
tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alóli mentesítésre. A szakértői véle-

mény alapján az intézményvezető mentesítheti a tanulót az érdemjegyekkel és osztályzatokkal tör-

ténő értékelés és minősítés alól. A szülő kérésének megfelelően a szakértői vélemény alapján java-

solja a szöveges értékelés és minősítés alkalmazását. A felmentés, mentesítés természetesen nem 

elsődleges cél. 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai teljesítményeit döntően szöveges fejlesztő értékeléssel 

(tanulást támogató értékeléssel) végezzük, amely a Nat által kijelölt célok elérését is támogatja. 

Célja a tanulói szükségletek meghatározása, valamint a nevelési-oktatási folyamatnak azokhoz tör-

ténő igazítása. A szöveges értékelés lehetőséget ad az egyéni képességek és eredmények szerinti 

differenciálásra, illetve javaslatokat tartalmaz, hogy a gyermek mire fordítson nagyobb figyelmet a 

tanulási folyamatban. A szöveges értékelés történhet szóban vagy írásban, ezt kiegészíthetik egyéb 

értékelési formák (szimbólumok, tárgyak, pontozás stb.). A fejlesztő értékelés pedagógiai célja, 

hogy a gyermek folyamatos támogatást kapjon. Éppen ezért a gyermek számára is jól érthető meg-

fogalmazásnak nagy szerepe van. 

Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekről, fiatalról általában a családban és az iskolában is kevésbé 

feltételezik az önszabályozás képességét, így önértékelésükben a külső visszacsatolások jelenthetik 

a legmeghatározóbb megerősítést. 

A fejlesztő értékelés és az értékelési folyamat részeként a tanulók számára nyújtott visszajelzés 

rendszeressége, a visszajelzés kultúrája, szakmai minősége az iskolai tanulási környezet alakulását, 

a tanulás motivációját és a tanulási célok elérésének sikerességét alapvetően meghatározó tényezők. 

Nagyobb időközönként sor kerül minősítő, szummatív értékelésre is, amelynek célja annak megál-

lapítása, hogy a tanulók tudásának, ezen belül a stabil ismeretek kialakításának és a készségek elsa-

játításának szintje eléri-e a tanulási eredményekben foglalt kritériumokat. Az értékelés ez esetben 

tudáspróbák alapján történik, és százalékosan vagy ötfokú skálán lehet kifejezni. Kiemelten fontos 

az enyhe értelmi fogyatékos tanulóknál, hogy a szummatív értékelés formatív, fejlesztő elemeket is 

magában foglaljon, lehetőséget biztosítva a tanulók számára egy következő tanulási periódusban a 

javításra és a további fejlődésre. A diagnosztikus és szummatív értékelésnek ugyanakkor létjogo-

sultsága van a továbbtanulás, pályaválasztás reális megítélésének elősegítésében, a szülők és tanu-

lók döntésének támogatásában is. 

Az ötfokú érdemjegy (osztályzat) skála alkalmazása − a gyermekek egyéni fejlődése szempontjából 

− nehézségeket vet fel. Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók fejlődési tempója ugyanis nagy egyéni 



eltéréseket mutat. A tapasztalatok azt támasztják alá, hogy az egy-egy tanév végéhez kapcsolódó 

követelményszintek alapján történő minősítő értékelés döntően az ismeretjellegű tudás megállapí-

tásakor lehetséges. A bonyolult pszichikus struktúrájú képességek kialakulása kevésbé időzíthető a 

tanévek egyes szakaszaihoz (pl. félév vége, tanév vége); egy-egy képesség fejlődésében a változás 

megállapítása (esetleges mérése) esetenként csak több év elteltével lehetséges. 

A tanulók teljesítményét a számukra előírt követelményekhez kell viszonyítani. Az árnyalt, reális 

értékelés érdekében nem csupán a tanulás-tanítás folyamatában, hanem az értékelés során is szük-

séges a változatos, differenciált körülmények megteremtése. Fontos, hogy a tanuló a mérési-értéke-

lési helyzetben élhessen a jogaival (pl. eszközhasználat, több idő stb.), továbbá arányosan jelenjenek 

meg a követelményekben a kompetenciák, az ismeretek, a készségek és az attitűdök is. Az enyhe 

értelmi fogyatékos tanulók fejlődésének, tanulási eredményeinek, viselkedésének dokumentációját 

folyamatosan vezetjük. Ezek segítségével nyomon lehet követni a tantárgyi teljesítmények mellett 

a gyermek általános fejlődésének folyamatát. 

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók az együttnevelési folyamatban a kötelező tanórákon kívül részt 

vesznek egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozásokon. 

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozás során a probléma jel-

legéhez legadekvátabb eljárások, módszerek és technikák használatával alakítják a gyermek képes-

ségeinek fejlődését, egyidejűleg biztosítva az ahhoz szükséges feltételeket. A fejlesztési célok közé 

tartozik az akadályozott fejlődésből eredő hátrányok csökkentése, hogy a tanuló ismeretszerzési-

tanulási folyamatban való részvétele aktív és eredményes legyen, és a lehető legkevesebb nehézsé-

get tapasztalja a folyamat során. A foglalkozás célja a hiányzó, sérült pszichikus funkciók kialakí-

tása, magasabb szintre emelése, az esetleges rosszul szerveződött struktúrák megváltoztatása, de a 

kiemelkedő képességek fejlesztése szintén a fejlesztő munka hangsúlyos tartalmi eleme. 

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozás segít a tananyag és a 

fejlesztési követelmények differenciálásában, a képességeket fejlesztő eljárások és feladatok össze-

hangolásában, az egyéni tanulási technika kialakításában, a haladási tempó és a motiváció egyéni 

biztosításában, a fejlődés és a fejlődést tükröző értékelés megállapításában. 



A foglalkozás eredményességét növeli, ha minél rendszeresebben – terápia során akár naponta – 

egyénre szabottan valósul meg, a fejlődés üteméhez illeszkedik, illetve a habilitáció teljes ideje alatt 

folyamatos a szakember támogatása. 

Az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs foglalkozások dokumentálása az 

egyéni fejlesztési terv (EFT) alapján történik, amelyet a gyógypedagógus készít el, együttműködve 

a partnerekkel. Az EFT a szakértői véleményre, illetve a gyógypedagógus által készített pedagógiai 

diagnózisra alapulva készül. 

Az egyéni fejlesztési terv tartalmazza a reálisan megfogalmazott rövid és középtávú célokat, ezek 

elérésének lépéseit, a tervezett eszközöket, valamint a fejlesztés lehetséges helyszíneit. Funkciója a 

segítségnyújtás tervezése, koordinálása és ellenőrzése. Az együttműködő partnerek előre meghatá-

rozott időnként – például havonta, háromhavonta – ellenőrzik, értékelik a végrehajtás eredményes-

ségét, az akadályozó tényezőket, és új fejlesztési célokat tűznek ki. A fejlesztendő területek mellett 

figyelni kell a tanuló erősségeire is, és ezeket a kiemelkedő képességeket is be kell építeni a tervbe, 

illetve a foglalkozásokba. Az EFT segít, hogy az enyhe értelmi fogyatékos tanuló életét támogató 

különböző szakemberek összehangolják tevékenységüket, tudásukat; tapasztalatuk mindenki szá-

mára hozzáférhetővé és hasznosíthatóvá váljon. 

 

  



A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók iskolai nevelésének-oktatásának programja 

Nevelési és oktatási alapelvek 

Alapelvek 

A tanulók eredményes fejlesztő támogatása – együttműködve a szülőkkel, gondviselőkkel, egyéb 

szoros (és a törvényes képviselő által jóváhagyott) kapcsolati személyekkel – folyamatos, komplex 

és egymásra épülő gyógypedagógiai tevékenységet igényel. A nevelésnek elsődlegesen a kommu-

nikációs és szociális képességek, a pszichés és kognitív funkciók fejlesztését és a mozgásállapot 

javítását kell biztosítania. Az átadandó elméleti ismereteknek a hétköznapi életben való eligazodást, 

helyzetfelismerést és megoldásokat kell támogatniuk.  

A sikeres tanulás-tanítás feltétele a jól átlátható, tagolt és ösztönző tanulási környezet, a kis lépé-

sekben történő haladás és a fokozatosság elvének érvényesülése, a cselekvésbe ágyazott, tapasztalati 

úton történő tanulás, a gyakori ismétlés, a szemléltetőeszközök használata, minél több érzékszerv 

bevonása, a szenzoros vagy szenzomotoros integráció. Fontos ugyanakkor az eddigieken felül az 

elsajátítandók megfelelő értelmezésének, érthetőségének, avagy „értelmességének” megértése, 

megtapasztalása érdekében a globális megközelítés egyidejű alkalmazása is, azaz tágabb összefüg-

géseiben, összetettségében, célrendszerében is megmutatjuk, megtapasztaltatjuk az adott jelenséget, 

ismeretanyagot, amelynek elsajátítását apró elemekre bontással segítjük. 

A kognitív képességek jelentős eltérése is módosítja, megváltoztatja a megismerés folyamatát. Min-

den érintett gyermeknek szüksége és joga van sérülésének megfelelő speciális fejlesztésre. Az ok-

tató-tanító munka fókuszában az életközeli, gyakorlatias tudás áll. Mindemellett nem tekinthetünk 

el az értelmileg akadályozott személy azon jogától sem, hogy bármilyen ismerethez, tapasztaláshoz, 

információhoz hozzáférhessen, ami alapján megfelelő támogatás mellett kialakulhat egyéni érdek-

lődési köre. A nevelés fókuszában az adott társadalmi közegnek megfelelő, írott és íratlan szabályok 

által meghatározott viselkedési normák elsajátítása és alkalmazása áll. Ehhez elengedhetetlen az 

alkalmazkodóképesség, a szabálykövetés, a közösségi érdekek tisztelete. Emellett nagyon fontos a 

saját érdek felismerése, a felelősségteljes joggyakorlás, az önérvényesítés, önrendelkezés elsajátít-

tatása és támogatása is. A tanuló önazonossága tudatos megélésének támogatása – beleértve a nemi 

identitás fejlődésének elősegítését is – szintén kiemelt feladat, mivel kialakulásában a spontaneitás 

lehet részleges, hiányos. 



Oktatási, nevelési célok – részcélok, az elérés útjai 

A célok meghatározása 

Mint minden esetben, az értelmileg akadályozott tanulók nevelésének-oktatásának célja is a minél 

önállóbb, harmonikus életvezetésű felnőtté válás. Általánosságban ez az egyéni képességek, adott-

ságok maximális feltárását, aktiválását jelenti a lehető legjobb adaptáció és önállóság érdekében. 

Ennek alapja a gyengébb és/vagy sajátos rajzolatú kognitív képességek, a szociális és kommuniká-

ciós adottságok fejlesztése a korrekció és kompenzáció elvének figyelembevételével. Alapjaiban, 

elveiben nincs különbség a Nat-ban meghatározott főbb célkitűzésekben, de a megvalósulás mi-

kéntjét, a konkrét lehetőségeket az egyéni képességek és az ezekhez igazodó differenciálás hatá-

rozza meg. 

A tanulók adottságai miatt sajátos elemeket is tartalmaz az ehhez vezető út. Tanulóink várható élet-

formája egész életen át valamilyen támogató közösségi szolgáltatáshoz kapcsolódik. Ahhoz, hogy 

ezeken a kereteken belül a lehető legönállóbb, az adott társadalmi berendezkedésben elfogadott nor-

mák szerinti teljes életet élhessenek, több szempontot is kiemelten kell kezelnünk. Az oktatás terén 

a megszerzett tudás várható hasznosulása, praktikus előnye, valamint a minél szélesebb körű tájé-

kozódás, az azonos ismeretanyaghoz való hozzáférés joga együttesen kell, hogy érvényesüljön. A 

nevelésben egyaránt fontos szempont a társadalmi konszenzuson alapuló normákhoz, írott és íratlan 

szabályokhoz való alkalmazkodás, a társas érintkezésekben az együttműködő, alkalmazkodni képes 

személyiség tulajdonságainak erősítése, valamint a tanuló saját életével kapcsolatos döntéseiben 

való aktív részvétel, az önrendelkezés, érdekérvényesítés képességének fejlesztése. 

A jellemző kognitív akadályok miatt külön kiemelt fejlesztési feladat az épp elsajátított ismeretek 

gyakorlati alkalmazása, változó feltételek közötti gyakorlása. 

A tanítás tervezése, így a megfelelő módszer, szemléltetőeszköz, fogalomhasználat stb. kiválasztása 

során egyszerre kell tekintettel lenni az egyes tanulók aktuális állapotára, azaz aktuális kognitív, 

szociális és emocionális fejlettségi szintjére, valamint a biológiai korára.  

Oktatási és nevelési célok a Nat alapján, az értelmileg akadályozott tanulókra vonatkozó sajátos-

ságok 



 Testi és lelki egészségre nevelés: az értelmileg akadályozott tanulók fizikai-morfológiai 

adottságai a kóreredettől függően igen sokfélék lehetnek, ezért az általános – Nat-ban meg-

fogalmazott – célkitűzéseken túl szükséges az egyedi adottságokra, szükségletekre és lehe-

tőségekre is tekintettel lenni. Érvényesülnie kell a korrekció és a kompenzáció elvének. Ese-

tenként más szakemberekkel (ortopéd szakorvos, neurológus, konduktor, gyógytornász, szo-

matopedagógus stb., lelki egészség terén pszichológus, pszichiáter, családgondozó, védőnő) 

való együttműködés, konzultáció is szükséges lehet. 

 Önismeret és a társas kultúra fejlesztése: kiemelt területe az értelmileg akadályozott tanulók 

nevelésének, szoros összefüggésben az önállóság fejlesztésével. Ugyanakkor adottságaiknál 

fogva sokan töredékesen képesek kibontakozni ezen a téren. Tanulóinknál kiemelt feladat 

annak megtanítása, hogy ismerje fel és tudja kifejezni saját érzelmeit, legyen tisztában saját 

erősségeivel és ismerje fel saját határait, bizonytalanságait. Ehhez igazodóan legyen képes 

segítséget kérni és elfogadni, ehhez ismerje meg környezetében a segítő személyek körét, az 

érdekképviseleti szerveket. A szükségletalapú támogatás rendszerében képességeihez, 

adottságaihoz mérten optimális módon igazodjon el és tudja érvényesíteni érdekeit. 

 Felelősségvállalás másokért, önkéntesség, erkölcsi nevelés, családi életre nevelés: a Nat által 

összefoglaltak konkrét helyzetekben, az értelmileg akadályozott tanuló saját életterére, napi 

kapcsolataira jellemző módon kell, hogy megjelenjenek. Kiemelt fontosságú a valószerűség, 

hitelesség, beláthatóság. Az egészséges öntudat fejlesztése mellett kiemelten fontos olyan 

szokásrendszer következetes jelenléte az iskolai nevelés során, amely interiorizálása (belső 

meggyőződéssé, élete részévé válása) a tanuló részéről elősegíti a hétköznapokban való el-

igazodást, a szükséges alkalmazkodást. 

 Médiatudatosságra nevelés: az értelmileg akadályozott tanulók kommunikációs adottságai 

nagyon eltérőek, de tartalmi és/vagy formai tekintetben többnyire elmaradnak a korosztályi 

sajátosságoktól. Épp ezért kiemelt jelentőségű a beszélt és az írott nyelv használatának és 

befogadásának gyakorlása, fejlesztése tartalmi és formai, mennyiségi és minőségi szempont-

ból egyaránt. Ahol jelentősebb akadályokba ütközik a szokásos csatornák alkalmazása, min-

denképp indokolt az augmentatív és alternatív kommunikáció lehetőségei közül az adott ta-

nuló számára legmegfelelőbb kiválasztása és tanítása, így biztosítva a kommunikáció jelen-

tőségének és lehetőségeinek megtapasztalását. A médiahasználat ennek egyik eszköze is le-



het. A médiumok, a különféle közösségi oldalak, információk megismertetése során kiemel-

ten szükséges a felelősségteljes használatra tanítás, ezáltal az esetleges abúzusok (visszaélé-

sek, kihasználások, bántalmazások) megelőzése, tekintettel arra, hogy az értelmi akadályo-

zottsággal gyakran együtt jár a rejtett szándékok fel nem ismerése, a naivitás. 

 A tanulás tanítása, pályaorientáció: Értelmileg akadályozott személyek esetében nem vár-

ható teljes önállóság e téren. A pedagógus fő feladata a személyiség kibontakoztatása, a 

tehetséggondozás, az egyéni hajlamok, érdeklődési kör megismerése és a tanuló támogatása 

az ebben való kiteljesedésben. Az eredményes tanulási stratégiák, a leghatékonyabb segít-

ségnyújtási formák egyénre szabottan, differenciáltan jelennek meg. Fontos, hogy az egyént 

érintő döntésekbe mindig bevonják az értelmileg akadályozott személyt, belátható és érthető 

érveket, szempontokat mutassanak fel, megfelelve a „semmit rólunk nélkülünk” alapelvnek. 

 Nemzeti öntudat, hazafias nevelés: Kiemelkedően fontos a közvetlen társadalmi és termé-

szeti környezet megismerésének és az ezekkel való harmonikus kapcsolat kialakulásának 

elősegítése. Az értelmileg akadályozott tanulók elsősorban saját élményeken keresztül, ta-

pasztalás révén ismerkedhetnek nemzeti kultúránk értékeivel. A hazai – nem hazai, magyar 

– nem magyar kategóriákat többségük megtanulja értelmezni, és a sokszínűség, más nyel-

vek, kultúrák felfedeztetése, a kölcsönös tisztelet elemi megtapasztalása is elérhető. A ne-

velés egyik sarkalatos pontja az olyan szociális, kommunikációs, kognitív készségek fejlesz-

tése, amelyek megkönnyítik és teljesebbé teszik a szűkebb és tágabb személyes, közösségi 

és társadalmi környezetben való eligazodást, részvételt. Ennek módja, mértéke nagy egyéni 

eltéréseket mutat, de túlnyomó többségük felnőttkorra is több-kevesebb támogatást igényel 

jogainak gyakorlásában, elemi kötelességeinek tudatosításában (pl. okiratok jelentősége), 

változó társas-viselkedéses helyzetek megfelelő értelmezésében és az ezekhez való alkal-

mazkodásban. 

Az integráció 

Az integráló oktatási modellek létjogosultságát olyan nemzetközi egyezmények, alapelvek támaszt-

ják alá, mint az antidiszkriminációs törekvések, a hátrányos megkülönböztetés és kirekesztés ti-

lalma, az egyenlő esélyek megteremtése az azonos végzettség megszerzésére, az egyetemes emberi 

jogok érvényesítése, a demokratikus értékek érvényesülése. 



Bármely értelmileg akadályozott tanuló integrálható, amennyiben egyéni szükségleteihez igazítva 

biztosítottak a tárgyi és személyi feltételek. Befogadó intézményként rendelkezünk a középsúlyos 

értelmi fogyatékos tanuló szükségleteihez igazodó tanulási környezet kialakításához megfelelő esz-

közökkel, módszerekkel, eljárásokkal és szakemberekkel. Nemzetközi tapasztalatok szerint az in-

tegráció különféle formái egyaránt eredményesek lehetnek, mi a teljes integrációra törekszünk. Ér-

telmileg akadályozott tanulók esetében az elsődleges cél a szociális beilleszkedés, a kölcsönös meg-

ismerés és tolerancia hétköznapivá válása. Egyénre szabott feladat- és követelményállításra fóku-

száló oktatásszervezési módszereket választunk, ahol különös hangsúlyt fektetünk a tananyagnak 

mind a mennyiségi, mind a minőségi adaptálására, egyéni teljesítményhez igazítására. Az értelmileg 

akadályozott tanulótól elvárt teljesítmény a tananyag tartalmában, mennyiségében, a számonkérés 

módjában egyaránt jelentősen eltérhet az osztály átlagos teljesítményétől. 

Az értelmileg akadályozott tanulónak az integráló körülmények között (is) joga és szüksége van a 

habilitációs/rehabilitációs foglalkozásokra. Ez történhet egyéni fejlesztés formájában, vagy a tanu-

lócsoportban, az osztálymunkába beépítve, közvetlen támogatás formájában.  

Az együttnevelés megvalósítását nagymértékben segíti a támogató szülői házzal történő kapcsolat-

tartás. 

Az integrált képzésben részt vevő tanuló értékelésénél elsődleges a tanuló önmagához képest elért 

fejlődése. 

A Nat alkalmazása a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelése-oktatása során 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók fejlesztését átfogó területek 

A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók nevelése, oktatása, fejlesztése a Nemzeti alaptantervben 

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

illeszkedik a Nat-ban megjelenő kulcskompetenciákhoz, a kiemelt fejlesztési területekhez. 

A nevelés, oktatás, fejlesztés tartalmai a Nat tanulási területeihez részben igazodva, de a középsú-

lyos értelmi fogyatékos tanulók sajátosságait figyelembe véve a következők: 

Anyanyelv és kommunikáció, Társadalmi környezet, Életvitel és gyakorlati ismeretek, Természeti 

környezet, Művészetek, Informatika, Testi nevelés. 

A fejlesztés középpontjában olyan képességek kialakítása áll, amelyek elősegítik, hogy 

a) a tanulók az iskoláskort követően önmagukat minél önállóbban el tudják látni; 



b) a tanulók környezetükben képesek legyenek minél önállóbban és minél szélesebb körben 

tájékozódni; 

c) fejlődjenek a tanulók szociális és kommunikációs képességei, megfelelően tudják azokat 

használni; 

d) a tanulók ismerjék meg közvetlen tárgyi és személyi környezetüket, és képesek legyenek 

benne tevékenykedni, valamint azt alakítani is; 

e) a tanulók ismerjék önmagukat, értékeiket és erősségeiket, valamint határaikat. 

Mindezekben a tanulók céltudatosságra és az egyéni sajátosságaikhoz alkalmazott önállóságra te-

gyenek szert – tudjanak dönteni is. 

Kulcskompetenciák fejlesztése 

Az értelmileg akadályozott tanulók egyénileg nagyon eltérő képességprofilja miatt a Nat kulcskom-

petenciáinak fejlesztése is egyéni, individualizált módon valósulhat meg. Mindazonáltal a fejlesz-

tésnek vannak olyan átfogó elemei, amelyeknek egységesen érvényesülniük kell. 

Kiindulási alap a kognitív fejlesztés, amely meghatározza a többi területen való sikerességet is. 

Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy az egyes kompetenciaterületek nem elszi-

getelten, hanem kölcsönhatásban jelennek meg és fejlődnek. 

Alapkompetenciák 

Az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását, a köznevelésben eltöltött egész idejét át-

hatja az alapkompetenciák fejlesztése. Abban az esetben, ha ezen kompetenciák valamelyike nem 

vagy nehezen fejleszthető a szokásosnak tekinthető célkitűzések mentén (pl. verbális önkifejezés, 

szövegértő olvasás), az egyén képességeihez igazodó korrekciós-terápiás támogatásra van szükség 

(pl. kiemelten sok közvetlen tapasztalatszerzés, augmentatív kommunikáció). Ahol a speciális mód-

szerek sem vezetnek eredményre, kompenzációt kell biztosítani (pl. alternatív kommunikáció, képes 

napirend, speciális markírozás, vagyis az egyén számára jól értelmezhető és követhető vizuális jel-

zések, piktogramok, iránymutatók, vezetőcsíkok elhelyezése, felfestése a téri tájékozódáshoz. El-

engedhetetlen a korábban részletezett személyre szabott, egyéni felméréseken alapuló tanulási utak 

meghatározása és tágabb időkeretbe helyezése. 

A tanulás kompetenciái 



A Nat-ban meghatározott kapcsolódó ismeret, készség és attitűd kialakulása részlegesen várható el 

értelmi akadályozottság esetén. Ez távlati, ideális célkitűzésként értelmezhető, és a fejlesztést kis 

lépésekre, részcélokra kell bontani, az egyes tanulók képességstruktúrájához igazodva (v.ö. önálló-

sági szintek, differenciálás leírásával). Különös figyelmet kell fordítani a motiváció kialakítására, 

illetve fenntartására, az én-tudatosság, a saját értékek és lehetőségek felismerésének fejlesztésére. 

Elsődleges cél a szűkebb, majd tágabb környezetben való eligazodás, a közösségi részvétel külön-

féle szerepköreire való felkészülés, a minél önállóbb életvitel kialakítása. 

A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

A kommunikációs kompetenciák fejlesztése általános, tág értelmezésben megfeleltethetők a Nat 

vonatkozó célkitűzéseinek. Nélkülözhetetlen az információ befogadásához, az elemi gondolkodási 

műveletek hatékony működéséhez. Elsődleges a kommunikációs szándék felkeltése/fenntartása, a 

kommunikációs csatornák hatékony alkalmazása mind a megértés és információszerzés, mind az 

önkifejezés tekintetében. Mivel a társas helyzetek, kapcsolatok alapja, a szociális készségek fejlesz-

tése szempontjából is kiemelten fejlesztendő terület. A más nyelvekkel való ismerkedés opcionális, 

sok értelmileg akadályozott tanuló esetében nem megvalósítható.  

A digitális kompetenciák 

A digitális kompetenciák alapjaiban megfeleltethetők a Nat elvárásainak. A készségszintben, illetve 

a támogatási szükségletben lehetnek jelentős egyéni eltérések. A hamis információk kiszűrése, va-

lamint a lehetséges visszaélések elkerülése érdekében fokozottan figyelmet kell fordítani a „gya-

nús”, „bizonytalan” internetes tartalmak felismerésére, a megfelelő kapcsolati személytől való se-

gítségkérésre, a támogatott döntéshozatal gyakorlására. A verbális kommunikációra képtelen tanu-

lók esetén helyettesítő/kiegészítő jelleggel egyaránt alkalmazunk különféle IKT-eszközöket. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

A gondolkodás kompetenciái megfelelően adaptálva jól értelmezhetők az értelmileg akadályozott 

tanulókra is. Különös figyelmet kell fordítani a meglévő képességek fejlesztésére, a látókör szélesí-

tésére, az elemi kritikai érzék, óvatosság alakítására, miközben meg kell tartani / ki kell alakítani a 

környezet iránti nyitottságot, kíváncsiságot is. Alapcél az egyszerű logikai összefüggések felisme-

rése, az ismeretek minél rugalmasabb, eltérő kontextusokban való hatékony előhívása és alkalma-

zása. 



A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

Az értelmileg akadályozott ember számára kiemelten fontos terület, mivel nagy valószínűséggel 

hosszú távon, egész életen át valamilyen közösségi ellátásban fog részesülni. Az egyéni és közös-

ségi javakat szolgáló tevékenységek, készségek gyakorlása a személyes jóllétnek is egyik alappil-

lére. A saját személyiség, a külső és belső tulajdonságok ismerete, a viselkedésszabályozás alapjai, 

az együttműködési készség (ki)alakítása, a társas kapcsolatok szabályrendszerének megismerése 

kiemelten fejlesztendő. Cél a harmonikus, reális önértékeléssel, pozitív énképpel rendelkező sze-

mélyiség kibontakoztatása. Fontos a helyes önellátási-önkiszolgálási szokások (beleértve a napi-

rend, az egészséges életmód), a tanuló önmaga és környezete iránti igényesség kialakítása. Kiemel-

ten fontos, hogy a tanuló érdeklődéséhez, igényeihez mérten megfelelő nemi és szexuális nevelést 

biztosítsunk, mint az önazonosság, én-tudatosság integráns része. Mint minden nevelésben, kisebb 

korban a szokások kialakítása van inkább előtérben, de az értelmileg akadályozott tanulóknál is 

fontos, hogy fokozatosan megtanulják az önálló felelősségvállalást. Ennek kardinális kérdése, hogy 

a tanuló felismerje a lehetőségek és lehetséges következmények közötti összefüggéseket, tudja, 

hogy mit jelent a következmények vállalása, és felismerje, hogy mikor van szüksége segítségre a 

lehetséges következmények feltárásában (támogatott döntéshozatalra való felkészítés). Ez legin-

kább konkrét élethelyzetekhez, eseményekhez kötötten valósulhat meg. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

A Nat leírásában foglaltak megvalósulásában nagyobb szerep jut az érzelmi alapú megközelítésnek. 

A kreativitás, az alkotótevékenység sok értelmileg akadályozott ember számára az önkifejezés alap-

vető eszköze. Ennek elemei épülnek be a felnőttkori foglalkozásterápiás tevékenységekbe is. Sok 

esetben ez a szabadidő tartalmas eltöltésének egyik módja lehet. Külön figyelmet kell szentelni e 

téren a kiemelkedően teljesítő tanulók tehetséggondozására. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

A vonatkozó kompetenciák megfelelően adaptált értelmezésben megfeleltethetők a Nat leírásának. 

Elsődleges a pályaorientáció: adjuk meg a lehetőséget, hogy a tanuló különféle területeken próbálja 

ki magát. Ezáltal felszínre kerülhetnek erősségei, egyben érdeklődésének megfelelő elfoglaltságot 

végezhet. Fejlesztendő területek a kitartás, a munkafegyelem, az adott tevékenység jelentőségének 

belátása, a munkavállalói szerepkörhöz igazodó viselkedési normák gyakorlása. Ettől elválasztha-

tatlan, hogy a tanuló tisztában legyen az alapvető jogokkal, amelyek munkavállalóként megilletik. 



A különféle eszközök, nyersanyagok, munkafolyamatok célirányos megismertetése is szükséges. 

Tudatossá kell tenni a különbséget a precíz teljesítményelvárás és a kreativitás, az alternatív meg-

oldások lehetőségei között. 

Differenciálás, egyéni tanulási utak 

Az általános alapelvek egységes érvényesítése mellett a sikeres tanulás-tanítás folyamatához elen-

gedhetetlen a személyre szabott, individualizált tervezés. A tanulási képességet, aktivitást, haté-

konyságot leginkább jellemzően az alábbi tulajdonságok befolyásolhatják. Ezek figyelembevételé-

vel tervezhető a differenciálás, az egyéni tanulásszervezés. 

 Az érzékszervi ingerfeldolgozás, a megfelelő szelekció nehezítettsége. 

 Figyelem szándékos fókuszálásának, irányításának és fenntartásának nehézsége. 

 Vizuomotoros koordinációs nehézségek (a látott információ feldolgozása, megfelelő moz-

gásos válaszreakció adása, pl. menet közben kikerülöm vagy átlépem a tócsát anélkül, hogy 

a mozgásom megakadna vagy az egyensúlyom elveszíteném), egyéb (inger-reakció) koor-

dinációs nehézségek (gyors, zökkenőmentes reakció hallott, látott, érzékelt – pl. fájdalom, 

hő, nyomás – dolgokra, eseményekre). 

 Térészlelési és orientációs zavarok saját magához viszonyítva és a tágabb térben. 

 Időbeli tájékozódás nehézségei. 

 Analízis, szintézis, szerialitás műveletek bizonytalansága. 

 Kauzális logikai kapcsolatok felismerésének nehézsége. 

 Lényeges-lényegtelen információk szelektálása különféle elvonatkoztatási szinteken. 

 Az új ismeret bevésésének és a korábbi ismeretekhez való megfelelő asszociációs kapcsoló-

dás kialakításának nehezítettsége. 

 A tanultak általánosításának, változó körülmények közötti felidézésének, alkalmazásának 

nehezítettsége. 

 Fáradás. 

 Passzivitásra való hajlam, kudarckerülő magatartás. 

 Félelmek, túlzott visszahúzódás és impulzivitás. 



 Naivitás, kritikai érzék hiányossága. 

 Kommunikációs készségek eltérései. 

Az eltérő kognitív képességek miatt a tudástartalmak befogadása mennyiségi és minőségi téren is 

eltérő lehet. Ennek megfelelően a fentiek felmérése és a hozzájuk való alkalmazkodás mellett a 

következő tényezők figyelembevétele biztosíthatja a megfelelő differenciálást: 

 a személyre szabott tartalom, 

 ennek mennyisége, 

 a szemléltetés, tapasztalatszerzés mikéntje, 

 a felidézést leghatékonyabban támogató vizuális rögzítés, 

 a tanulási tempó, 

 az ismétlések mennyisége és gyakorisága, 

 a feladatvégzés önállósági szintjének meghatározása. 

A differenciálás egy további szempontja a feladatvégzéshez nyújtandó segítség mértéke és fajtája.  

Optimális fejlesztést csak az egész életre szóló védő-irányító, de az önálló személyiséget is kibon-

takoztató nevelés biztosíthat, amely arra törekszik, hogy a tanulók képességeik maximumát érjék 

el. 

A nevelésnek támaszkodnia kell a tanulók meglévő képességeire, pozitív tulajdonságaira és érzelmi 

kötődéseik gazdagságára. Ezek folyamatos fejlesztése, aktivizálása valamennyi nevelési helyzetben 

az alábbiak figyelembevételével történik: 

a) Az ismeretszerzés, -feldolgozás és -alkalmazás során vezetésre, segítségre, irányításra van 

szükség. 

b) A tanulók fogékonyabbak a közvetlenül észlelt tapasztalati és tevékenységekhez kötött köz-

lések/ismeretek befogadására, ezért a fejlesztés eredményesebb szemléletes képi rávezetés-

sel, cselekvésbe ágyazott ismeretszerzéssel. 

c) Az ismeretszerzés tervezésénél számolni kell a tanulók rövid idejű odafordulásával és tevé-

kenységi kedvével, a figyelemkoncentráció zavarával, a verbális tanulás nehezítettségével, 

az alacsony motiváltsággal. 



d) A tanulási tempó, a bevésés jelentős változása, a tanulási helyzetekhez való kötődés, a bi-

zonytalan megőrzés, a pontatlan felidézés igényli a fejlesztés idejének növelését, a fokozott 

mennyiségű és eltérő helyzetekben végzett gyakorlást. 

e) A fejlesztés, nevelés során folyamatosan szem előtt kell tartani a szociális képességek terü-

letén jelentkező akadályozottságok (pl. a normakövetés képességének zavara, a kooperatív 

készségek és az önfegyelem, saját vágyak késleltetésének hiánya, a kommunikációs zava-

rok, a naivitás) korrekcióját. 

f) A fejlesztést nehezítő külső tényezők (hospitalizáció, nem elfogadó szülői magatartás, a 

diszharmonikus személyiségfejlődés következményeként fellépő magatartászavar stb.) ese-

tén különös hangsúlyt kell helyezni az egyéni megsegítésre. 

g) Az értelmi fogyatékossághoz társuló egyéb fogyatékosságok, betegségek (pl. érzékszervek 

működési zavarai, mozgászavar, epilepszia, autisztikus magatartás) befolyásolják az egész 

személyiség fejlődését. 

h) A felnőttkori élet – egyénileg különböző – behatárolt lehetőségei. 

A nagymértékű egyéni különbségek miatt a tanulócsoportok összetétele rendkívül heterogén lehet. 

Ez a tanulók képességeihez igazodó egyéni fejlesztési programok, pedagógiai többletszolgáltatások 

(habilitációs, rehabilitációs foglalkozások, gyógytorna, gyógytestnevelés, logopédia, különféle te-

rápiák) biztosítását teszi szükségessé. A pedagógiai folyamat során tág teret kap a hátrányok leküz-

dése, az erősségek kibontakoztatása, az egyéni bánásmód. 

A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció 

A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció célja, hogy az iskolai fejlesztés során 

jelentősen csökkentse a fogyatékosságból eredő szomatikus és pszichés hátrányokat, elősegítse a 

szociális érést. Az egyéni fejlesztéshez szükséges tartalmak, eszközök, módszerek megtalálásának, 

az egyéni fejlesztési program kidolgozásának alapjául a szakértői bizottság véleményében foglalt 

javaslatok, valamint a rendszeres gyógypedagógiai diagnózis, az értékelések eredményei szolgál-

nak. 

A rehabilitációs célú foglalkozások célja – a meglévő képességelőnyökre építve – az eredményes 

személyiségfejlesztés, a képességek, készségek terápiás fejlesztése. 

Kiemelten: 



 az érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezet, koncentráció, grafomotoros ügyesség, tájékozó-

dás, gondolkodás, vizuomotoros koordináció fejlesztése; 

 a szociális és kommunikációs tevékenységek segítése; 

 a művészeti foglalkozások során a dráma, a zene, a tánc, az ábrázolás személyiségfejlesztő 

hatásának érvényesítése; 

 a mozgásállapot javítása, sporttevékenység. 

A konkrét célkitűzések meghatározása során a főbb szempontok a tanuló képességprofiljában lát-

ható erősségek (ezekre építünk, ezek jelentik a „húzóerőt”) és a leginkább fejlesztésre szoruló terü-

letek (a lemaradást igyekszünk csökkenteni vagy kompenzálni). Nem hagyhatók figyelmen kívül a 

legközelebbi kapcsolati személyek (a család vagy gyám) elvárásai, kívánságai, valamint a tanuló 

személyes érdeklődési köre, motivációi sem. E téren partneri egyeztetésre, megbeszélésre lehet 

szükség. 

A hátrányok csökkentésén, kompenzálásán túl fontos szerepet kap a tehetséggondozás, az egyéni 

adottságok megerősítése, a valós erőfeszítésen, egyéni teljesítményen alapuló sikerélmény biztosí-

tása is. 

Értékelés 

Az adott tanulócsoport sajátosságaiból, a nagy egyéni eltérésekből adódóan egy külső elvárásrend-

szerhez igazodó értékelés irreleváns. A fejlődést, illetve az elért eredményekkel való elégedettséget 

is individualizált módon kell értelmezni. Mindezek miatt mindenképp szükséges a szöveges értéke-

lés. Az iskolai előmenetel értékelésében szempontok: 

a) az adott témakörhöz/elvárásokhoz tartozó ismeret/tevékenység mennyiségének bővülése; 

b) az adott ismeret/tevékenység alkalmazásának milyensége: 

1. milyen önállósággal, 

2. mennyire szituációhoz kötött, mennyire jelenik meg általánosítás 

I. mennyire köti korábbi / más ismeretekhez, 

II. összefüggések (pl. ok-okozati, mennyiségi stb.) felismerése, beágyazódása. 



Az általános, főleg a bemeneti-diagnosztikus, valamint a szummatív szöveges értékelés átfogó 

szempontrendszere a következő (az aktuális állapot mellett az előző átfogó értékeléshez képest meg-

figyelt változások dokumentálásával): 

Megjelenés: Általános (ápoltság, öltözet – korához illeszkedő?; éberség – pl. kialvatlanság jelei?). 

Szomatikus (testi, fizikai) jellemzők (pl. alulfejlett, jól táplált, életkorának megfelelően fejlett, 

szindróma-specifikus vagy egyedi sajátosságok) 

Magatartás, viselkedés 

Önismeret, testséma 

Szociabilitás, társas kapcsolatok 

Nagymozgás 

Finommozgás, grafomotoros készség 

Érzékszervek (épsége, segédeszköz, ingerfeldolgozás minősége) 

Értelem (pl. figyelem, figyelemterelhetőség és szándékosság, időtartama, emlékezet, feladathelyzet, 

feladattartás és feladatértés, ok-okozat /gondolkodás ) 

Értelem (pl. figyelem, ~terelhetőség és szándékosság, időtartama, emlékezet, feladathelyzet, ~tartás 

és ~értés, ok-okozat /gondolkodás) 

Önkiszolgálás, önállóság 

Általános tájékozottság 

Időbeli tájékozódás 

Térbeli tájékozódás 

Játékszint, játszóképesség spontán és irányított helyzetben 

Kommunikáció (helyzetfelismerés, beszédértés, kifejezőkészség) 

Írott- és vizuális kommunikáció szintje 

Alternatív csatornák, módszerek alkalmazása 

Infokommunikációs készségek 

Szám- és mennyiségfogalom 



Pénzismeret 

 

Rendkívül fontos szem előtt tartani, hogy az értelmileg akadályozott tanuló pillanatnyi teljesítmé-

nyét jelentősen befolyásolhatják a különféle külső és belső tényezők. Épp ezért az egyszeri „felmé-

rés” nem feltétlenül felel meg a tanuló valós képességprofiljának. Szükség van tehát rendszeres 

visszamérésekre, folyamatdiagnosztikára, tanári megfigyelésekre, valamint szülői visszajelzésekre, 

amelyek során a várt és az észlelt eredmények elemzését követően szükség szerint módosítható a 

tanulási cél.  

  



A mozgásszervi fogyatékos tanulók iskolai nevelésének-oktatásának programja 

A mozgáskorlátozott tanulók nevelésének-oktatásának alapelvei 

A mozgáskorlátozott tanulók nevelése-oktatása, képességeik tervszerű fejlesztése során az egyéni 

fejlődési sajátosságokhoz, az individuális szükségletekhez igazodik mind a pedagógiai tevékenysé-

gek, mind a környezeti adaptációk tervezése, megvalósítása annak érdekében, hogy csökkentsük a 

tevékenység akadályozottságát, segítsük a funkcióképesség kialakulását, és ezáltal elősegítsük a 

szűkebb és tágabb környezetben való aktív részvételt. 

A mozgáskorlátozott tanulók sérülésspecifikus ellátása a különböző szakemberek együttműködés-

ének, teammunkájának eredményeképpen valósulhat meg. Az inklúziót megvalósító iskolában ta-

nító befogadó pedagógusok, a szomatopedagógus és más gyógypedagógusok (konduktív nevelés 

esetében a konduktív pedagógia kompetenciája szerinti konduktor), az ortopéd szakorvos, a gyer-

mekneurológus, a gyermekgyógyász és egyéb szakemberek, illetve a család (a szülők és a tanuló) 

együttműködése, a közös célok kitűzése és a folyamatos kapcsolat elengedhetetlen feltétele az ered-

ményes gyógypedagógiai és egészségügyi habilitációs és rehabilitációs tevékenységnek. 

A mozgáskorlátozott tanulók sérülésspecifikus pedagógiai fejlesztő folyamata komplex, magában 

foglalja a nevelést, oktatást, mozgásfejlesztést, a kommunikáció fejlesztését, az eszközös megsegí-

tést, az egészségügyi szükségletek ellátását és a gondozási feladatokat, valamint a személyiségfej-

lesztés együttes, egymást erősítő és kiegészítő alkalmazásait. 

A tananyag-feldolgozásnál a pedagógusnak figyelembe kell vennie a tantárgyi tartalmaknak a moz-

gáskorlátozott tanuló sajátosságaihoz való illesztését. Ez az adaptálás lehetővé teszi az egyéni hala-

dási ütem biztosítását, valamint a differenciált (optimális esetben személyre szabott) nevelés-oktatás 

során az egyéni módszerek alkalmazását. A mozgáskorlátozott tanulók számára is biztosítani kell 

az aktív tanulás lehetőségét. A személyes tanulási tér és az adaptált tanulási környezet kialakítása 

az esélyegyenlőség szempontjából létfontosságú. Lényeges, hogy az ismeretszerzés fő forrása a ta-

pasztalás, a megismerési folyamat az egész személyiséget mozgósítja. Az aktív tanulás probléma-

centrikus, motiváló és kutatásalapú. Mindezek nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy a moz-

gáskorlátozott tanuló önállóan is képes legyen felismerni az összefüggéseket és a kölcsönhatásokat, 

melynek során fejlődik problémamegoldó gondolkodása, és alkalmazásképes tudást szerezhet. 



A mozgáskorlátozott tanuló részt vesz a kooperatív tanulásban, projektmunkában, aktív tagja a té-

mahétnek. A humanista értékrend prioritásának elve alapján fontos a tanulók megtanítása önmaguk 

és társaik elfogadására, megismerésére, megértésére. 

Az önállóságra nevelés elvét mindig szem előtt tartva, az iskolában – a mozgáskorlátozott tanulók 

életkorának és mozgásállapotának megfelelően – biztosítani kell pszichés, egészségügyi és fizikai 

szempontból a biztonságot és állandóságot, szeretetteljes és motiváló légkör kialakításával. 

Az egyéni sérülés és akadályozottság mértéke szerinti pedagógiai fejlesztő folyamat olyan felké-

szülést, sajátos módszertani tudást kíván a pedagógusoktól, a gyógypedagógustól és a pedagógiai 

munkát segítő személyektől, amely biztosíthatja a komplex, minden sérült funkciót korrigáló-kom-

penzáló hatásokat, és lehetővé teszi a tanulók eredményes fejlődését. Mindez az együttnevelésben 

részt vevő szereplők hatékony együttműködésével valósulhat meg. Kiemelt szerepe van az inklúziót 

megvalósító iskolában tanító pedagógusok és a szomatopedagógus közösen tervezett tanulási-taní-

tási programjának, a közös tanításnak, valamint az e tevékenységet követő közös értékelésnek. 

A mozgáskorlátozott tanulók nevelésének-oktatásának céljai, kiemelt feladatai 

A mozgáskorlátozott tanulók nevelése-oktatása során a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott ta-

nulási és oktatási célok az irányadók, de számukra a nevelési-oktatási folyamat kiemelt célja az 

esélyegyenlőség feltételeinek megteremtése annak érdekében, hogy a mozgáskorlátozott tanulók 

felkészültté váljanak az életkoruknak, fejlettségi szintjüknek megfelelő önálló döntéshozatalra, ké-

pessé váljanak az önrendelkező életvitelre. Ismerjék meg a mozgáskorlátozottságukból eredő egész-

ségügyi és rehabilitációs teendőket, lehetőségeket, sajátos helyzetükből adódó jogaikat, hogy mind-

ezek elősegítsék társadalmi beilleszkedésüket. Fontos, hogy a megfelelő életminőség megalapozása 

érdekében fejlődjön ki a megszerzett tudás és képességek birtokában a testi, lelki, pszichikai jóllét 

és annak kialakítására irányuló igényesség. 

A Nemzeti alaptantervben megfogalmazott tanulási és nevelési célokat, valamint azok megvalósí-

tását a tanulók életkori sajátosságai és a mozgáskárosodásból adódó egyéni eltérések egymással 

kölcsönhatásban befolyásolják. 

Testi és lelki egészségre nevelés 



A testi és lelki egészségre nevelés során törekedni kell arra, hogy a tanulók életkoruk és személyi-

ségük függvényében minél inkább megismerjék mozgáskorlátozottságuk okát és annak következ-

ményeit, elsajátítsák az állapottal járó napi teendőket, és alkalmazzák az azzal kapcsolatos higiénés 

szabályokat. Az önállóság akkor valósítható meg, ha ismerik a számukra javasolt és nem javasolt 

mozgásformákat, azoknak a gyógyászati és rehabilitációs eszközöknek a használatát, amelyek se-

gítségükre vannak a mindennapos tevékenységeikben, továbbá tisztában vannak ezeknek az eszkö-

zöknek a karbantartásához szükséges napi teendőkkel. A tanulókban ki kell alakítani, hogyan vi-

szonyuljanak mozgásállapotukhoz. Fontos, hogy megismerjék saját értékeiket, hogy életmódjukra 

vonatkozóan helyes döntéseket tudjanak hozni, képessé váljanak a környezet és a munkaerőpiac 

elvárásainak megfelelő magatartásformákra, értékrend kialakítására, amelyek a társadalmi beillesz-

kedés alapját biztosíthatják. A tanulókat ösztönözni kell arra, hogy legyen igényük a helyes táplál-

kozásra, elő kell segíteni, hogy mozgáskorlátozottságuk ellenére kialakuljon a fizikai aktivitásra, a 

szabadidő aktív eltöltésére kész, az egészséges életmód kialakításához szükséges magatartás és szo-

kásrendszer, a sportolás iránti igény. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk megóvására, társas visel-

kedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére! 

Önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A mozgáskorlátozott tanulók nevelése-oktatása során kiemelt feladat a tanulók helyes, reális énké-

pének, illetve önértékelésének kialakítása. Elő kell segíteni a tanulók kedvező szellemi fejlődését, 

készségeik optimális alakulását, tudásuk és kompetenciáik kifejezésre jutását és valamennyi tudás-

terület megfelelő kiművelését. A reális önismeret kialakítása segítséget nyújthat a mozgáskorláto-

zott tanuló továbbtanulására, pályaorientációjára vonatkozóan, és így biztos alapot nyújthat a ké-

sőbbi önálló életvezetéshez. Hozzá kell segíteni a mozgáskorlátozott tanulókat ahhoz, hogy képessé 

váljanak érzelmeik hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képességének, az em-

pátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. A megalapozott önismeret hozzájárul a 

kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi 

kapcsolatok kialakításához. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség, erkölcsi nevelés, családi életre nevelés 

A közösség részévé válás, a közösségbe való beilleszkedés az egyén szocializációjának része. Ennek 

a folyamatnak az eredményeként válik a tanuló, a fiatal az iskolai közösség – később a társadalom 

– teljes jogú tagjává. A nevelés-oktatás során az érték- és kultúraközvetítés folyamatában fejlődnek 



a mozgáskorlátozott tanuló társas kapcsolatai, közösségi szerepvállalásai, másokért való felelősség-

vállalása, eközben alakulnak és erősödnek meg a társadalmilag is fontos magatartásformái. Kiemelt 

fejlesztési cél a segítségnyújtásra való ösztönzés, az egyének vagy csoportok értékeinek felismerése, 

azok elfogadása, egymás kölcsönös tiszteletének kialakítása. 

Médiatudatosságra nevelés 

A mozgáskorlátozott tanulóknak egyes diagnózisokból, mozgásállapotokból fakadóan gondot okoz-

hat a verbális és/vagy nonverbális kommunikáció, valamint a szóbeli információk feldolgozása, ér-

zékelése, megértése és alkalmazása. Hátrányaikat az információszerzésben és -adásban pótolhatja 

az elektronikus eszközök, a média használata. A tágabb értelemben vett kommunikáció a mozgás-

korlátozott tanulók számára a társadalmi integráció előkészítését, az önrendelkezés, önállóság ki-

alakítását, a társadalmi szerepek gyakorlásának lehetőségét szolgálja. Az infokommunikációs esz-

közök alkalmazásával a tanuló eredményes és sikeres lehet, életminősége javulhat. A mozgáskorlá-

tozottság gyakori velejárója a beszélt és írott nyelv zavara, így a nevelés-oktatás során kiemelt fel-

adat a beszéd- és kommunikációfejlesztés.  

A mozgáskorlátozott tanulók iskolai tevékenységei közül sem hiányozhatnak az infokommuniká-

ciós eszközök, melyeket szükséges lehet egyes esetekben adaptálni, az egyéni szükségletekhez iga-

zítani. A médiatudatosságra nevelés a mozgáskorlátozott tanulók esetében a tapasztalatszerzés hiá-

nyosságai miatt hangsúlyosabb az átlagosnál. Kiemelten kell kezelni a valódi értékek bemutatását, 

a veszélyforrásokra való tudatos figyelemfelhívást. 

A tanulás tanítása, pályaorientáció 

A mozgáskorlátozott tanulóknál fokozott figyelmet kell fordítani a tanulás összetevőinek tanítására, 

az egyénre szabott tanulás módszereinek (típusának, csatornájának) megválasztására, ezzel előse-

gítve az önálló tanulás képességének kialakulását. Legfőbb cél a tanulók tanulásának módszertani 

segítése, a hatékony tanulási stratégia megválasztása, a helyes időbeosztás kialakítása, a célszerű 

rögzítési módszerek, valamint az önművelés igényének kialakítása, ami az élethosszig tartó tanulás 

alapja. A tanulók előzetes tapasztalatszerzésére a mozgáskorlátozottság miatt nem minden esetben 

kerül sor, ezért előzetes tudásuk is hiányos lehet. Esetenként a mozgásos tapasztalatszerzés is aka-

dályozott. Számolni kell azzal a ténnyel is, hogy gyakran a részképességek zavarai vagy hiányossá-



gai is nehezítik a tanulás folyamatát. A tapasztalati alapozás lehetőségeinek megteremtésével, élet-

szerű tartalommal, a kíváncsiság, érdeklődés és megoldási késztetés felkeltésével és megtartásával 

stabil motiváció érhető el az egyéni tanulási formák kialakulásához. 

Mozgáskorlátozott tanulók esetében a sikeres pályaorientáció nagyban függ a tanuló mozgásszervi 

diagnózisától – annak végleges, javuló vagy romló voltától –, a mozgásállapot súlyosságától és kli-

nikai tüneteitől, az akadályozottság mértékétől és formájától, valamint a pszichés funkciók műkö-

désétől. A reális pályakép kialakítása rendkívül átgondolt és alapos előkészítő munkát kíván. A 

pályairányultsághoz nélkülözhetetlen képességek kialakításakor szükség lehet sajátos elő- és felké-

szítésre, azon képességek kialakítására, amelyek a saját adottságok felméréséhez és elfogadásához 

vezetnek. Ezt az elő- és felkészítést a mozgáskorlátozott tanuló elképzeléseivel és lehetőségeivel 

kell összhangba hozni. A pályaalkalmasság vizsgálatakor indokolt lehet speciális szempontok fi-

gyelembevétele is. 

A nemzeti öntudat, hazafias nevelés mozgáskorlátozott tanulóknál megvalósítandó tanulási és ne-

velési céljai megegyeznek a Nemzeti alaptantervben megfogalmazottakkal. 

A Nemzeti alaptanterv alkalmazása a mozgáskorlátozott tanulók nevelése-oktatása során 

A 2011. évi CXC. köznevelési törvény 47.§ értelmében és a Nemzeti alaptantervben megfogalma-

zottakkal összhangban a mozgáskorlátozott tanuló optimális fejlődése, nevelése-oktatása érdekében 

szükséges a sajátos nevelési igény típusának és súlyosságának megfelelő szakember (jelen esetben 

szomatopedagógus, vagy központi idegrendszeri károsodás esetén szomatopedagógus és/vagy kon-

duktor) aktív és támogató jelenléte. Továbbá szükségesek lehetnek speciális gyógyászati, rehabili-

tációs és technikai eszközök, illetve a fejlesztési területek szakértői bizottság által történő meghatá-

rozása, egyéni fejlesztési terv készítése. Mindez lehetővé teszi az egyéni haladási ütem biztosítását, 

valamint a differenciált (optimális esetben személyre szabott) nevelés-oktatás során az egyéni mód-

szerek, egyedileg kialakított segítő technológiák, gyógyászati és rehabilitációs eszközök alkalma-

zását, továbbá az időkeret módosítását, a tananyag elsajátításának egyénre szabott tempóját, módját. 

Emellett a köznevelési törvény 51. §-a hosszabb felkészülési időt biztosít a sajátos nevelési igényű, 

jelen esetben mozgáskorlátozott tanulók számára vizsgák alkalmával, illetve az írásbeli vagy szóbeli 

felméréseken, továbbá lehetőséget ad az iskolai tanulmányok során a mozgáskorlátozott tanuló által 

alkalmazott, megszokott eszközök használatára. 



Mozgáskorlátozottság esetén gyakran számolnunk kell a tanulók fáradékonyságával, csökkent ter-

helhetőségével. Az egyéni szükségletekhez igazodva fontos a kötelező és a választható tárgyak óra-

számának csökkentése. Erre való tekintettel a Művészetek tanulási terület; az éne-zene és vizuális 

kultúra tantárgyak Nat-ban megfogalmazott célkitűzései alsó tagozaton egyrészt tantárgyi koncent-

rációval, illetve témahetek, különböző projektmunkák keretében érvényesülhetnek, másrészt össze-

vont egységként, úgynevezett komplex művészeti nevelés keretében valósíthatók meg. A mozgás-

korlátozott tanulók nevelése-oktatása során kiemelten hangsúlyos a komplex személyiség- és kész-

ségfejlesztés érdekében végzett művészeti nevelés, ami beépül az alsó tagozatos tanulási területek 

tevékenységrendszerébe. Az ének, a ritmus, a zene, a tánc, a népi játékok, valamint a grafomotoros 

készség, a vizuális kommunikáció, továbbá a képzőművészet mind kiemelten fontos területek. 

Mozgáskorlátozottság esetén kiemelt feladat a cselekvéses tapasztalatszerzés akadályozottságából 

eredő hiányosságok pótlása, kompenzálása, a mozgáskorlátozott tanulók szűkebb és tágabb környe-

zetének megismerése, az önmaguk megismerésének segítése, a helyes életvitel kialakításának meg-

alapozása és az önálló életvitelhez szükséges alapképességek kialakítása érdekében a környezetis-

meret tantárgy 1. osztálytól való tanítása. 

Kompetenciafejlesztés mozgáskorlátozott tanulók esetében 

Valamennyi kulcskompetencia fejlesztése beépül a mozgáskorlátozott tanulók sérülésspecifikus pe-

dagógiai fejlesztő folyamatába. Mozgáskorlátozottság esetén – a cselekvéses tapasztalatszerzés hi-

ányosságai, illetve a szociális kapcsolatok sajátos alakulása miatt – az egyes kompetenciaterületek 

által meghatározott képességek fejlődése, ismeretek elsajátítása, attitűdök alakulása során gyakran 

eltérő fejlődés tapasztalható. A kompetenciafejlesztés folyamatában a tevékenységek kivitelezését, 

illetve a különböző helyzetekben való részvételt biztosító eljárások, technikák alkalmazása szüksé-

ges annak érdekében, hogy a mozgáskorlátozott tanulók is képesek legyenek a hatékony alkalmaz-

kodásra, a környezet befolyásolására. 

A mozgáskorlátozott tanulók esetében a gyors, cselekvőképes alkalmazkodás, illetve az élethosszig 

tartó tanulásra való felkészülés érdekében valamennyi kompetenciaterület fejlesztése kiemelt fon-

tosságú. 

Egészségügyi és pedagógiai célú habilitáció, rehabilitáció 



A mozgáskorlátozott tanulók habilitációs, rehabilitációs fejlesztésének sajátos célja, hogy a sérülés 

következtében hátránnyal induló tanulóknak nagyobb esélyt biztosítson az eredményes tanulásra, 

fejlődésre, a sikeres társadalmi beilleszkedésre. 

  



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

alapelvei 

Az egyéb pszichés fejlődési zavar kategóriába tartozó tanuló iskolai alulteljesítés esetén folyamatos 

gyógypedagógiai megsegítést igényel, ami komplex fejlesztést szolgáló foglalkozások formájában, 

a többségi pedagógus bevonásával, az egyéni képességekhez igazodó tevékenységrendszer kereté-

ben végezhető. Az iskolai oktatás, a pedagógiai, gyógypedagógiai ellátás, valamint az egészségügyi 

habilitáció és rehabilitáció a tanulási- vagy figyelem- és magatartásszabályozási zavar jellegétől, 

súlyosságától, a társuló zavarok meglététől, a háttérben lévő sajátos képességmintázat fejlődési le-

hetőségeitől, mértékétől, dinamikájától függ. Fejlesztésük az egyéni szükségletek figyelembevéte-

lével a szülővel és a tanulóval, valamint a pedagógusokkal történő megbeszélést követően történhet.  

Az egyéb pszichés fejlődési zavar kategóriába tartozó tanuló oktatása integráltan, a kiemelt figyel-

met igénylő (különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű) tanulók személyi és tárgyi 

feltételeivel is rendelkező többségi általános iskolában történik. 

A fejlesztés hatékonyságához szükséges, hogy egyéni fejlesztési terv alapján egyrészt komplex fej-

lesztést szolgáló foglalkozások keretében, másrészt a tanórákon az egyéni képességekhez igazodó 

tevékenységrendszer keretében történjen. 

A tanulás-tanítás folyamatában kiemelt figyelmet követel, valamint a tanulásszervezési módok, a 

tanulási és értékelési eljárások megválasztása terén sajátos feladatot jelent a tanulási zavarral küzdő, 

ugyanakkor bármely területen tehetségesnek bizonyuló tanulók felismerése, tehetségük gondozása, 

ami a pályaorientáció folyamatára is hatással van. 

A tanulók fejlesztésében törekedni kell 

 a tudatos, tervszerű, egyénre szabott fejlesztési terv kialakítására; 

 a komplex megközelítésre és módszerválasztásra; 

 a fejődési dinamika nyomon követésére. 

A tanulás-tanítás folyamatában kiemelt jelentőségű 

 a tananyag adaptálása; 

 tanulásmódszertani elemek beemelése; 



 változatos tanulásszervezési módok, differenciált oktatásszervezés, projektmunka biztosí-

tása; 

 a tanuló szükségleteihez illesztett tanulási stratégiák megválasztása, a személyre szabott, 

tanulóközpontú tanulás; 

 az értékelési eljárások megválasztása, a fejlesztő értékelés szükségessége; 

 a társas beilleszkedés, a szociális kompetenciák fejlődésének kiemelt támogatása az egyéb 

pszichés fejődési zavar kategóriába tartozó mindegyik tanulónál, ami lényeges elvi kiindu-

lópontja a gyakorlati munkának; 

 az egyéni tanulási utak megismerésének szükségessége, az adekvát pedagógiai támogatás 

tervezése céljából; 

 a kronológiai életkorból adódó sajátosságok kiemelt figyelembevétele; 

 az olvasást, írást, számolást megalapozó bázisfunkciók, különösen a nyelvi képességek fej-

lesztése; 

 a környezet illesztése a gyermek szükségleteihez; 

 érthető és követhető idői és téri struktúra kialakítása; 

 átlátható és érthető szabályok kialakítása. 

További fontos tényező a tanulók támogatásában a szülők bevonódásának elősegítése, a partnerségi 

viszony kialakítása és a pedagógusok (tanórán a pedagógiai asszisztens), a (külső, belső) segítő 

szakemberek munkájának összehangolása, együttműködése. 

Kiemelt feladatok a nevelés-oktatás során 

Az iskolai nevelés-oktatás során kiemelt feladat a tantervi előírásoknak megfelelő sikeres tovább-

haladás biztosítása, vagyis a tananyag-feldolgozásnál a pedagógusnak figyelembe kell vennie a tan-

tárgyi tartalmaknak a tanulói sajátosságokhoz való illesztését, az esetleges adaptálás lehetőségeit, 

tekintetbe véve azon tananyagrészeket, amelyek egyéni vagy kiscsoportos korrepetálással, fokoza-

tos felzárkóztatással, kompetenciafejlesztéssel és az így irányított otthoni gyakorlással az osztály-

foknak megfelelő ismeretszerzés és -alkalmazás a tanulónál eredményesnek bizonyul. 

A pozitív énkép és önértékelés kialakítása érdekében a tanulóval szemben támasztott elvárások egy-

értelműek és már a tanulási folyamat elején ismertek legyenek! Ehhez az elváráshoz kell igazodniuk 



azoknak az alkalmazott mérési és felmérési stratégiáknak, amelyek a várt és a mért mutatók össz-

hangja esetén a sikeres pedagógiai munka eszközei. 

Az alapelvek megvalósítása érdekében feladat: 

 az optimális és támogató tanulási környezet kialakítása az előzetesen felmért szükségletek 

alapján; 

 előzetes tudás felmérése; 

 érdeklődés, motivációs bázis felmérése; 

 énhatékonyság erősítése az osztálytermi és egyéni munkán keresztül is; 

 módszertani sokrétűség megvalósítása; 

 differenciálás megvalósítása: 

- a feladatok megoldásához hosszabb idősávokat, tágabb kereteket kell megjelölni ott, 

ahol erre szükség van; 

- a feladatok tartalmát, a nevelési-oktatási célt szem előtt tartva, a tanuló egyéni szükség-

leteihez, képességstruktúrájához és teherbírásához szükséges igazítani; 

- az iskolák segítő megkülönböztetéssel, egyénileg is támogassák a tanulókat, elsősorban 

az önmagukhoz mért fejlődésüket értékelve; 

- ehhez szükséges a személyre szabott értékelés, fejlesztő értékelés; 

 a különbözőségeket az iskola az emberi viselkedés komplex környezeti hatások szerint ala-

kuló sokféleségére utaló jellegzetességnek, az agyi érés, fejlődés változatos megnyilvánulá-

sának (neurodiverzitás) tekintse; 

 a gyógypedagógus, valamint az adott iskolában különböző tantárgyakat tanító pedagógusok 

tudásmegosztásra épülő, szakmailag egymást támogató tevékenysége. 

E szemlélet gyakorlatban történő alkalmazásához olyan fejlesztési célokat kell kijelölni, amelyek a 

tanulási környezetet is illesztik a tanuló egyedi jellemzőihez, és az ehhez igazodó, a képességtarto-

mányok mindkét határán − tehetség és fejlődési késés, fejlődési zavar, esetleg ezek együttes megléte 

− kihívást jelentő feladatok megtervezését támogatják. 



További feladat a tanulás iránti motiváció, kitartás és a kudarctűrő képesség növelése, a kortársakra 

és a felnőttközösségre irányuló rendezett társas kapcsolatok kialakítása, a társadalmi együttélés sza-

bályainak követése és az önállóságra nevelés. 

A pedagógusoknak olyan tanulási tapasztalatokra, tanítási módszerekre és támogató stratégiákra 

szükséges támaszkodniuk, amelyek figyelembe veszik 

 a tanulók azonosított tanulási szükségleteit, 

 érdeklődését, 

 tehetségét, 

 célkitűzéseit, 

 kulturális hátterét. 

Az életkori sajátosságoknak megfelelően, valamint a jellemző figyelemkoncentráció eltéréseit is 

figyelembe vevő tanórai foglalkozásokkal, a tanórán belül 15-20 perces tevékenységek váltakozá-

sával segíthető a tanulás konszolidációja, biztosítható a megfelelő terhelés, valamint a figyelem 

fenntartása. 

Olvasási zavar 

Az olvasási zavar (diszlexia) esetében kiemelt feladat az osztályfoknak megfelelő értő olvasás kész-

ségének kialakításával az olvasóvá válás elősegítése. 

Fő célkitűzések: 

a) az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű, han-

goztató-elemző, szótagoló, a magyar nyelv ortográfiai sajátosságait figyelembe vevő anali-

záló-szintetizáló módszerrel; 

b) stabil betűismeret, betű-hang megfeleltetés kialakítása; 

c) biztos szóolvasás kialakítása mind valódi, mind álszavak esetében; 

d) olvasás fluenciájának/gördülékenységének elősegítése; 

e) az olvasási készség folyamatos gondozása a tanuló egész iskolai pályafutása alatt; 

f) szövegértési stratégiák kialakítása; 

g) a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során; 



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

i) a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, a tanulás támogatása pl. képekkel, 

gondolattérképpel, nyomtatott óravázlatokkal, bemutatók rendelkezésre bocsátásával, a szö-

vegek auditív felkínálásával (pl. hangfájlok szerkesztése, hangoskönyvek, optikai karakter-

felismerés stb.), gépírással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásá-

val; 

j) speciális olvasástanítási program alkalmazása; 

k) a diszlexia reedukáció (olvasás újratanítása) speciális terápiás programjainak felhasználása; 

l) az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése. 

A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

a) fonológiai, nyelvi, metanyelvi tudatosság fejlesztése, 

b) verbális emlékezet, munkaemlékezet fejlesztése, 

c) modalitásspecifikus integráció fejlesztése, 

d) különböző észlelési funkciók fejlesztése. 

Íráskép zavara 

Az íráskép (írásbeli kifejezés) zavara (diszgráfia) esetében kiemelt feladat az osztályfoknak megfe-

lelő íráskészség kialakítása, annak elősegítése, hogy a tanuló képes legyen használni az írott nyelvet 

(akár folyóírás, akár nyomtatott írás, akár gépírás verziókban) a kommunikáció, ismeretszerzés, tu-

dásgyarapítás és társas kapcsolatok létesítésének céljára. 

Fő célkitűzések: 

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

önálló íráskivitelezés); 

b) a különböző írásformák tanulói képességekhez, szükségletekhez és preferenciákhoz illesz-

tése. 

A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

a) eszköz (ceruza, ceruzafogó) helyes használata; 

b) megfelelő testtartás kialakítása az írás során; 



c) a mozgáskoordináció fejlesztése; 

d) a testséma biztonságának kialakítása, a szenzomotoros integráció fejlesztése; 

e) a vizuomotoros koordináció/szem-kézmozgás összerendezettségének fejlesztése; 

f) célirányos mozgások fejlesztése, különös tekintettel a manipulációs mozgásokra, praxi-

ára/célirányos mozgások kivitelezésére; 

g) a ritmus, a nyomás és a sebesség optimális egyensúlyának megteremtése; 

h) a végrehajtó működés fejlesztése, különös tekintettel a motoros output optimalizálására. 

Helyesírás zavara  

A helyesírás zavara (diszortográfia) esetében kiemelt feladat az írott nyelv ortográfiájának/helyes-

írásának tudatosítása, lehetőség szerint a fluens/gördülékeny íráskészség elérése, az önellenőrzés 

különböző módjainak (pl. infokommunikációs technológia, helyesírás-ellenőrző és -javító szoftver) 

készségszintű elsajátíttatása. 

Fő célkitűzések: 

a) a spontán és tollbamondás utáni írás színvonalának javítása; 

b) a fő helyesírási szabályok begyakoroltatása (a kivételek megtanulásának mellőzésével), ana-

lógiás stratégiahasználat kialakítása; 

c) önmonitorozás, önellenőrzés rögzítése; 

d) a diszlexia reedukáció (olvasás újratanítása) speciális terápiás programjainak felhasználása. 

A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

a) fonológiai, nyelvi, metanyelvi tudatosság fejlesztése; 

b) beszédpercepció fejlesztése; 

c) verbális emlékezet, munkaemlékezet fejlesztése; 

d) modalitásspecifikus integráció fejlesztése; 

e) hang-betű megfeleltetés fejlesztése. 

Számolási zavar  



A számolási zavar (diszkalkulia) esetén kiemelt feladat, hogy a tanuló az osztályfokának megfelelő 

matematikai készséggel rendelkezzen, képes legyen a matematikai kompetencia megszerzésére, a 

matematikai műveletek használatára, az ismeretszerzés, a tudásgyarapítás és a hétköznapi gyakorlat 

színterein. 

Fő célkitűzések: 

a) a számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése; 

b) matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazása; 

c) a matematikai relációk nyelvi megalapozása, a matematika-nyelv tudatosítása; 

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

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

megerősítés; 

e) segítő, kompenzáló eszközök használatának lehetővé tétele; 

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

segítő technikák, eljárások alkalmazása; 

g) a matematikai gondolkodás és érvelés (kérdésfeltevések, szóbeli kifejezés, érvelés, diver-

gens, ill. konvergens gondolkodás, problémamegoldó gondolkodás, problémamodellezés, 

algoritmikus gondolkodás) fejlesztése; 

h) a diszkalkulia reedukáció speciális terápiás programjainak felhasználása. 

A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

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

b) szám- és mennyiségfogalom kialakítása, magasabb szintű matematikai fogalmak kialakí-

tása, alkalmazása, a mindennapi élethelyzetek problémamegoldásának segítése, fejlesztése; 

c) a vizuális-téri képességrendszer fejlesztése; 

d) a sorozatalkotási képesség, a szeriális észlelés fejlesztése; 

e) az önértékelés fejlesztése, sikerélmény biztosítása. 

Figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar  



A figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar (ADHD) esetén kiemelt feladat, hogy a tanuló a figyelmi, 

aktivitási és impulzivitási nehézségei ellenére elsajátítsa az osztályfokának megfelelő ismereteket 

és kompetenciákat minden tantárgy esetében. Cél, hogy az ismeretszerzés és -alkalmazás, a tudás-

gyarapítás és képességfejlődés osztálytermi és hétköznapi színtereken is megvalósuljon. 

Fő célkitűzések: 

a) a figyelem- és viselkedésszabályozás egyensúlyának megteremtése személyre szabott támo-

gatással; 

b) teammunka keretében gyógypedagógiai, pszichológiai, szakorvosi együttműködés; 

c) a figyelem tartósságát biztosító környezeti feltételek megteremtése; 

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

e) fokozott egyéni bánásmód; 

f) az önszervezési képesség, az önkontroll fejlesztése; 

g) önbecsülés és pozitív énkép kialakítása; 

h) szociális készségek fejlesztése, beilleszkedés elősegítése; 

i) feladatkivitelezés idői és téri struktúrájának megtervezése és kivitelezése; 

j) dicséret, jutalom, motiválás, sikerélmény biztosítása. 

A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

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

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

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

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

e) speciális figyelemtréning, különösen a tartós figyelemre vonatkozóan; 

f) koncentráció fejlesztése; 

g) utasításkövetés gyakorlása, fejlesztése; 

h) a türelem, késleltetés és gátlás képességének fejlesztése; 



i) mozgáskoordináció, biztonságos mozgáskivitelezés fejlesztése, adekvát mozgásos aktivitás 

biztosítása. 

Magatartásszabályozási zavar  

A magatartásszabályozási zavar esetében kiemelt feladat a közösségi szabályokhoz alkalmazkodó, 

szervezett viselkedés kialakítása, a szélsőséges megnyilvánulások leépítése, az önkontroll, az ér-

zelmi egyensúly megteremtése. 

Fő célkitűzések: 

a) az önszabályozás fejlődésének támogatása pedagógiai eszközökkel; 

b) kihívást jelentő viselkedések/viselkedésproblémák csökkentése; 

c) adaptív viselkedés, szabálykövetés, szabálytartás kialakulásának támogatása; 

d) társas készségek, kapcsolatok fejlesztése. 

A célzott képességfejlesztés kiemelt területei: 

a) düh- és agressziókezelés fejlesztése, 

b) érzelemfelismerés és érzelemkifejezés fejlesztése, 

c) kommunikáció fejlesztése, 

d) konfliktuskezelési képesség, problémamegoldás fejlesztése, 

e) megküzdési képesség fejlesztése, 

f) figyelmi működés fejlesztése. 

Eszközei lehetnek: 

 kognitív viselkedésterápiás eljárások egyes elemeinek alkalmazása pedagógiai helyzetben; 

 a mindennapi tevékenységek végzéséhez, iskolai elvárások teljesítéséhez igazított idői ke-

retek rendszeres alkalmazása (napirend); 

 tevékenységek végzésének, iskolai feladatok teljesítésének lépésekre bontása (folyamat-

ábra/forgatókönyvek); 

 sikerélmény biztosítása, pozitív megerősítés, jutalmazási technikák bevonása; 

 együttműködés a családdal és más szakemberekkel. 



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

Az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók nevelése-oktatása során a Nat-ban meghatáro-

zott fejlesztési feladatok és tartalmak megvalósítása általában lehetséges, a Nat-ban leírt fejlesztési 

feladatok az irányadók, de a kompetenciaterületek, tanulási területek és tudástartalmak (azok fejlő-

dési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) módosulhatnak. 

A helyi tantervben az egyes tanulási területekhez kapcsolódó tantárgyak témaköreire, azok tartal-

mára és követelményeire vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figye-

lembevételével érvényesíthetők, megvalósításukat a gyermekkel foglalkozó pedagógus és gyógy-

pedagógus közösen támogatja az egyéni fejlesztési tervben rögzítettek alapján, és ennek megvaló-

sulását rendszeresen felülvizsgálják. 

Mindennek megvalósulása az osztálytermi környezetben folyó munka és az egyéni vagy kiscsopor-

tos habilitatív/rehabilitatív tevékenység, valamint az esetmegbeszélés, teamtanítás, közös tervezés, 

közös értékelés, tananyag-adaptáció együttes alkalmazásával lehetséges. 

A Nat kiemelt célkitűzése az aktív tanulás, az egyénre szabott tanulási utak, a tanulói sokféleség 

figyelembevétele. Az egyéb pszichés fejlődési zavar alapján SNI tanulóknál mindezen célok meg-

valósulását támogatja a rugalmas tanulásszervezés, a heterogén tanulócsoportok, a tanulók közötti 

kooperációra építő módszerek, a minden szempontból akadálymentes és minden tanuló számára 

egyformán hozzáférhető tanulási környezet létrehozása, a differenciált célkijelölés, a többszintű ter-

vezés, a differenciáló módszerek a feladatra vonatkozó instrukciók adásában és az értékelésben, 

valamint szükség szerint adaptált tananyag használata. 

A helyes módszertan megválasztásában fontos a tanulókat nevelő, oktató pedagógusok, a szülők és 

a szakszolgálatok közötti széles körű szakmai együttműködés, a tapasztalatok cseréje, a jó gyakor-

latok megosztása (kölcsönös együttműködés, partneri, bizalmi kapcsolat kialakítása). 

A helyi tanterv kiemelten kezeli az önismeretet, a reális önértékelés kialakítását, a kommunikáció 

fejlesztését. E feladatok minden tanulási területen megjelennek. 

Kulcskompetenciák fejlesztése 

Alapkompetenciák 

Az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók esetében kiemelt jelentőségű az alapkompeten-

ciák kialakítása: az olvasáshoz, íráshoz, szövegértéshez szükséges nyelvi funkciók, mennyiségi, 



számfogalmi (készségszintű, elvont számolás kis számköröktől kezdve), téri-vizuális és idői viszo-

nyokban való tájékozódáshoz, valamint a mozgáshoz kapcsolódó ismereteknek, készségeknek és 

attitűdöknek a rendszere. Az alapkompetenciák fejlesztése elsősorban az alapozó négy évfolyam 

feladata, ugyanakkor az érintett gyermekeknél a felsőbb évfolyamokon átívelve szükséges e kom-

petenciák stabilizálása, a lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás csökkentése érdekében is. 

A tanulás kompetenciái 

Kiemelt fejlesztési terület az érintett gyermekek aktív, önirányított tanulási kompetenciájának ki-

alakítása a tanulási területeken átívelve. Tudatosítani kell a tanulóban az erősségeit és gyengesé-

geit/nehézségeit, valamint hangsúlyozni szükséges, hogy az eltérő információfeldolgozási stratégia 

és tanulási stílus nem feltétlenül hibás, csupán a megismerés másfajta útja. A tanulóval közösen 

meg kell találni azt a tanulási-kognitív stílust, mely illeszkedik képességmintázatához és személyi-

ségéhez, s mellyel hatékony, önálló tanulóvá képes válni. A pedagógus a reális tanulási célok kitű-

zésében, a tanulási preferenciák megtalálásában támogathatja őt. Lépésekre bontott, idői ütemezést 

is tartalmazó, elérhető tanulási tervek összeállítása szükséges. Lényeges elem a kíváncsiság, önref-

lexió és önellenőrzés iránti igény felkeltése és fenntartása, valamint annak a megerősítése, hogy a 

tanulás természetes velejárója a hibázás, s ezt kellő belátással, türelemmel és problémaérzékeny-

séggel erőforrássá lehet tenni. Lényeges továbbá a saját tanulásért érzett felelősségvállalás kialakí-

tása, a kitartás erősítése és az érintett gyermekek kimozdítása a tanult tehetetlenségből, azáltal, hogy 

megélik saját kompetenciájukat és kontrolljukat a tanulási tevékenységük felett. 

A kommunikációs kompetenciák (anyanyelvi és idegen nyelvi) 

Az egyéb pszichés fejlődési zavarral érintett gyermekek számára gyakran nehézséget jelent 

 mások arckifejezésének, érzelmeinek leolvasása és értelmezése; 

 a gesztusok, testbeszéd felismerése, értelmezése; 

 a másik hanghordozásának, hangsúlyának, hangerejének észlelése, ezek jelentésének, üze-

netének értelmezése; 

 megőrizni és tiszteletben tartani mások személyes terét; 

 szociálisan megfelelő módon érintkezni másokkal; 



 gondolatokat, érzéseket, szükségleteket és benyomásokat hatékonyan, összeszedetten kife-

jezni. 

A tanulás-tanítás során ki kell aknázni a kommunikációs helyzetekben meglévő fejlesztési lehető-

ségeket a fenti kommunikációs kompetenciák gyakorlására, a metakognitív viselkedési stratégiák 

kialakítására, például kooperatív technikák, projektmunkák alkalmazásával. 

A digitális kompetenciák 

A digitális kompetenciák kiváló lehetőséget kínálnak az érintett tanulók hatékony információszer-

zésére, a kompenzációs utak megtalálására. A szövegszerkesztő, a bemutatókészítő, az adatkezelő, 

az adatfeldolgozó, a grafikus, hang-, videoszerkesztők hatékonyan használhatók fel a tananyag 

adaptálására, ezáltal a nehézségek leküzdésére, valamint tehetséggondozásra. Az érintett gyermekek 

sérülékenysége miatt különösen fontos, hogy tisztában legyenek a digitális technológiák alkalma-

zásának jogi és etikai alapelveivel, megtanulják, hogyan lehet megvédeni a magánszférát, a szemé-

lyes adatokat és a digitális identitást. 

A matematikai, gondolkodási kompetenciák 

A tudomány és technológia iránti érdeklődés, nyitottság felkeltése azért lényeges, mert az egyéb 

pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók negatív énképük, önértékelésük miatt gyakran elveszítik 

az intellektuális nyitottságukat, különösen a kognitív kihívással telített helyzetekben. Valós, érdek-

lődési körükbe eső problémamegoldás során megtanulják alkalmazni az analizáló, szintetizáló és 

algoritmizáló gondolkodási formákat, valamint az induktív (rávezető, egyediből az általános felé 

mutató), deduktív (levezető, általánosból az egyedire mutató) és abduktív (hipotézisalkotás, célja a 

magyarázat) következtetések szabályait, alkalmazási területeit. 

A személyes és társas kapcsolati kompetenciák 

Az egyéb pszichés fejlődési zavarban érintett gyermekek gyakran nehezen boldogulnak családi és 

intézményi kapcsolataikban, nehezítettek lehetnek a felnőttekkel és kortársakkal való társas inter-

akciók. A kortársközösség a tanulási, viselkedésszervezési problémáik miatt kevésbé elfogadó lehet 

velük szemben, ezért mindenképpen támogatni szükséges a kapcsolati hálók kiépítését, fenntartását. 

Fontos, hogy megtanulják az érzelmek és más szociális jelzések felismerését, a metakommunikatív 

jelzések megértését, az érzelmek, vágyak, célok, gondolatok megfelelő kifejezését és értelmezését. 

A társas interakció az egészen alapvető készségektől (pl. üdvözlés) az összetett készségekig (pl. 



érzelmileg feszült helyzetben kritika elfogadása) számos elemből tevődik össze, alapjai jellemzően 

a családi szocializáció során kerülnek elsajátításra, melyeket az intézményes nevelés megerősít, ki-

egészít. Az egyéb pszichés fejlődési zavarban érintett tanulók esetében – az eltérő fejlődésmenet 

következtében – hiányos vagy nem megfelelő lehet a szociális készségek készlete (különösen 

ADHD és magatartásszabályozási zavar esetén), vagy az ismételt rossz tapasztalatok és kudarcok 

következtében gátoltság, visszahúzódás (különösen tanulási zavarok esetén), esetleg a kritikai mér-

legelés hiánya alakulhat ki, valamint a végrehajtó működések gyengesége miatt tartós jellemzője is 

lehet a fejlődésnek, ezért a pedagógiai figyelemnek fokozott mértékben ki kell terjednie ennek a 

kompetenciának a fejlesztésére. A kortárskapcsolatok kiépítéséhez és fenntartásához szükséges 

készségek fejlesztésével, a kapcsolatépítés facilitálásával/ösztönzésével lehetőség adódik a szociális 

viselkedéselemek fejlesztésére, gyakorlására. Lényeges az érintett tanulók kimozdítása az esetleges 

passzivitásból, az iskolai életben való aktív részvétel támogatása. Támogatni kell a tanulóban a fe-

lelősségvállalást, a gondoskodást, a segítőkészséget, az empátiát, a toleranciát, az együttműködést, 

a szolidaritást, a kockázatvállalást, a konfliktushelyzetekben az asszertivitásra támaszkodó konfron-

tációt is. 

A kreativitás, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái 

Az esztétikai átélés élménye és a művészi önkifejezés lehetősége az érintett tanulók rezilienciáját (a 

nehézségekhez való rugalmas és adaptív alkalmazkodáshoz szükséges készségek) és rekreációját 

egyaránt támogatja. Így a kreatív tevékenységekbe történő aktív bekapcsolódás lehetősége elenged-

hetetlen eszköz a pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók esetében. 

Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompetenciák 

Az egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók esetében hangsúlyos szerepe van az iskolák 

pályaorientációs tevékenységének, hogy a tanulók és szüleik megismerjék a továbbtanulási, szak-

matanulási opciókat, a felvételi rendszerben adható többlettámogatási, méltányossági lehetőségeket. 

Kellő figyelmet kell fordítani a sikerorientáltság, az innovációs készség kialakítására. 

Értékelés (tanulási célok, tanulási eredmény) 

Fontos, hogy a tanulóval szemben támasztott elvárások egyértelműek, már a tanulási folyamat ele-

jén ismertek legyenek. Ehhez kell igazodniuk azoknak az alkalmazott mérési és felmérési stratégi-



áknak, amelyek az elvárás és a mért mutatók összhangja esetén a sikeres pedagógiai munka eszkö-

zei. Ennek értelmében a differenciált pedagógiai tervezés alapját a tanulási folyamat kezdetén is-

mert, a fenntartó által felkínált és/vagy az iskola pedagógiai programjában rögzített, diagnosztikus 

céllal történő értékelés  adja. A tanulási folyamat követését szolgáló felméréseket, ellenőrző méré-

seket minden esetben a tanulást támogató, fejlesztő-segítő értékelésnek és visszajelzésnek kell kö-

vetnie. Ezeknek az eszközöknek a kiegészítése a tanulói önértékeléssel, a társértékeléssel és a cso-

portos értékelési formákkal lehetővé teszi, hogy az értékelés a tanuló számára örömteli, élvezetes 

eseménnyé váljon, fejlesztve ezzel a reflektivitást és az érzelmi, szociális intelligenciát, valamint a 

pozitív énkép és önbecsülés fejlődését. 

Az egyéb pszichés fejlődési zavar kategóriába került tanuló a megyei szintű pedagógiai szakszol-

gálat szakértői bizottságának szakértői véleménye alapján indokolt esetben adott tantárgy(ak), tan-

tárgyrész(ek) értékelése és minősítése alól mentességben részesülhet, továbbá többlet felkészülési 

idő, segédeszköz-használat biztosítható számára. 

A szummatív értékelés helyett fejlesztő és diagnosztizáló mérés és fejlesztő szöveges értékelés be-

vezetése indokolt. 

Habilitáció/rehabilitáció 

Az egyéni fejlesztőmunka tervezése, a rehabilitációs terv kidolgozása logopédus, pszichopedagó-

gus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakon/szakirányon szakképzettséget szerzett gyógy-

pedagógus, gyógypedagógus-terapeuta, pszichológus és egyéb szakemberek (pl. szomatopedagó-

gus, gyermekpszichiáter) bevonásával történik és rehabilitációs célú órakeretben zajlik. Az egyéni 

fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósulása időszakosan, az ütemezési fázis befejezését követően 

ellenőrzésre kerül a további célkitűzések megtervezését megelőzően, melyről a pedagógusnak szin-

tén tájékoztatást kell kapnia. A gyógypedagógiai tanár, terapeuta által vezetett pedagógiai rehabili-

táció a funkcionális képességfejlesztő programok külön alkalmazásával, a fejlesztések során tanul-

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

hetségük kibontakozásához szükséges feltételek, eszközök, módszerek biztosítása a pedagógiai re-

habilitációnak is kiemelt feladata a tanórai és tanórán kívüli tehetséggondozás mellett. 

Az egészségügyi célú rehabilitáció elsősorban az egyéb pszichés fejlődési zavar jellegének, tünete-

inek kivizsgálásakor megállapított diagnózisnak megfelelő szakorvosi ellátást, annak folyamatos-



ságát, kontrollját, valamint a pedagógiai rehabilitációt segítő egészségügyi terápiákat foglalja ma-

gába. Ennek érdekében a diagnózisalkotás fontos része a gyermekpszichiátriai vizsgálat (ADHD és 

magatartásszabályozási zavar esetén), szükség esetén kiegészítésként gyermekneurológiai, fül-orr-

gégészeti, valamint gyermekszemészeti vizsgálat, továbbá az ezekhez kapcsolódó beavatkozások és 

rendszeres kontroll. 

 
  



Napirend a KoRa Iskolában 

 

Ügyelet 7:30 – 8:30 

Beszélgető kör 8:30 – 8:50 

1. óra 8:50 – 9:35 

szünet 9:35 – 9:50 

2. óra 9:50 – 10:35 

szünet 10:35 – 10:50 

3. óra 10:50 – 11:35 

szünet 11:35 – 11:50 

4. óra 11:50 – 12:30 

Nagy szünet I.: 

(ebéd) 

12:30 – 13:00 

1. - 2. osztályok ebédelnek 

5. óra 

3. – 4. osztály 

12:45 – 13:25 

5. óra 

1. – 2. osztály 

13:00 – 13:40 

Nagy szünet II.: 

(ebéd, udvar) 

13:25 – 14:10 

1. - 2. osztályok udvari szünet 

3. - 4. osztályok ebédelnek 

Léleksimogató  

(mese, fejlesztés) 

14:10 – 14:30 

Napközi 14:30 – 16:00 

Ügyelet 16:00 – 17:00 

 

14:30 – 15:30 tanulóidő 

Szakkörök: 15:30 – 17:00 

  



 

  



 

  


