális testhelyzet beállítása az énekléshez, zenehallgatáshoz 

 A megfelelő légzéstechnika kialakítása az énekléshez, ami hozzájárul a beszéd 

légzéstechnikájának javulásához 

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

hangterjedelme szerint 

 Az énekléskor szükséges ajakmozgások, artikuláció, nyelvmozgás, egy-egy hang 

kitartása, a szavak szótagolása, ami hozzájárul a beszéd azonos összetevőinek 

fejlesztéséhez is 

 Ritmuskészség fejlesztése, ami segíti a koordinált mozgás kivitelezését 

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

 Néphagyományok, népszokások megismerése, megszerettetése, népi játékok tervezése, 

adaptálása, kivitelezése 

 A hangszerek megismertetésekor szükség lehet a hangszerek adaptálására, vagy olyan 

segítő technológia alkalmazására, mellyel a hangszer megszólaltatható 

 Aktív muzsikálás igényének felkeltése 

 

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 
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individualizált segítő technológia kiválasztása és adaptálása. Ez magában foglalja az 

egyes tevékenységekhez szükséges eszközök, tárgyi és személyi feltételek kialakítását, 

a módszerek adaptálását, a megmunkálandó munkaanyag szükség szerinti módosítását 

(lehetséges módosítások: méret, anyag, vastagság, alak és rögzítettség). 

 A mozgásállapot függvényében az egyes tananyagrészekre, munkadarabok 

elkészítésére tervezett időtartam módosítása 

 Célszerű, szervezett és kitartó munkavégzésre szoktatás 

 Az önálló munkavégzés megkövetelése az egyéni mozgásállapotból következő 

korlátokat figyelembe véve, a lehetőségeket kihasználva 

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

elfogadására nevelés 

 Az egyéni korlátok felismertetése és beláttatása, kompenzáló technikák keresése 

(egyéni munkafogások kialakítása) 

 Az önbizalom növelése pozitív megerősítéssel, sikerélmény, oldott légkör biztosításával 

 Készségek, jártasságok kialakítása a meglévő képességekre alapozva, egyéni elvárások 

alapján – szükség szerint egyéni foglalkozás keretén belül –, amelyek segítségével a 

mozgáskorlátozott tanulók adottságait kihasználva teljesítményük megközelítheti az 

épekét. 

 Az elemi alkotó-, kritikai (önértékelő), megfigyelő-, ítélő- és kommunikációs 

képességek fejlesztése. 

 

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 hagyományos számítógéptől eltérő 

érintőképernyős tablet, laptop stb.) alkalmazása. Ezenkívül 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. Különösen indokolt ez abban az esetben, ha a mozgásos akadályozottság miatt a 

kézírás kivitelezése nehézkes, a kézírással létrehozott írásproduktum olvashatatlan, és indokolt 

a segítő technológiák használatával támogatott írásbeli kommunikáció elsajátíttatása. 

A mozgáskorlátozott tanulók esetében a magabiztos és pontos számítógép-használat, a 

számítógép adta lehetőségek kreatív használata kedvezően befolyásolhatja a pályaorientációt, 

a munkába állás feltételeként szolgálhat (akár távmunka keretében is), így megfelelő időt kell 
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biztosítani a dokumentumkészítés, információszerzés témakörök gyakorlati részének 

elsajátíttatására. 

 

 

Testnevelés és egészségfejlesztés 

A Testnevelés és egészségfejlesztés tanulási terület alapelvei és céljai, fejlesztési feladatai a 

mozgáskorlátozott tanuló egyedi mozgásszervi diagnózisától és a klinikai tünetektől, mozgás- 

és egészségi állapotától, aktuális fejlettségi szintjétől függően a pedagógiai és egészségügyi 

habilitációval, rehabilitációval összhangban valósul meg. A mozgásszervi és a pedagógiai 

rehabilitáció, valamint a testnevelés és sport fejlesztő mozgásprogramjai speciális eljárásainak 

együttese eredményezi a mozgáskorlátozott tanulók sajátos testkulturális nevelését, a 

Testnevelés és egészségfejlesztés tanulási terület tartalmát, tantárgyi anyagát, szervezési 

formáit. 

A mozgáskorlátozott tanulók testnevelésóra alóli automatikus felmentése nem indokolt. A 

Testnevelés és egészségfejlesztés tanulási terület keretében szervezett testnevelés tantárgyi órán 

a tanuló a mozgásvizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság, valamint a tanulóval foglalkozó 

team (orvos, szomatopedagógus, gyógytornász, központi idegrendszeri károsodás esetén 

konduktor is) véleménye alapján vesz részt. A testnevelésórán való részvétel lehet teljes vagy 

részleges, a felmentés lehet teljes és átmeneti. 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 
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 A motoros készségek és képességek fejlesztése, a fizikai kondíció növelése és az 

egészséges életre nevelés 

 Az egészség megőrzése és javítása a mozgásigény növelésével és a mozgásszükséglet 

kielégítésével 

 Mozgástudat kialakítása 

 Rendszeres fizikai aktivitásra nevelés sérülésspecifikus és egyedi adaptációval 

 Tehetséggondozás különböző adaptált sportfoglalkozásokon keresztül, 

mozgásállapotnak és képességeknek megfelelő sportágválasztás és sajátos felkészítés 

 Mindennapos tevékenykedtetés, a személyi függetlenség motoros feltételeinek és 

eszközhasználatának kialakítása 

 A kommunikáció motoros hátterének javítása érdekében végzett terápiás mozgásanyag 

és adaptív eszközhasználat 

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

 Játék és versenyeztetés 

 Kedvező pszichés hatások kiváltása: sikerélmények nyújtása, testmozgás 

megszerettetése, önbizalom növelése 

 Az egészséges életmód megalapozása, a szabadidő helyes eltöltése 

 

A habilitációs és rehabilitációs célok megvalósításának összetevői és tartalmai: 

 A fizioterápia módszerei és eljárásai (gyógytorna passzív és aktív eljárásai, hidroterápia, 

elektroterápia stb.) 

 Ergoterápia (segítő technológiák: gyógyászati és rehabilitációs segédeszközök 

alkalmazása, azok használatának betanítása, szükség szerinti környezeti adaptációk) 

 Egyéb terápiás célú eljárások, módszerek 

 Gyógyúszás bevezetése 

 A Testnevelés és egészségfejlesztés tanulási terület sérülésspecifikus és egyénileg 

adaptált mozgásanyaga (gimnasztika, torna, atlétika, testnevelési és sportjátékok) 

 Adaptált szabadidős és sportfoglalkozások, játék, diák- és versenysport 

sérülésspecifikus ismeretei és gyakorlata 

 

A fejlesztési követelmények jelentős eltérései miatt – abban az esetben, ha a testnevelést a 

mozgásnevelés teljesen felváltja – a helyi tantervekben a testnevelés tantárgyi elnevezés helyett 

a mozgásnevelés elnevezés javasolt. 
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4. Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanuló 

Az autizmus spektrumzavarok (a szövegben az autizmus kifejezés mindig a teljes spektrumra 

utal) az idegrendszer igen korai, nagy valószínűséggel veleszületett ártalmának, illetve a 

genetikai, egyéb biológiai és környezeti tényezők együttes hatásának következményei. 

Az autizmus spektrumzavarok lényege a társas viselkedés, a kommunikációs és a rugalmas 

viselkedésszervezés minőségi károsodása, amely jellegzetes viselkedési tünetekben nyilvánul 

meg. Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulóra legjellemzőbb a kölcsönösséget igénylő 

társas viselkedési készségek területén tapasztalható gondolkodási képesség sajátos 

hiányossága, a beszéd szintjéhez képest károsodott kölcsönös kommunikáció, a rugalmas 

viselkedésszervezés és -kivitelezés képességének minőségi sérülése, valamint az egyenetlen 

képességprofil. 

 

Az egyes tanulási területekre vonatkozó ajánlások 

Magyar nyelv és irodalom 

A tanulási területen a kommunikációs kompetencia valamennyi évfolyamon támogatást kap. 

Egyes alsó tagozatos gyermekek nehezen tanulnak meg olvasni az autizmusban gyakori 

észlelési, érzékelési, figyelemmel és gondolkodási műveletekkel kapcsolatos problémák miatt. 

Az értő olvasás kialakulását nehezítheti az olvasottak szó szerinti értelmezése. 

Sok gyermek számára érthetetlen és értelmetlen az önálló jelentéssel nem bíró betűk és 

szótagok olvasása és hangoztatása, számukra előnyt jelent a globális előprogramot tartalmazó 

olvasástanítási módszer alkalmazása. Az olvasás tanulása-tanítása során fontos a mindennapi 

élettel összefüggő, a tanuló személyes élményeihez kapcsolódó szövegeket alkalmazni. 

Típusos nehézség a hallott és olvasott szövegek lassabb feldolgozása, a szövegértés gyengesége 

az adott életkori csoportban elvárthoz képest, különösen abban az esetben, ha a szöveg mások 

érzelmi és kognitív perspektívájának felvételét, gyors, rugalmas szempontváltást igényel, vagy 

elvont, szociális megértést tartalmazó fogalmakat tartalmaz. 

Az írás okozhat technikai értelemben vett nehézséget, e mellett a nyelvi-kommunikációs 

problémák is tükröződnek az írott nyelv alkalmazásakor. 

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

A tantárgyak, tananyagok elsajátításával kapcsolatos erősségek és nehézségek egyénenként 

nagyon eltérők, ezért a módosításokat, illetve az elvárásokat minden esetben egyénre kell 

szabni. Szükség lehet egyes tananyagrészek értékelése, minősítése alóli felmentésre, illetve a 

kézírás helyett számítógép használatának engedélyezésére, folyóírás helyett a nyomtatott 

nagybetűvel való írás jóváhagyására. 

Matematika 

A matematika területén az autizmus spektrum változatossága miatt igen nagy egyéni eltérésekre 

számíthatunk. Egyes autizmussal élő tanulók kiemelkedő tehetséget mutathatnak, míg mások 

súlyos nehézségekkel küzdenek. 
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Típusos nehézségek a matematikatanulás területén: a tanultak mindennapi élethelyzetekben 

való rugalmas alkalmazása, a megszerzett ismeretek mozgósítása, kombinálása, kreatív 

alkalmazása új feladatoknál. A szöveges feladatok megoldása különösen nehéz lehet a 

jellegzetes szövegértési problémák miatt. 

Kiemelt jelentőségű a megismerési képességek fejlesztése, az önellenőrzés tanítása, az 

ismeretek önálló, gyakorlati alkalmazásának segítése, a problémamegoldás menetének tanítása. 

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

alkalmazása. 

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

felmentésre. A geometria tananyagrészeknél a szerkesztési feladatok a grafomotoros gyengeség 

miatt extrém nehézséget jelenthetnek, ezért egyénenként megfontolandó e téren az értékelés, 

minősítés alóli felmentés. 

Történelem és állampolgári ismeretek: történelem, állampolgári ismeretek 

A történelem és állampolgári ismeretek tanulása során az erősségek közé tartozhat a tények, 

adatok precíz elsajátítása. Nehézséget okozhat ugyanakkor a társadalmi folyamatok 

összefüggéseinek, mozgatórugóinak önálló felfedezése, a lényegkiemelés, a történelmi 

személyiségek indítékainak intuitív megértése, többszempontú elemzése. Az idővel 

kapcsolatos fogalmak alkalmazása, a történelmi időszemlélet kialakulása szintén nehézséget 

okozhat. Az időbeliséget és más absztrakt, társas megértést kívánó fogalmak megértését segítő 

vizuális segédeszközök alkalmazása és a kapcsolódó elvárások egyénre szabott csökkentése 

szükséges. 

Erkölcs és etika 

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

nehezített. Számolni kell a társas együttműködés szabályainak merev, rugalmatlan 

értelmezésével és a különböző nézőpontok megértésének nehézségével. Alapvető cél az énkép 

és önismeret fejlesztése, saját és mások érzelmeinek, nézőpontjának felismerése, megértése, a 

saját gondolatok és érzelmek kifejezésének tanítása. Az érintett tanulók esetében a társadalmi 

együttélés szabályait explicit módon szükséges tanítani. 

Természettudomány és földrajz: környezetismeret, természettudomány, biológia, kémia, 

fizika és földrajz 

A természettudományos ismeretek elsajátítása a tanulók erősségei közé tartozhat, ugyanakkor 

többlettámogatást igényelhet az ismeretek gyakorlati alkalmazása. Az autizmussal élő tanulók 

sajátos ismeretszerzési és gondolkodási nehézségei miatt általában nem számíthatunk a tanulók 

előzetes megfigyeléseire, élményeire, ezért a tanulás-tanítás folyamatában és módszertanában 

a közvetlen, konkrét példákon, élményanyagon keresztüli tapasztalásra kell helyezni a 

hangsúlyt, valamint törekedni kell arra, hogy a tanuló olyan kontextusokban szerezzen 

ismereteket és tapasztalatokat, ahol azokat később használni fogja. 

Idegen nyelv 

Az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulóknál – hasonlóan az anyanyelvi kommunikáció 

esetében tapasztaltakhoz – hiányozhat az idegen nyelv rugalmas, a kommunikatív partnerhez 
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alkalmazkodó használata, a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények valódi 

megértése és kifejezése, annak ellenére, hogy a nyelv mechanikus elsajátítása megtörténhet. 

Így esetükben különösen nagy hangsúlyt kap az idegen nyelv funkcionális használatának 

fejlesztése. Egyénenként mérlegelni kell, hogy a nyelvtanuláshoz szükséges alapvető készségek 

adottak-e. 

A kommunikatív nyelvi kompetencia feltételei közül a lexikális, grammatikai és szövegalkotási 

ismereteket a jó nyelvi és intellektuális képességű autizmussal élő tanulók képesek lehetnek 

elsajátítani. Nehézségek a szociokulturális és interkulturális készségek területén 

mutatkozhatnak. 

Amennyiben az anyanyelvi kommunikáció területén markáns nehézségek jelentkeznek, 

felmerül a tantárgy vagy egyes tananyagrészek értékelése alóli felmentés szükségessége. 

 

Művészetek: ének-zene, vizuális kultúra 

Egyes esetekben az autizmus spektrumán érintett tanulók kiemelkedő tehetséget mutatnak a 

művészetekben. A tehetség többek között megnyilvánulhat kiváló zenei hallásban, a zenei 

művek interpretálásában, a vizuális alkotás bármely formájában. Ezekben az esetekben nagyon 

fontos a tehetség kibontakozásának támogatása, illetve az adott területen meglévő érdeklődés 

és motiváció kiaknázása a társas kommunikáció fejlesztésében. Szintén nagy szerepe lehet a 

művészeti nevelésnek a szabadidő hasznos eltöltésében és a társas kapcsolódás lehetőségeinek 

bővítésében, az önkifejezésben. 

A művészeti nevelés területén ugyanakkor számolnunk kell az autizmussal gyakran együtt járó 

típusos nehézségekkel is: azon gyermekek, fiatalok számára, akik túlérzékenyek a hallási 

modalitásban, kifejezetten stresszes lehet az ének-zene órákon való részvétel. 

A grafomotoros ügyetlenség, a nyitott, kreativitást és önálló döntéseket igénylő feladatok 

megoldásának nehézsége, valamint az absztrakt szimbólumokkal kapcsolatos nehézségek 

akadályozhatják a részvételt a vizuális alkotásban. Szintén nehézséget okozhat egyeseknél az 

idegenkedés bizonyos anyagok, eszközök megérintésétől, az azokkal való manipuláció 

elutasítása. 

A művészeti nevelés során is igen fontos az egyéni képességeknek és szükségleteknek 

megfelelő differenciálás, a részvételre való biztatás, a sikerélmény biztosítása. 

Technológia: technika és tervezés, digitális kultúra 

A digitális kultúra tantárgy tartalmának elsajátítása a tanulók erőssége lehet. Többletfigyelmet 

és az elvárások egyénre szabott csökkentését a társakkal való közös feladatmegoldásban, illetve 

a tanultak rugalmas, mindennapi alkalmazásában igényelnek a tanulók. A digitális 

kompetenciák elsajátítása és alkalmazása több szempontból is kiemelt szerepet kap az autizmus 

területén: a tantárgyi tartalmak elsajátítása digitális tananyagok beépítésével támogatandó, 

kiküszöbölve ezzel a társas helyzetekben rejlő nehézségeket. Az egyénre szabott 

autizmusspecifikus támogatások IKT-eszközökön lehetnek hozzáférhetők (pl. augmentatív-

alternatív kommunikáció, a tevékenységszervezést és az adaptív viselkedést támogató vizuális 

algoritmusok). A társas és kommunikációs nehézségek leküzdésében szintén hasznosak a 
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digitális technológia nyújtotta lehetőségek. A munkavállalás és az önálló életvitel 

megalapozása szempontjából szintén kiemelt szerepe van a tantárgy tanulásának. Ugyanakkor 

az autizmus spektrumzavarral küzdő tanulók fokozottan veszélyeztetettek lehetnek: 

tevékenységrepertoárjuk és kapcsolataik beszűkülhetnek a túlzott eszközhasználat 

következtében. Társas naivitásuk megnehezíti az életkornak megfelelő felelős, biztonságos 

internethasználat kialakulását. 

A technika és tervezés a kreativitásra és problémamegoldó gondolkodásra épít, melyek az 

autizmusban a típusos gyengeségek területei. Ugyanakkor a tantárgy előnye, hogy a komplex 

gyakorlati problémák megoldását cselekvés általi tanulás útján tapasztalhatják meg a tanulók, 

ami igen előnyös az autizmus spektrumzavarral küzdők számára. A tantárgy tartalmának 

elsajátítása és alkalmazása a felnőttkori önállóság szempontjából kiemelten fontos. Valamennyi 

évfolyamon és kerettantervi típusnál fontos, hogy a tanulók vizuális segítséget kapjanak a 

feladatok önálló, sikeres kivitelezése érdekében. 

Testnevelés és egészségfejlesztés 

A testnevelés és egészségfejlesztés kiemelt szerepet játszik az autizmus spektrumzavarral 

küzdő tanuló fejlődése szempontjából. A rendszeres mozgás segít a stressz csökkentésében, a 

nagy- és finommozgások, a mozgáskoordináció fejlődésében, a testi tudatosság fejlődésében, 

az egészségmegőrzésben. A sportban elért teljesítmények, eredmények pozitív hatással vannak 

a tanuló önértékelésére, önbecsülésére. Az autizmus spektrumzavarral küzdő gyermekek 

mozgásfejlődése a tipikusan fejlődő kortársakéhoz képest jelentős elmaradást mutathat, ezért a 

teljesítménnyel kapcsolatos elvárásokat egyénre kell szabni. Jellemző az adott életkorban 

elvártnál gyengébb mozgáskoordinációs képesség. A testnevelésórákon való részvételt 

nehezíthetik a szenzoros ingerekre adott szokatlan válaszok (pl. tornateremben, uszodában a 

zajok, fények, szagok lehetnek az egyén számára extrém módon túlterhelők). A társas 

megértéssel kapcsolatos típusos nehézségek nehezíthetik a csapatsportokban való részvételt. A 

testnevelésórákon való sikeres részvétel biztosításában nagy szerepe van az egyénre szabott 

vizuális segítségnek (pl. vizuális időmérő, az aktivitások sorrendjét és mennyiségét jelző 

algoritmusok). 

 

 

5. Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók gyógypedagógiai értelemben a tanulásban akadályozott 

gyermekek körébe tartoznak, akik az idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okokra 

visszavezethető gyengébb funkcióképessége, illetve a tartósan kedvezőtlen környezeti hatások 

miatt a neurológiai érés lelassulása folytán tartós, átfogó tanulási problémákat mutatnak. 

Különösen jellemző a kognitív funkciók, valamint a beszéd lassúbb fejlődése; a diszpraxiás 

(helytelen vagy kialakulatlan testséma, koordinálatlan mozgás eszközhasználatban) tünetek 

megjelenése; a figyelem-összpontosítás, a téri tájékozódás és a finommotorika nehézségei; a 

lassú feladatvégzés; a gyakori hibázás; az érdeklődés hiánya a kultúrtechnikák elsajátításával 

kapcsolatban és a viselkedési problémákban megmutatkozó szociális tanulás nehézségei. Ezek 

egyénenként változó mértékben és mindig egyedi kombinációban jelennek meg. 
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Tanulási területek 

Magyar nyelv és irodalom 

Az anyanyelvi kompetencia fejlődése a tanulás célja és egyben minden ismeretszerzés eszköze 

is; az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelésében kitüntetett helye van. Célja és feladata a 

szókincsfejlesztés és -gazdagítás, a növekvő igényű helyes nyelvhasználat erősítése, a nyelvi 

hátrányok csökkentése. Feladata az eredményes olvasás- és írástanulás feltételeinek 

megteremtése, az alapképességek kialakítása, megerősítése. Kiemelkedő szerepe van a nyelv 

rendszerére, a helyesírásra vonatkozó alapvető tudás elsajátításában. Az irodalmi ismeretek 

célja, hogy a tanulókat a műveken keresztül gazdag tapasztalatokhoz juttassa a világról, az 

emberi természetről, az emberi létről, az érzelmekről, a valósághoz való sokrétű viszonyulásról. 

A Magyar nyelv és irodalom tanulási területnek meghatározó szerepe van az önálló tanulás 

kialakításában. 

A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a) A beszédfeldolgozó folyamatok erősítése. 

b) Figyelem, a gondolkodás, az emlékezet, az analizáló és szintetizáló képesség 

fejlesztése. 

c) A téri és síkbeli tájékozódás fejlesztése, a relációs szókincs bővítése. 

d) A grafomotoros készségek fejlesztése. 

e) Az olvasás elsajátításához szükséges hármas asszociáció megerősítése: 

 vizuális észlelés – jelfelismerés, 

 akusztikus észlelés – hangok differenciálása, 

 a beszédmotoros észlelés fejlesztése. 

f) Az olvasott szavak és a köztük lévő grammatikai viszonyok felismertetése. 

g) A rutinszerű olvasási képesség fejlesztése. 

h) A szövegösszefüggések megláttatása, a szövegértés fejlesztése. 

i) Az írás műveleteinek gyakorlása: másolás, tollbamondás, emlékezetből írás fokozatai, 

törekvés az eszközszintű használatra. 

j) Szövegalkotás szóban, majd írásban. 

k) A helyesírási szokások megerősítése. 

Tanulási eredmények 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló: 

 alkalmazza a tanult nyelvi fordulatokat tanulási helyzetben és a spontán beszédben 

egyaránt; 
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 képes a kommunikációs helyzetnek megfelelő kulturált nyelvi magatartásra és 

viselkedésre; 

 képes véleménynyilvánításra és mások véleményének meghallgatására; 

 fokozódó önállósággal alkalmazza a szövegtartalmat és a beszélő szándékát tükröző 

kommunikációs eszközöket; 

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

 egyéni sajátosságaihoz mérten törekszik a rendezett és olvasható írásképre; 

 érdeklődésének megfelelően, hagyományos és digitális szövegek által bővíti ismereteit; 

 felismer helyesírási problémahelyzeteket, képes hibakeresésre és hibajavításra. 

Matematika 

Ezen a területen a kognitív képességek fejlesztési lehetőségei vannak a középpontban. 

A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a) A tanulás eszközeinek célszerű használata. 

b) A kíváncsiság ébrentartása, az önbizalom folyamatos erősítése. 

c) A finommotorika, a térlátás, a téri és idői tájékozódás, valamint a szem-kéz koordináció 

fejlesztése. 

d) Az ismeretek mozgósítása bemutatott analóg helyzetekben, alkalmazás a próbálgatások 

szintjén. 

e) Cselekvésben jelentkező problémák segítséggel, majd segítség nélkül való felismerése, 

megbeszélése, megoldása próbálkozással. Az eredmény ellenőrzése. 

f) Tárgyak, személyek, alakzatok, jelenségek, mennyiségek megfigyelése, a látottak 

értelmezése és a tapasztalatok összefoglalása. 

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

kialakítása. 

h) A matematika tanulásához szükséges fogalmak fokozatos megismerése. 

i) A közös cselekvéshez, munkához szükséges tulajdonságok, képességek felépítése, 

szokások kialakítása. 

j) A tantárgy iránti tanulási kedv folyamatos szinten tartása. Az önfejlesztés igényének 

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

k) Mindennapos probléma megoldásának elképzelése, sejtés megfogalmazása. A képzelt 

és a tényleges megoldás összevetése. 

Tanulási eredmények 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló: 
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 tájékozódik a térben és időben, valamint a világ mennyiségi viszonyaiban saját 

élményből kiindulva; 

 felhasználja a megszerzett tudást, az elvont fogalmakat, szabályokat, összefüggéseket 

stb. kezdetben ismert, majd ismeretlen szituációkban; 

 használja a problémamegoldó képességét először próbálkozás útján, majd racionális 

szinten; 

 képes kérdéseket megfogalmazni, állításokat bizonyítani, valamint véleményt alkotni; 

 ismeri a matematikai fogalmakat, a mennyiségi viszonyokat, valamint a 

mennyiségállandóság fogalmát a kiválogatás, összehasonlítás, csoportosítás 

gondolkodási műveleteinek segítségével; 

 változatos feladatokban használja számolási készségét; 

 emlékszik a szóbeli számoláson túl a műveleti sémákra (analógiákra), így képes 

műveleteket írásban elvégezni; 

 megtervezi a cselekvési sorrendet; megoldást keres: kiválasztja a lehetséges 

megoldásokat, a feladatot megoldja a készen kapott sémák szerint, algoritmusok 

segítségével, később alternatív gondolkodás mentén. A sémák alkalmazásának 

nehézsége esetén felismeri a lehetséges műveletet, és eszközhasználattal (pl. 

számológép) váltja ki; 

 összehasonlítja a feltételezést és a valóságot az eredmény helyességének megítélésében; 

 megnevezi a gyakorlatban megfigyelt tulajdonságokat, kiemeli a lényeges jegyeket; 

 elemzi és összehasonlítja a látottakat, felfedezi a különbségeket; 

 képes mennyiségeket elképzelni, cselekvéshez, történéshez fűződő megfogalmazással; 

 tanult ismereteit digitális eszközön is alkalmazza; 

 képes segítséget kérni és elfogadni, valamint együttműködni. 

Történelem és állampolgári ismeretek 

A tartalmak elsajátításakor figyelembe kell venni a tanulók gyógypedagógiai-pszichológiai 

jellemzőit, ezért előnyben kell részesíteni a sajátélményű tevékenységeket. A személyes 

élmény segíti annak a belátását is, hogy a jelen eseményei nagymértékben a múlt eseményeinek 

eredményei, és mai életünk hatást fog gyakorolni a jövő nemzedékek sorsára is, azaz a 

történelemnek, a társadalom eseményeinek mi magunk is részesei vagyunk. A fejlesztés kiemelt 

területként kezeli a személyiség és az emberi jogok tiszteletére nevelést, a szociális 

érzékenységet, az értékvédő magatartás kialakítását, a környezetért érzett felelősséget.  

A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a) Az időészlelés fejlesztése saját élményen keresztül, majd az évtizedek, évszázadok, 

évezredek, az emberöltő megértése. 
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b) Az idő múlása és a korok emberének, társadalmának, környezetének változása, 

összefüggések felfedeztetése. Az egyén és a társadalom kapcsolata, egyén, család, 

közösség, a világ nemzetei. 

c) Emberi magatartásformák és élethelyzetek megfigyelésének, az információgyűjtés 

technikájának fejlesztése. Az információ forrásainak megkülönböztetése: bizonyosan 

hiteles, nem bizonyosan hiteles, hiteltelen. 

d) A tér és idő kapcsolatainak bemutatása, ezek felfedeztetése. 

e) A kommunikációs képességek fejlesztése. 

f) A képzelet, a kreativitás alakítása, fejlesztése. 

g) Tapasztalatszerzés a valós, a lehetséges és a lehetetlen megítéléséhez, a valóság és a 

fikció közötti különbség érzékeltetése, szemléletes bemutatása. 

h) A megtartó emlékezet, az akaratlagos figyelem fejlesztése. 

i) Az önálló tanulás képességének fejlesztése. Kritikai gondolkodás fejlesztése. 

j) Az együttműködésen alapuló tanulás fejlesztése kooperatív technikák alkalmazásával. 

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

Tanulási eredmények 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló: 

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

élményből; 

 elemzi a történelmi események okait és következményeit fokozatosan csökkenő 

segítségnyújtás mellett; 

 ismeri a közös európai civilizációs és magyar nemzeti kulturális kódrendszer 

(szimbólumok, történelmi személyek, történetek, fogalmak, alkotások) legalapvetőbb 

elemeit; 

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

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

 tájékozódik a munkalehetőségek és a munkavállalás terén; 

 az információk szerzéséhez és rendszerezéséhez infokommunikációs eszközöket 

használ. 

Erkölcs és etika 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknál különös jelentőséggel bír az önelfogadás, a másság 

elfogadása, a fogyatékos emberek iránti együttérző, segítő magatartás kialakítása. Fontos a 

szociális érzékenység, a problémamegoldás, az önkéntes feladatvállalás és -megoldás 

képességének kialakítása. 

A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 
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a) A kommunikációs képességek fejlesztése. 

b) Az önálló tanulás képességének fejlesztése. Kritikai gondolkodás fejlesztése. 

c) Az együttműködésen alapuló tanulás fejlesztése kooperatív technikák alkalmazásával. 

Tanulási eredmények 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló: 

 elfogadó attitűdöt tanúsít a hátrányos helyzetű és a különleges bánásmódot igénylő 

tanulók iránt; 

 ismeri a különböző közösségekben való létezés formáit és lehetőségeit; 

 ismeri az erkölcs, a vallás helyét és szerepét az egyén és a társadalom szempontjából; 

 ismeretekkel rendelkezik a családi költségvetéstől az államháztartásig. 

Természettudomány és földrajz 

A tanulók ismeretelsajátításában a természeti-környezeti világ elemi megismerésének 

lehetősége tűzhető ki célul. Ugyanakkor nagyobb hangsúlyt kap a szemléletformálás, a 

természethez való pozitív viszonyulás megteremtése, az egyén és a társadalom számára fontos 

konstruktív – a természet védelmében, valamint a saját és mások egészségének megőrzésében 

tudatos – magatartás- és viselkedésformák elsajátítása. 

A tanulók a mindennapokban is jól használható gyakorlati példákon és tapasztalatokon 

keresztül sajátíthatják el a földrajzi térben történő eligazodás alapvető eszközeit, módszereit. 

Az egyszerű, elemi földrajzi ismeretek átadása, az általános és a speciális képességek fejlesztése 

a specifikumokra figyelve történik. 

A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a) A kíváncsiság és az érdeklődés felkeltése. 

b) Kérdésfeltevés, kérdések megfogalmazásának tanítása. 

c) A kommunikációs képességek és készségek fejlesztése, a tantárgyspecifikus fogalmak 

használata. 

d) A saját testkép, testséma kialakítása, majd pedig a térérzet alakítása, megerősítése, a 

viszonyszavak pontos használata. 

e) A rész-egész viszony a valóságban, a térképi ábrázolásban. A valóság és a térkép 

összefüggéseinek felismerése. 

f) Biztos tájékozódás megteremtése a közvetlen térben. Tájékozódás biztonsága a síkban, 

a jelek, a szimbólumok világában. 

g) Tájékozódási feladatok, téri viszonyok felismerése, megértése; valamely tárgy, 

objektum tényleges és viszonylagos helye, helyzete. 

h) Az idő múlásának érzékelése, felfogása, az idő és tér változásának észlelése, 

értelmezése. Az idő észlelésének fejlesztése. Időrend, periódus a természetben, a 

folyamatokban. 
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i) A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése. Analizáló, szintetizáló képesség 

fejlesztése. Ok-okozati összefüggések, problémák felismerése, megoldások keresése. 

j) A rövid és a hosszú távú figyelem és emlékezet fejlesztése. 

k) A tanulási technikák (megfigyelés, vizsgálódás, lejegyzés, feladatmegoldás, értelmezés, 

irányított ismeretszerzés) kialakítása, megerősítése. 

l) Tanulási technikák megerősítése: térképek, információhordozók használata, önálló 

ismeretszerzés egyszerű szövegből, a tankönyv, a feladatlap, a munkalap használata. 

m) Kísérletek, saját tapasztalatok, a természettudományos ismeretek és a hétköznapi élet 

tapasztalatai közti összefüggések felismerése, erősítése. 

 

Tanulási eredmények 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló: 

 megkülönböztet anyagokat és halmazállapotokat a hétköznapi élet példáinak 

segítségével; 

 megállapítja, majd összehasonlítja az élőlények érzékelhető jegyeit; 

 megfigyeli a természet egyes ciklusait, összegyűjti az ezzel kapcsolatos tapasztalatait és 

ismereteit; 

 irányítással, egyszerű példákkal felfedezi az állandóságot és a változást; 

 jól tájékozódik a közvetlen környezetében, a szűkebb lakóterében, lakóhelyén; 

 jól tájékozódik a földrajzi térben és időben; 

 jól tájékozódik a földrajzi-környezeti kérdésekben, folyamatokban; 

 tájékozott a hazai földrajzi-környezeti folyamatokban; 

 ismeri a hétköznapi életben felhasználható földrajzi-környezeti tudás elemeit; 

 tájékozott a regionális és globális földrajzi-környezeti kérdésekben; 

 jól tájékozódik a térben térkép, illetve digitális alkalmazások segítségével; 

 felismeri a használati tárgyak anyagait, az anyagfogalmat biztosan használja; 

 ismeri saját szervezete működését, felépítését – megfigyelések, vizsgálódások, konkrét 

tapasztalatok segítségével; 

 ismeretekkel rendelkezik a gyakoribb betegségek megelőzéséről, a környezet és az 

egészség közötti kapcsolat felismeréséről, az emberi szervezetet veszélyeztető anyagok 

hatásairól; 

 jól használja a háztartás, a környezet ismert és használt egyszerű gépeit, a fizikai 

ismereteit alkalmazza a működtetés során; 

 felismeri a kémiai ismeretekhez kapcsolódó környezeti problémákat; 
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 ismeri a háztartási szerek használatával, tárolásával kapcsolatos elővigyázatossági 

szabályokat; 

 segítséggel alkalmazza földrajzi tudását a mindennapi életben a környezettudatos 

döntések meghozatalában, felelősséget érez döntései következményeiért. 

 

Idegen nyelv 

Az élő idegen nyelv tanításának, tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg. 

A szülők igényei, a tanulók fejlettsége alapján az iskola hozhat döntést a 7. évfolyam előtt 

megkezdett idegennyelv-tanulás kérdésében. Az idegen nyelv tanításának alapvető célja a kellő 

motiváció és késztetés kialakulásának támogatása. Ennek érdekében, valamint a későbbi 

nyelvtanulás megalapozása miatt a tanulót sikerélményekhez kell juttatni. A nyelvtanulás a 

természetes nyelvelsajátításra épül, amelynek során a tanulók bátorító nyelvi tapasztalatokra 

tesznek szert. Az idegen nyelv elsajátítása során a tanulók olyan nyelvi tevékenységekben 

vesznek részt, amelyek képességeiknek megfelelnek. A nyelvtanulási stratégiák között fontos 

szerep jut a játékos tevékenységeknek, az egyszerű élethelyzetek modellezésének, ismert 

helyzetek, tartalmak idegen nyelven történő értelmezésének. A nyelvórákon érdekes, az életből 

vett gyakorlati tartalom jelenik meg. 

A tanuló és a pedagógus tanórai beszédének természetes része a magyar nyelvű kérdés és 

válasz, amelyet párhuzamosan használnak az idegen nyelvvel együtt. Az anyanyelv 

alkalmazása szükséges továbbá az idegen nyelv és az anyanyelv szókincsének, szórendjének, 

minimális nyelvtani ismereteinek magyarázatára, összehasonlítására. A nyelvtanulás 

középpontjában a motiváció fenntartása, a hallott szöveg (kérdés, utasítás, cselekvés stb.) 

megértése, fejlesztése áll. 

Az írás és az olvasás kismértékben jelenik meg az idegen nyelv oktatása során, célja pusztán a 

hallottak megerősítése, támogatása. A tanulóban erősödő igény alapján azonban az írás-olvasás 

tanítása, fejlesztése kívánatos. 

Az idegen nyelv tanulása nem önmagáért történik, hanem az idegen nyelvi környezetben 

alkalmazott elemi kommunikáció és kapcsolattartás érdekében, az egyszerű információk 

felfogása, megértése céljából. A sikeres nyelvtanulás érdekében szükség van a nagyobb 

időkeretre, a folyamatos gyakorlásra, a memóriastratégiák kialakítására, amelyek segítik a 

szótanulást, illetve a minimális nyelvtani ismeretek elsajátítását és alkalmazását. 

Az idegen nyelv tanításának és tanulásának célrendszerében a kommunikációs kompetencia 

fejlesztésén van a fő hangsúly. A receptív nyelvi készségek közül a hallásészlelés fejlesztése, a 

produktív nyelvi készségek közül a beszédfejlesztés az idegennyelv-tanítás leghangsúlyosabb 

területe. 

Tanulási eredmények 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló: 

 megismerkedik a nyelvtanulással, nyelvtudással, és pozitív viszonyulása alakul ki 

ezekhez; 
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 bekapcsolódik a szóbeliséget, interakciót igénylő alapvető, korának megfelelő játékos, 

élményalapú nyelvi tevékenységekbe; 

 érdeklődik az idegen nyelvi információhordozók, a számítógép nyelve iránt; 

 felismeri és használja a legegyszerűbb kérés kifejezésére használt mindennapi nyelvi 

funkciókat életkorának és nyelvi szintjének megfelelő, egyszerű helyzetekben; 

 a tanórán begyakorolt, nagyon egyszerű, egyértelmű kommunikációs helyzetekben a 

megtanult, állandósult beszédfordulatok alkalmazásával kérdez vagy reagál, 

mondanivalóját segítséggel vagy nonverbális eszközökkel kifejezi; 

 megérti és értelmezi az adott témakörökben feldolgozott, begyakorolt szavakat. 

Művészetek: ének-zene, vizuális kultúra, dráma és színház 

Az iskolai nevelés-oktatás rehabilitációs célú feladatainak megvalósításában kiemelt szerepe 

van a gyakorlati tevékenységeknek, mert általuk az ismeretek élményszerűvé válnak, segítik a 

mélyebb megértést, fejlesztik a kreativitást. A tevékenységek, az alkotások széles körű kínálata 

lehetőséget teremt az egyéni adottságok kibontakoztatására, a sikerélmény biztosítására, a 

pozitív személyiségfejlesztésre, valamint a szabadidő hasznos eltöltésére és az érzelmi 

feszültség csökkentésére is. 

A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a) Önismeret, önértékelés, társas kapcsolatok, a pozitív alkalmazkodóképesség, a 

kapcsolatteremtő és együttműködési képesség fejlesztése. 

b) Képzelet, kifejezőkészség, kreativitás fejlesztése. 

c) Harmonikus mozgás kialakítása, fejlesztése. 

d) A figyelemkoncentráció, a tartós figyelem és az emlékezet fejlesztése. 

e) Az esztétikai érzékenység készségeinek alapozása, fejlesztése. 

f) A térlátás fejlesztése, pontos képzetek kialakítása a valós térről, időről, az anyag, forma, 

funkció, szerkezet, szín, fény és mozgás viszonyairól. 

g) A kommunikációs képességek fejlesztése szóban, ábrázolásban, befogadásban. 

h) A finommotorika, a kreativitás, az eszközhasználati készség fejlesztése. 

i) Az ismeretszerzési, a tanulási képességek fejlesztése. 

j) Az érzékszervi tapasztalatszerzés fejlesztése, az érzelmi nevelés, érzékszervi kultúra 

gazdagítása, a belső kontroll, a pozitív énkép erősítése, a szegregált élethelyzet oldása. 

k) Az önkifejezés elősegítése, a szorongás oldása. 

Tanulási eredmények 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló: 

 képes téri helyzetek leírására szóban, megjelenítésére szabadkézi rajzzal; 

 egyszerű közlő ábrákat értelmez; 
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 képes a kezdeményező, alkotó magatartásra; 

 változatos technikákat alkalmaz az önkifejezésben és az alkotásban; 

 képes az egyéni ízlését, stílusát érvényesíteni egy-egy saját tárgy készítése során; 

 értelmezi a művészi alkotásokban megismert konfliktusokat, és ez segíti a toleráns, 

másokkal szemben empatikus személyiség kialakítását; 

 egyszerű dalokat énekel emlékezetből, énekhangját árnyaltan használja; 

 ismeri a tempó, hangerő, hangszín, hangmagasság és ritmus fogalmát; 

 zeneértő és zeneérző képessége, zenei koncentrációja és érzékenysége fejlődik; 

 alapszinten alkalmaz digitális zenei eszközöket, hangfelvétel készítéséhez, 

szerkesztéséhez és tárolásához. 

Technológia: technika és tervezés, digitális kultúra 

A tanulási terület középpontjába a munkához, az életvitelhez kapcsolódó praktikus 

ismeretszerzést és képességfejlesztést állítja. A tanulók megismerik a környezet szervezett 

átalakítását, megtanulják használni a korszerű eszközöket, megértik a kapcsolódó erkölcsi és 

etikai kérdéseket. 

A digitális kompetenciák elsajátítása az esélyegyenlőség megteremtése, az életvitel kialakítása 

céljából is kiemelkedő jelentőségű. A tanulóknak képessé kell válniuk a digitális kompetenciák 

alkalmazására a tudás aktív bővítésében, az ismeretszerzésben és a hatékony 

kommunikációban. A tanulási terület tanulása-tanítása során kialakított kompetenciák messze 

túlmutatnak e tanulási terület keretein, mivel beágyazódnak más tantárgyak tanulásába is. 

 

A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a) Érzékszervi megismerések. 

b) Térbeli, időbeli tájékozódó képesség fejlesztése. 

c) Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés műveleteinek gyakorlása. 

d) Szabályfelismerés, tervező, rendszerező, döntési képesség fejlesztése. 

e) Csoportosítások, következtetések. 

f) Algoritmikus és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése. 

g) A gyors, pontos, koordinált mozgásos reagálóképesség fejlesztése. 

h) A figyelem, az emlékezet, az akarat, az alkotó képzelet fejlesztése. 

i) Felismerő, rendszerező képesség, szerialitás fejlesztése. 

j) Analízis, szintézis. 
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k) A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése: azonosságok, különbségek, 

csoportosítások, szabálykeresések, analógiák felismerése, összefüggések megoldása, 

ok-okozat felfedezése. 

l) A problémafelismerő, tervező, alakító, konstruáló képesség fejlesztése, a kíváncsiság, 

motiváltság ébrentartása. 

m) A cselekvőképesség fejlesztése, az önellátás, a környezetellátás technikáinak 

elsajátítása, alkalmazása. 

n) Motorikus képességek fejlesztése, szabályozott akarati mozgások, mozdulatok 

továbbfejlesztése. A kar-kéz sebességének és ütemének alakítása. 

o) A munkához való helyes viszonyulás, az érzelem, akarat, kitartás céltudatos fejlesztése. 

p) A reális énkép, önismeret kialakítása, távlati lehetőségek felismerése, az önfejlesztő 

magatartás elfogadtatása. 

q) Szociális képességek fejlesztése. 

Tanulási eredmények 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló: 

 felhasználja az infokommunikációs eszközöket a tudás bővítésére, kezdetben 

segítséggel, később önállóan is; 

 kezdetben segítséggel, majd önállóan információkat keres az interneten, később 

használja kapcsolatok építéséhez, problémák megoldásához; 

 megkülönbözteti a számára releváns információt a lényegtelen, illetve hamis 

információktól; 

 tisztában van a személyes adat fogalmával, törekszik megőrzésére; 

 egy adott feladat kapcsán önállóan hoz létre szöveges vagy multimédiás 

dokumentumokat; 

 önállóan használja az informatikai eszközök operációs rendszereinek felhasználói 

felületét, az operációs rendszer mappáit, fájljait és a felhőszolgáltatásokat; 

 digitális eszközökkel önállóan rögzít és tárol képet, hangot és videót; 

 a hulladékokat szelektíven gyűjti, környezetét rendben tartja; 

 ismeri a gyalogos és kerékpáros közlekedés szabályait; 

 munkavégzéskor szabálykövető, kooperatív magatartást követ; 

 munkája során odafigyel a takarékos anyag-, idő- és energiafelhasználásra; 

 elvégzi a rábízott családi és iskolai feladatokat; 

 odafigyel az egészséges étkezés szempontjaira, egyszerűbb ételeket, italokat elkészít; 

 a lehetséges továbbtanulási útvonalakkal kapcsolatban segítséggel összehangolja a 

valóságot és a vágyakat. 
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Testnevelés és egészségfejlesztés 

A tanulási területhez kapcsolódó nevelés, fejlesztés célrendszere az enyhe értelmi fogyatékos 

gyermekek körében igen sokrétű. Általános célként a testi fejlődés segítése, a praktikus 

mozgások fejlesztése jelölhető meg. A tanulóknál atipikus mozgásfejlődési folyamat 

tapasztalható, ezért a fejlesztés célja az ebből származó nehézségek kialakulásának megelőzése, 

csökkentése is. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók későbbi társadalmi beválása, a munka 

világába való beilleszkedése szempontjából különösen fontos a megfelelő fizikai állapot; a 

mozgások elsajátításának előkészítése a munkatevékenységek megtanulásában is szerepet 

játszhat. 

A tanulási terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai: 

a) Erősítse a mozgásigényt, a kezdeményezőkészséget, bátorítson mozgásos feladatok, 

gyakorlatok elvégzésére. 

b) Tanítson mozgásos játékokban való együttműködésre, szabálytartásra, a játék örömére. 

c) Fejlessze a mozgásos alaptechnikák elsajátításának képességét, a kitartást, az 

állóképességet. 

d) Kiemelt feladat az általános kondicionálás, a test hajlékonyságának, a végtagok 

ügyességének fejlesztése, a gyorsaság, az ugró, dobó, egyensúlyozó képesség alakítása, 

a tanuló biológiai állapotának, terhelhetőségének függvényében. 

e) A saját testen való biztonságos tájékozódás kialakítása (függőleges és vízszintes zónák), 

a téri viszonylatok pontos felismerése, viszonyszavak megértése, használata, a téri 

biztonság erősítése. 

f) A szép testtartás, a harmonikus mozgás fejlesztése. 

g) A tartós figyelem, a fegyelmezett feladat-végrehajtás fejlesztése, a felelős magatartás 

beláttatása. 

h) Önismereti képesség fejlesztése, önállóság, a versenyszellem erősítése. 

Tanulási eredmények 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanuló: 

 képes önállóan elvégezni koordinációs gyakorlatokat, amelyek a kinesztetikus 

differenciáló képességet (ezen képességterület az izmokból, inakból, ízületekből 

származik, és a finoman szabályozott mozgások működésében nyilvánul meg), a térbeli 

tájékozódó képességet és az egyensúlyozó képességet fejlesztik; 

 képes önállóan elvégezni kondicionálást biztosító gyakorlatokat, amelyek növelik az 

erőt, az állóképességet és a gyorsaságot; 

 megosztott figyelme automatizálódik; 

 helyzetfelismerő képessége fejlődik; 

 képes helyesen kivitelezni tartásjavító és korrekciós gyakorlatokat, prevenciós és 

rehabilitációs feladatokat sporteszközök alkalmazásával is; 
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 a testmozgás, a testnevelés és a sport eszközei által megfelelő önismeretre tesz szert, 

fejlődnek az érzelmi-akarati készségei és képességei; 

 toleráns a fogyatékos személyek iránt, tiszteletben tartja a szexuális kultúra alapelveit, 

elfogadja az egészségügyi szűrések és a környezetvédelem fontosságát. 

 

 

6. 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 implantátumot (továbbiakban: CI) viselők. A cochleáris implantátum a belső fülbe 

ültetett hallásjavító eszköz. A hallássérült tanulónál – a hallás hiánya vagy csökkenése miatt – 

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

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

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

kommunikációja intenzív fejlesztést igényel, mert ennek szintje nem feltétlenül korrelál 

életkorával, hallásállapotával. 

A nagyothalló tanulónál (enyhe nagyothallás esetén a beszédhangok 

frekvenciatartományában mért hallásveszteség 30–45 dB közötti; közepes nagyothallás esetén 

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

nagyothallásnál a beszédhangok frekvenciatartományában mért hallásveszteség 66–90 dB 

közötti) a hallás csökkenése akadályozottságot jelenthet a hangzó beszéd elsajátításában és 

értésében. Ennek mértéke a súlyos kommunikációs zavartól a normál nyelvhasználat 

megközelítésének szintjéig terjedhet. 

A hallássérült tanulók többségi iskolában történő együttnevelése 

A nevelés-oktatás szervezeti keretének megválasztását, az alkalmazott speciális módszer- és 

eszközrendszert minden esetben a gyermek állapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák 

meg. A többségi iskolában történő együttnevelés a szülő/gyógypedagógus/pedagógus közös 

döntését igényli az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményének 

figyelembevételével. Az együttnevelés nem lehet formális, a befogadó iskolának szükséges 

változtatásokat végrehajtani a valódi befogadás érdekében, így pl. a módszer- és 

eszközrendszerben (differenciálás, egyéni képességek figyelembevétele stb.), az 

óraszervezésben, a teljes tantestület szemléletváltozásában. A gyógypedagógus partner a 

megoldásokban. Az iskola akkor válik valódi befogadóvá (inkluzív iskola), amennyiben a 

tanítási programok, a pedagógiai szemlélet és felkészültség, a szervezés, a tárgyi és személyi 

feltételek igazodnak a gyermek speciális szükségleteihez. 

Az egyes tanulási területekre vonatkozó ajánlások 
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A hallássérült tanulók nevelésében-oktatásában az életkori és iskolai szakaszokhoz rendelt 

követelményeket a fejleszthetőség sajátosságainak figyelembevételével szükséges 

érvényesíteni a tantervben. A fejleszthetőség sajátos akadályát döntően a nyelvi fejlettségi, 

figyelmi, emlékezeti, gondolkodási, magatartási állapot jelenti. A hallók azonos korosztályától 

egyedileg eltérő mértékben elmaradhat a szókincs, az érintett tanulók a nyelvi 

kifejezőeszközöket kevésbé automatizáltan és árnyaltan használják. Ezek az eltérések 

közvetlenül összefüggenek a hallássérüléssel. 

A Nat elveit és lényegét nem érintő módosítások alapját ezek a jelenségek képezik. Az egyéni 

sajátosságok figyelembevételével módosulhatnak a tantárgyi témakörök, tartalmak.  

Az egyes tanulási területek hangsúlyos, speciális feladatai: 

Magyar nyelv és irodalom 

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

életkorban cochleáris implantáció műtéten átesett tanulók szókincse, kommunikációja a 

szakszerű szurdopedagógiai segítséggel minél inkább 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); 

 e tanulási terület keretében a hallássérült gyermekek számára létrehozott speciális 

intézményekben önálló tantárgyként a magyar jelnyelv is megjelenhet. 

Az ismeretek elsajátításában a tanulók mindinkább támaszkodjanak a hallás útján 

megszerezhető információkra. A hallássérült tanulók komplex nyelvi fejlesztésére van szükség, 

speciális feladatokkal, módszerekkel, a nyelvi kommunikáció mind teljesebb értékű 

elsajátításának céljából. A fejlesztés tartalmába – az alsóbb évfolyamokon hangsúlyosabban – 

integrálódhat a közvetlen környezet társadalmi és természetismereti anyaga. A Nat-ban és a 
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kerettantervben rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi 

állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, adaptálni és helyettesíteni 

az irodalmi műveket.  

A tanulási terület speciális fejlesztési részterületei valamennyi évfolyamon: 

a) Egyéni társalgás 

Ezeknek az óráknak a keretében zajlik az elsősorban köznapi témájú verbális kommunikáció, a 

nyelvi szerepváltás, a beszédértés (beszédhallás és szájról olvasás), és a gondolatok önálló, 

minél érthetőbb megfogalmazásának folyamatos fejlesztése. A fejlesztés az egyéni anyanyelvi 

nevelés keretei között történik, speciális módszerek alkalmazásával. 

b) Hallás-, ritmus-, mozgásnevelés 

Közvetlenül a hallássérülést és annak következményeit tantárgyi keretekben, egyénre tervezett 

fejlesztési programmal lehet kompenzálni, így válik lehetővé a hallásfigyelem fejlesztése. A 

speciális tevékenykedtetés a beszédhallás, a hangos beszéd további komponenseinek 

(beszédhang, beszédritmus, dallam, hangsúly) fejlesztését célozza meg. A dráma és tánc 

kiemelt szerepet kap a tanulók térbeli tájékozódásának, mozgásuk harmóniájának 

kialakításában, ön- és társismeretük megteremtésében, problémamegoldó képességük, 

kommunikációjuk fejlesztésében. A fejlesztési program az egyéni adottságok 

figyelembevételével készül. Az elért teljesítmények az egyéni hallásveszteség és a személyes 

adottságok miatt nagy eltérést mutatnak, ezért közös követelményrendszer meghatározása nem 

indokolt. 

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 kommunikációfejlesztés. Indokolt esetben lehetőséget kell 

biztosítani a jelnyelv választására vagy a magyar anyanyelvi kompetenciák fejlesztésére, az 

idegen nyelvi órák keretében, a többi tanuló által tanult nyelv helyett. 

Matematika 

A nyelvi kommunikációs szint, a fogalmi gondolkodás, a szövegértő olvasás, valamint a 

matematikai problémák felismeréséhez és megoldásához szükséges absztrakciós képesség 

szoros összefüggést mutat. Ebből következően a matematika eredményes oktatásának feltétele 

a fogalmi, gondolkodásbeli megalapozottság. Ehhez szükséges, hogy a nyelvi kommunikációs 

szint megfelelő alapokat biztosítson a gondolkodási műveletek elsajátításához. A 

hallássérülésből adódó szókincs- és beszédértésbeli, szövegértő olvasásbeli eltérések 

kihat(hat)nak a gondolkodási műveletek flexibilitására. A matematikai gondolkodás fejlesztése 
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a tevékenykedtetés, a manipuláció, a speciális szemléltetés és a tananyagok – interaktív tábla 

és digitális tananyagok – lehetőség szerinti alkalmazásával valósul meg. 

 A matematika és a valóság kapcsolatának erősítése hangsúlyos szerepet kap. Egy-egy 

matematikai ismeret, fogalom rögzítését és előhívását konkrét élmények, konkrét 

tapasztalatok biztosítják a tanulók számára. A valóságos élethelyzetekben előforduló 

matematikai tartalmak megragadása mellett egyidejűleg az ezt leíró nyelvi 

kifejezésformák begyakorlása is szükséges. 

 A matematikai tartalmakat a tanulók szókincsének, szövegértésének, nyelvi 

fejlettségének megfelelő szintű szöveges feladatokban kell reprezentálni. 

 Kiemelt jelentőségű a szemléltetés, a tevékenykedtetés, a cselekvésből kiinduló 

gondolkodásra nevelés, a felfedeztető tanulás-tanítás, a megértésen alapuló fejlesztés, 

azaz a tanuló aktív részvétele a folyamatban. A tartalomba ágyazott képességfejlesztés 

célja a készségek, kompetenciák (gondolkodási, kommunikációs, tanulási, 

együttműködési készségek stb.) fejlesztése. 

 A matematikai jelrendszer – matematikai jelek, formulák – készségszintű alkalmazása 

a gondolkodásfejlesztés mellett elősegíti a nyelvi kompetencia fejlődését is. 

 Az auditív csatorna részleges vagy teljes kiesése miatt a matematikai kompetencia 

kialakulásához az ép hallású tanulókhoz képest több időre, rendszeres gyakorlásra, 

többszöri ismétlésre kell számítani. Ehhez a tananyag mennyiségének csökkentésére, 

módosítására, elhagyására és/vagy változatos segédeszközök biztosítására lehet 

szükség. 

 A Nat-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi 

állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, adaptálni, 

helyettesíteni az ismeretanyagot. 

Történelem és állampolgári ismeretek 

A tanulási terület speciális fejlesztési tartalmát képezi a történelmi időben és térben való 

tájékozódóképesség formálása, a kritikus gondolkodás, problémamegoldás, kommunikáció, 

kreativitás, együttműködés, történelmi gondolkodás fejlesztése. A hallássérült tanuló így 

mélyebben képes megismerni a valóságot maga körül, segítséget kap a társadalomban való 

eligazodáshoz, beilleszkedéshez, továbbá a jövőről is felelősebben tud gondolkodni. 

A tanulási terület sérülésspecifikus tartalma kiegészül a hallássérült személyek társadalmi 

beilleszkedését segítő szociális és jogi ismeretek oktatásával. 

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

fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, adaptálni, helyettesíteni az 

ismeretanyagot. 

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, 
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megértése, a saját gondolatok és érzelmek verbális kifejezésének tanítása. Támogatni kell a 

tanulóban a segítőkészséget, az empátiát, a toleranciát, az együttműködést, a szolidaritást, az 

asszertivitásra törekvő konfliktusmegoldást. 

A szövegértési és figyelmi nehézségek miatt az összefüggések megértése, a tanulságok 

levonása külön figyelmet érdemel. A sajátos nevelési igény miatt a másság elfogadása, a pozitív 

diszkrimináció és a jogérvényesítés gyakorlati kérdései is megjelennek a tanulási terület 

témakörei között. 

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

fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, redukálni, adaptálni, helyettesíteni az 

ismeretanyagot. 

Természettudomány 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, összefüggések felismeréséhez. A 

természettudományos és más tantárgyak közötti kapcsolatokat projektmunkákkal, 

projektnapok/hetek rendezésével lehet erősíteni. A Nat-ban rögzített tananyaghoz képest a helyi 

tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges differenciálni, 

redukálni, adaptálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

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 fejlesztésében a dráma és a tánc adta lehetőségek kihasználása fontos 

az önkifejezés miatt. A tanulók teljesítménye e tanulási terület egyes részterületein eléri, sőt, 

meghaladhatja a halló társak produktumait. A vizuális kultúra a többi szaktárgy (pl. földrajz, 

fizika) tanításához nyújt segítséget, fejleszti a tanulók absztrakciós készségét. A művészet 

nyelvének értése és használata egy újabb kommunikációs csatornát nyit meg a hallássérült 

gyermekek számára. A képi, térbeli gondolkodás, a kreativitás, a problémák felvetése és a 

megoldási utak keresése, az empátia, az elfogadás, az ízlés kialakulása mind újabb és újabb 

lehetőséget teremt a nyelvi fejlesztésre, az érzelmi élet gazdagítására és egyben a személyiség 

formálására. 

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 technológiának az írásos kommunikációban. 

Ezért a gyermekeket a lehető legkorábbi életkortól tanítani kell a számítógép 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 
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internethasználatot nehezíti azonban szűkebb szókincsük és az ebből fakadó szövegértési 

nehézségük. Kiemelt feladat azon keresőprogramokkal való megismertetésük, melyek 

segítenek a lényegkiemelésben és az írott szöveg megértésében (digitális szótárak, képkereső 

programok stb.). Fontos felismertetni a tanulókkal azt a folyamatot, hogy az információk 

gyűjtése, majd az azokkal való továbbdolgozás miként vezet új digitális tartalmak 

kialakulásához, kialakításához. A hallássérült személyek számára az internet használata 

lehetőséget biztosít arra, hogy kapcsolatot építsenek ki halló emberekkel, illetve kapcsolatot 

tartsanak sorstársaikkal. Fontos megismertetni velük ennek nyelvi kultúráját, valamint a 

kapcsolatkeresésben rejlő veszélyeket is. Mivel a hallássérült tanulók erősen motiváltak a 

digitális eszközök használatában, ezt a motivációt ajánlott kihasználni más tanórákon is. A 

tárgyi tudás megszerzését a hallássérült tanulók sajátos nevelési igényének megfelelően széles 

körű szemléltetés segíti (szöveg, hang, kép, animáció, videó és interaktivitás), ami színesebbé, 

élményszerűvé teszi a tanulási folyamatot. A multimédia bevonása a tanítás folyamatába 

lehetővé teszi, hogy a nagyothalló gyermekhez többféle csatornán, többféleképpen és többszöri 

ismétlést biztosítva jusson el ugyanaz az információ. Az így megszerzett tudás számos 

művelődési területhez, iskolai és iskolán kívüli tevékenységhez kapcsolódik. A vizuális 

kommunikáció is mind nagyobb teret nyer, azaz a multimédia közvetítésével a szavak és a 

szövegszerkesztés mellett a látványszerkesztés is előtérbe kerül. A hatékony informatikatanítás 

akkor valósulhat meg, ha megfelelően megszervezett. Ennek során lehetővé válik az egyes 

tanulókkal való differenciált foglalkozás vagy a nehezen tanuló gyerekek megsegítése, a 

hallássérült tanulók tanulási sikerélményhez juttatása. A Nat-ban rögzített tananyaghoz képest 

a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges 

differenciálni, redukálni, adaptálni, helyettesíteni az ismeretanyagot. 

Testnevelés és egészségfejlesztés 

A tanulási terület speciális szerepe többirányú. A fejlesztésnek figyelembe kell vennie a tanulók 

adottságait, az átlagosnál gyakrabban előforduló mozgáskoordinációs zavarokat, a testi 

fejlődési rendellenességeket, a térbeli orientációs zavarokat. Ez a tehetséggondozás fontos 

területe is egyben, ahol a hallássérült tanulók jó adottságaikat fejlesztve a halló társakkal azonos 

teljesítményekre képesek. Feladata a fizikai munkavégzésre történő testi és pszichikai 

felkészítés, a motoros képességek fejlesztése, a fizikai kondíció növelése, az egészséges életre 

nevelés, a mozgásigény kialakítása, a halló gyermekekkel való kapcsolatok kiépítése, 

versenyhelyzetek teremtése. 

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; 
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 az értékelésben; 

 az alkalmazott kommunikációs módokban; 

 a tanulási tempóban. 

 

 

7. A beszédfogyatékos tanuló 

 

Beszédfogyatékosok csoportjába tartozik minden olyan tanuló, aki a beszéd és/vagy nyelv 

receptív folyamatainak (beszédfeldolgozás, beszédértés, nyelvi megértés) vagy expresszív 

folyamatainak (beszéd és nyelvi kifejezés, produkció) szerveződésében súlyos fejlődési eredetű 

vagy szerzett zavart mutat. Ez a zavar különböző klinikai képekben jelenik meg, és életkor 

szerint is eltérő jelleget mutathat. A verbális kommunikáció súlyos zavara, valamint a verbális 

tanulási folyamatok atipikus alakulása, jelentős eltérése miatt az ilyen tanuló a társadalmi 

beilleszkedés szempontjából akadályozott.  

Az egyes tanulási területekre vonatkozó ajánlások 

Függetlenül a tanulási terület jellegétől, a nyelvi zavar specifikuma, hogy átszövi a teljes 

tanulási-tanítási folyamatot, ezért önmagában hordozza a verbális tanulási zavarok kockázatát. 

Ennek megfelelően szükséges minden tanulási terület tartalmait preventív készségfejlesztéssel 

kiegészíteni, valamint mennyiségi és minőségi szempontból megfelelően adaptálni.  

Magyar nyelv és irodalom 

A beszéd- és nyelvi/írott nyelvi megértés mint ismeretszerzési eszköz fejlesztése, a beszéd és 

nyelvi/írott nyelvi produkció mint önkifejezési és ismeretközlési eszköz fejlesztése kiemelt 

feladat a nyelvi és beszédzavarral küzdő tanulók számára. A populációba tartozó tanulók 

anyanyelvi teljesítményei között jelentős különbségeket tapasztalunk. A tanulási célokat az 

egyes tanulók egyéni képességeihez, aktuális nyelvi fejlettségi szintjéhez mérten a logopédussal 

való konzultáció segítségével szükséges megállapítani. Célszerűen hosszabb időintervallumok 

(pl. kétéves) kijelölésével is élhetünk. Az alábbi leírásban inkább az egyes területek kiemelt 

feladatait vesszük számba. 

A beszéd- és nyelvi fejlesztés terén kiemelt feladatként kezeljük minden nyelvi szint fejlesztését 

(beszédhangzók, fonémafeldolgozás, szókincs és szóhasználat, szóelőhívás, toldalékhasználat, 

mondatalkotás és kontextushoz, szituációhoz kötött nyelvhasználat). Ezek arányát az 

anyanyelvi fejlesztésben a tanuló képességstruktúrájához viszonyítva határozzuk meg. 

Az írás-olvasás tanulásának szakasza a beszéd és nyelvi zavarral küzdő tanuló további 

boldogulása, tanulási kompetenciája szempontjából kulcsfontosságú, egy életre 

meghatározhatja a tanulás sikerességét. Ezért igen körültekintően alakítsuk az olvasástanulás 

folyamatát! A beszéd- és nyelvi zavarral küzdő tanulók olvasás-írás tanításának előfeltétele, 

hogy a tanuló a beszédfeldolgozás során legalább egy-egy szó szótagjait és első hangját 

biztosan felismerje, leválassza, azonosítsa. Ezt az olvasástanulást megelőző készségfejlesztés 

során kell kialakítanunk. Az érintett tanulók esetében kizárólag hézagmentes, evidenciaalapú, 



Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Pedagógiai Program és Helyi tanterv SNI fejlesztő program 

 

43 

 

preventív, proaktív szemléletű hangoztató-elemző, összetevő olvasástanítás lehet sikeres. Ezt 

szükség szerint késleltetett írástanítással kössük össze. A betűtanításban a négyes asszociáció 

alkalmazása biztosítja a legszélesebb körű, multiszenzoros tapasztalatszerzést. Az összeolvasás 

tanítása fokozatosan, hézagmentesen nehezedő kell hogy legyen. 

A szövegértés fejlesztésének minden esetben párhuzamosan kell haladnia a dekódolás 

(olvasástechnika) fejlesztésével. Kezdetben a tanulók autobiografikus emléknyomaihoz 

kapcsolható, egyszerű nyelvi felépítésű, a mindennapi életben jellemző szituációkat bemutató 

szövegeket érdemes feldolgozni. Ezek sikerélményt hoznak, erősítik az olvasottakkal való 

érzelmi azonosulást, ezáltal az olvasási motivációt. A szövegértés fejlesztésében fokozatosan, 

a tipikus nyelvi fejlődésű tanulókhoz képest késleltetve tolódik el a hangsúly az egyre 

összetettebb gondolkodási műveletek felé (pl. explicit és implicit összefüggések átlátása egy 

bekezdésen belül és több szövegrész között). 

A nyelvtani jelenségek feldolgozását mindig egyszerű példákon, kérdőszó alapján való 

azonosítással, csoportosítással, sok metanyelvi tapasztalat szerzésével kezdjük el. Ebben kellő 

gyakorlással a nyelvi fejlődésében súlyos elmaradást mutató tanuló is eredményes lehet, míg a 

leíró nyelvtani definíciók pontos visszaadása szinte megoldhatatlan számára. A nyelvtani 

szabályok betartásában és a helyesírás terén a nyelvfejlődési zavarral küzdő tanulók jelentős 

elmaradást mutatnak, esetükben a helyes leírás nem válik automatikus készséggé, mindvégig 

jelentős szerepe van a tudatos hibajavítás megtanításának. Ez mint metakognitív, kompenzáló 

tevékenység jól fejleszthető. Nyelvi zavar esetén az általános iskolai szakasz végére 

konzekvens (mindig csak egy szabályt gyakorló), rendszeres, de rövid gyakorlási periódusok 

esetén is főként az evidenciaalapú és a szóelemzés elvét figyelembe vevő helyesírás várható el. 

Az irodalmi alkotások feldolgozásában a mondanivaló különleges, művészi feldolgozása, 

gazdag konnotációja és esetleg szokatlan vagy régies nyelvezete, a használt költői, írói 

eszközök megnehezítik a nyelvi megértést, a jelentéstulajdonítást. A szintaktikai feldolgozás és 

a verbális emlékezet jelentős gyengesége, valamint a szóelőhívás nehézsége miatt 

tanítványainknak jelentős kihívást okoz rövid memoriterek megtanulása is. Ezért a 

feldolgozásra vagy megtanulásra szánt művek kiválasztását körültekintően kell mérlegelni, 

megtanulásukat pedig mnemotechnikai eljárások használatával ajánlott segíteni. Nyelvi zavar 

esetén nemcsak a feldolgozott irodalmi művek számát és minőségét fontos differenciáltan 

kezelnünk, hanem a feldolgozás módszereit és mélységét is. A költői eszközök felismerése, 

mondanivalójuk megértése hosszú gyakorlást igényel. A képes beszéd megértése és a 

mondanivaló átvitt értelmezése, a metaforák vagy az idiómák megértése különösen nehéz a 

nyelvfejlődési zavarral küzdő tanulók számára. A kötelező olvasmányok megválasztását és 

elolvasásának idői ütemezését is igazítani kell a tanuló aktuális olvasási és nyelvi feldolgozó 

képességeihez és pszichomotoros tempójához. Részesítsük előnyben a hangoskönyvet vagy a 

rövidített irodalmi változatokat. A műből készült filmet inkább csak az elolvasást és 

meghallgatást követően, a feldolgozás gazdagításához használjuk. Alkalmazhatunk változatos 

vizuális és dramatikus feldolgozási módszereket a megértés ellenőrzésére. 

Matematika 

A matematikai készségek tekintetében a beszéd-/nyelvfejlődési zavart mutató tanulók 

teljesítménye széles skálán mozog. Némelyek közülük (általában a társult zavarokat nem 
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mutatók) a matematikai szimbólumok és matematikai gondolkodás terén kiemelkedően 

teljesítenek. A matematikai kompetenciák elsajátítása esetükben a tipikus fejlődésű 

tanulókéhoz hasonló ütemben haladhat, mélységét az egyéni fejlődési dinamikát figyelembe 

vevő tehetséggondozás szabja meg. Más nyelvfejlődési zavarral küzdő tanulók átlagos 

matematikai képességekkel rendelkeznek, a számolás, számfelismerés, a műveletvégzés, a 

helyi értékek, később pl. az egyenletek, a kombinatorika, a halmazok, az egyenletek és mértani 

szerkesztések terén is. Azonban a definíciók, fogalmak megtanulásában, felidézésében nyelvi 

feldolgozási és verbális emlékezeti gyengeségük miatt jelentős hátrányban vannak. Szintén 

hátrányba kerülnek az órai magyarázatok szeriális-verbális feldolgozásában, ezért többszöri 

ismétlésre, időszakosan felzárkóztatásra lehet szükségük. Az érintett tanulók előrehaladása 

tipikusan fejlődő társaikéhoz hasonló ütemben csak akkor biztosított, ha a meghatározásokat, 

definíciókat inkább a praktikus példákon keresztül való alkalmazás során, és nem a szó szerinti 

felidézés alapján várjuk el. Minden nyelvfejlődési zavarban érintett tanuló esetében nehézséget 

okoz a szöveges feladatok megértése, akár szóban, akár írásban jelennek meg. Itt szükség lehet 

a szöveg nyelvi egyszerűsítésére (akadálymentesítésre). Szintén érdemes gondot fordítani a 

szöveges példákban gyakran előforduló nyelvi fordulatok gyakorlására, más és más adatokkal 

való alkalmazására. Csak akkor kaphatunk megfelelő képet a nyelvfejlődési zavart mutató 

tanuló matematikai készségeiről és tudásáról, ha meggyőződtünk arról, hogy megértette a 

feladatot. 

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

társulnak. Ezekben az esetekben a matematikatanulást az egyéb pszichés fejlődési zavarokkal 

küzdő tanulók SNI irányelvei alapján célszerű megszervezni. 

Történelem és állampolgári ismeretek  

A történelem és az állampolgári ismeretek egyes témaköreinek feldolgozásakor nyelvfejlődési 

zavar esetén előnyben kell részesíteni az aktív tanulást, a szituációkon, dramatikus 

feldolgozáson, közvetlen tapasztalatszerzésen alapuló ismeretszerzést. Ezek tanulságainak, 

összefüggéseinek felismerésében a nyelvi zavart mutató tanulók általában nem igényelnek 

támogatást, ugyanakkor nyelvi feldolgozásuk terén, pl. a törvényszerűségek és az idői 

egymásutániság kifejezésében több segítségre és hosszabb időre van szükségük. A 

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

megértést támogatja a történelmi jellemzőkhöz igazodó feldolgozási technikák (pl. idővonal, 

gondolattérkép) használata is. A tankönyv leckéinek, valamint az eredeti források önálló 

feldolgozása során gondot okozhat a társadalmi folyamatokat leíró szövegekben rejlő implicit 

összefüggések felismerése, a lényegi események kiemelése is. Ezt kapcsolódó filmrészletekkel, 

magyarázó animációkkal és a legújabb kor esetén családi elbeszélések gyűjtésével segíthetjük. 

Fontos segítség lehet a digitális tankönyv, melyet felolvasóprogram segítségével is feldolgozhat 

a tanuló, így több csatornán multiszenzorossá tehető az információfeldolgozás. 

Erkölcs és etika 

Az erkölcstan tanításában a pedagógusok személyes példaadása, embertársaikkal szemben 

tanúsított attitűdje legalább annyit nyom a latba, mint az órán elhangzott mesék, történetek. A 

beszédfogyatékos tanulók szempontjából nagyon hasznos, ha egy-egy konfliktust, erkölcsi 

dilemmát szituációs vagy dramatizált játékokkal dolgozunk fel, mivel a gesztusok, téri 
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helyzetek, a hangszín, a hanglejtés nagyban segíti a nyelvi megértést. Emellett az iskolai 

konfliktusok közösségi megbeszélése, az együttélés mindennapi szituációit felelevenítő 

drámajátékok, filmrészletek, interaktív színházi előadások segítségével a nyelvi fejlődésükben 

zavart mutató tanulók az érzelmek és erkölcsi dilemmák átélése útján könnyebben megértik a 

társadalmi együttélés etikai elveit, írott és íratlan törvényeit, belehelyezkedhetnek mások 

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

magyarázatokat. 

Természettudomány és földrajz 

A természettudományos ismeretek gyakorlati példákon, kísérleteken át való megélése, majd 

megértése elsőbbséget kell hogy élvezzen a nyelvfejlődési zavarral küzdő tanulók oktatásában. 

A jelenségek pontos megfigyelését nemcsak a verbális leírások, hanem rajzok, folyamatábrák, 

táblázatok és grafikonok, akár rövidfilmek is visszatükrözhetik. Ezek nem befolyásolják a 

megértés mélységét, viszont megkönnyítik a folyamatok, az ok-okozati összefüggések 

feldolgozását. Az általánosítás és a jelenségek törvényszerűségeinek absztrahálása nyelvileg 

nehezebb feladat. A definíciók, törvények pontos nyelvi reprodukálásában jelentősen 

gyengébben teljesítenek a nyelvi zavart mutató tanulók. Ezek gyakorlása több segítséget 

igényel, többletidőre és különböző mnemotechnikák alkalmazására van szükség. A törvények 

alkotó alkalmazásában, az intuitív vagy problémamegoldó gondolkodásban azonban kifejezett 

tehetséget mutathatnak a nyelvi fejlődési hátránnyal küzdő tanulók is. Törekedni kell tehát arra, 

hogy főként a látható, tapasztalható világ törvényszerűségeit, gyakorlatban is alkalmazható 

természettudományos ismereteket tanítsunk az általános iskolai szakaszban. Az „anyag alatti 

világ” és a makrokozmosz közvetlenül nem megtapasztalható elméleteit inkább a gondolkodás 

fejlődésének előrehaladtával, a középiskolai időszakban érdemes megismertetni a nyelvi zavart 

mutató tanulókkal. 

Idegen nyelv 

A beszédfejlődési zavarral küzdő tanulók a beszédben való gátlásaikon kívül általában nem 

mutatnak markáns nehézségeket az idegen nyelv tanulása tekintetében (kivéve a 

beszédfeldolgozásban és a nyelvi képességekben is érintett csoportokat: rezonanciazavar, 

verbális diszpraxia). Legfeljebb a kiejtésben és a kommunikációs bátorságban térnek el 

társaiktól. Ezt érdemes középiskolás korban idegen nyelvi közegben oldani, több hetes ott 

tartózkodást, diákcsereprogramot biztosítani, ami kedvezően hat a motivációra és a 

beszédfélelem oldására is. 

A nyelvfejlődési zavart mutató tanulók az idegen nyelv tanulásában is markáns hátránnyal 

indulnak, bár a jelenkor nyitott társadalmában és sokszor a szülők igényeinek megfelelően is 

több nyelvvel, de főként az angol nyelvvel a mindennapjaikban is találkoznak. A magasabb 

szintű idegen nyelvi tudásig (pl. nyelvvizsga) közülük kevesen jutnak el, mindenképpen 

érdemes azonban legalább egy idegen nyelvet választani, és a mindennapi beszéd készségeit 

fejlesztve praktikusan használható kommunikációs kompetenciát felépíteni. A 

nyelvválasztásban a találkozási gyakoriság (vagyis, hogy a mindennapi életben melyik idegen 

nyelvvel találkoznak gyakrabban a diákok, pl. a magyar nyelvben is használt idegen 

kifejezések, idegen nyelvű filmek, popslágerek, számítógépes játékok) mellett az játszik 

szerepet, hogy a tanuló milyen típusú nyelvi zavarral küzd. A morfológiai-szintaktikai túlsúlyú 
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zavart mutató tanulók számára, valamint a szótalálási nehézséggel küzdők számára például 

előnyösebb a sekély morfológiájú és sok rövid szóval operáló angol nyelv. Itt a praktikus nyelvi 

kifejezésig könnyebb eljuttatni tanulóinkat, csak később, a magasabb szinteken találkoznak 

bonyolult nyelvi szerkezetekkel. A beszédfeldolgozás és -megértés zavarával küzdő tanulók 

számára esetleg a német nyelv előnyösebb – ahol hosszabb szavak és világos szerkezetek 

vannak –, mivel ők a sok rövid szóból álló nyelvtani kötőanyagot ritkásan tartalmazó közléseket 

nehezebben értik meg. 

Bármelyik élő idegen nyelvet választjuk, az első három évben a nyelvtanulás mindenképpen 

lassabb haladással, kisebb lépésekre bontva, több gyakorlással valósulhat meg. Az alsó 

tagozaton döntően szóbeliséggel találkozzanak a tanulók; éljék át az adott nyelv vokális 

jellemzőit: zenéjét, ritmusát, rímelését, csengését. Erre igen megfelelőek a gyermekversek, 

dalok, játékok. Egyszerű, a mindennapokban jól használható alapszókincs, néhány mondatos 

szövegek megtanulására, megértésére érdemes gondot fordítani. Javasolt, hogy az idegen nyelvi 

írásbeliség kialakítását csak azt követően kezdjük el, mikor az anyanyelven való olvasás-írás 

készsége már megszilárdult. Ez körülbelül harmadik-negyedik osztályban következik be. Ezt 

megelőzően is lehet bővíteni a szókincset, képes szótárakkal, rajzos mnemotechnikák 

segítségével tudjuk leküzdeni az esetleges szótalálási nehézségeket. A nyelvfejlődési zavart 

mutató gyermekek szókincse egészen középiskolás korig folyamatosan fejlesztést igényel. Az 

idegen nyelvi szókincs is ennek megfelelően, lassan, sok gyakorlással bővül. A megjegyzést a 

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

multiszenzoros érzékeltetés segít a bevésésben. A mondatalkotást és a párbeszédek létrehozását 

nehezíti emellett, hogy a nyelvhasználat – akárcsak az anyanyelven – általában kevés 

rugalmasságot mutat, nehezen alkalmazkodik a változó kontextushoz. Változatos 

szituációkban, sokféle párbeszédben érdemes adaptálni a megtanult fordulatokat. A nyelvtani 

viszonyok megértése a nyelvi zavart mutató tanulók esetében később következik be, ezért 

inkább a 7-8. osztály, valamint a középiskola időszakában válnak képessé a nyelvtan intenzív 

tanulására. Lényeges, hogy metakogníciójuk, önismeretük fejlődésével a nyelvtanulásban is 

reális célokat tűzzenek ki maguk elé. 

Művészetek: ének-zene, vizuális kultúra, dráma és színház 

Alapvetően minden tanulónak minden művészeti ágban az alkotás szabadságát, az önkifejezés 

sikerét és az alkotó folyamat „flow” élményét a legfontosabb megélni. A nyelvfejlődési zavarral 

küzdők más kifejezési formákban mutathatnak kifejezett tehetséget; ilyenek általában a vizuális 

művészetek, a kézműves tevékenységek. Ezekben az esetekben már az általános iskolai 

szakaszban is fontos a tehetséggondozás. Rajzkészségük tipikusan is fejlődhet, ha a nyelvi 

elmaradáshoz nem társul grafomotoros zavar. Az ének-zene tantárgyban az időbeli 

egymásutániság észlelése, a kottaolvasás, a finom akusztikus megkülönböztető készséget 

igénylő zenei darabok nehézséget okozhatnak a nyelvi fejlődési zavarral vagy az auditív 

feldolgozási zavarral küzdő tanulók számára. Itt évről évre képességeiknek megfelelő, egyéni 

célokat kell kitűzni. A dadogóknak és más beszédzavart mutató tanulóknak kifejezetten jót tehet 

az éneklés, közben általában nem dadognak. Érdemes törekedni rá, hogy az együtt éneklés-

zenélés öröme megmaradjon, akkor is, ha más készségekben a nyelvfejlődési zavarral küzdő 

gyermekek nem érik el tipikusan fejlődő társaik teljesítményét (pl. kottaolvasás). A nehezített 
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verbális tanulási teljesítmények miatt a nyelvfejlődési zavarral küzdő tanulónak oázis lehet, 

megnyugvást, kilégzést biztosíthat minden művészeti óra, ha befogadó, alkotó légkör 

uralkodik, ahol mindenki teljesítményét önmagához mérik. 

Technológia: technika és tervezés, digitális kultúra 

A verbalitástól független tanulási folyamatokban tanulóink általában átlagosan teljesítenek. A 

digitális világ feldolgozása, a problémamegoldó gondolkodás lehet kifejezett erősségük is. A 

digitális kompetenciák minél jobb elsajátítása nyelvi zavar esetében kiemelkedő jelentőségű, 

mivel esélyegyenlőséget biztosít. A különböző technológiák segítségével kommunikációs-

nyelvi akadálymentesítést érhetünk el (gépírás, felolvasó programok, jegyzetelő programok, 

digitális átalakító programok), és segíthetjük az önálló tanulás kialakulását. 

Fontos, hogy ezek a kompetenciák már az általános iskola felső tagozatának végére tanulóink 

birtokába kerüljenek, hiszen a tanulnivaló mennyiségének növekedésével még differenciált 

feladatadás mellett is csak akkor van esélyük lépést tartani, hogyha a tipikus fejlődésű 

társaikhoz hasonlóan férnek hozzá az ismeretekhez. A megfelelő eszköz kiválasztásában, az 

eszközhasználat tanításában a gyógypedagógus és az informatikatanár szoros 

együttműködésére van szükség. 

A technológiai lehetőségek kiaknázásával egyenrangúan fontos az etikus és felelősségteljes 

használat megértése és megvalósítása. További szempont az IKT-használattal kapcsolatban az 

addiktív magatartásformák elkerülése, a tevékenységrepertoár beszűkülésének megelőzése. 

Ebben a tekintetben a nyelvfejlődési és a beszédzavarral küzdő tanuló egyaránt veszélyeztetett 

lehet, ha társas kapcsolatai eleve szűk körűek, kevéssé élők. A tantárgy feladata a biztonságos 

internethasználat tanítása is. Ezen a területen a tanulók gyenge kommunikációs kompetenciájuk 

és nyelvi zavaruk miatt szintén veszélyeztetettek. 

Testnevelés és egészségfejlesztés 

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

tanulók fejlesztésében. A nagyobb fizikai és szellemi megterhelés miatt fontos a jó erőnlét, a 

megfelelő állóképesség kialakítása. Az alsó szakaszban a mozgáskoordináció, a testtudat, a téri 

orientáció és az egyensúly fejlődésének nehézségével küzdő tanulók (pl. verbális diszpraxia, 

nyelvfejlődési zavarhoz társuló tünetek) mozgásfejlesztésére külön gondot kell fordítani. 

Érdemes nehézségeikhez adaptált, differenciált feladatadással segíteni a fenti készségek 

fejlődését, főképp az olvasástanítás időszakában, legalább az első négy osztályban. A verbális 

diszpraxiás tanulók számára az egyes mozgásszekvenciákat elemi egységekre lebontva, sok 

ismétlés segítségével érdemes tanítanunk. Várhatóan a megtanult mozgásforma más helyzetre 

való rugalmas adaptálása is nehézséget jelent az érintett tanulók számára, ezért változatos 

formában és szituációkban újra meg újra szükséges elővenni a feladatokat. 

A rendszeres mozgás segítheti a tanulási helyzetekben felgyülemlett stressz és frusztráció 

oldását, sikerélményhez juttatva a tanulót, emellett az önértékelés, az önbizalom javulásához is 

hozzájárulhat. 

 


