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1. A fejlesztőprogram elkészítésének jogszabályi háttere
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 25. pontjában meghatározottak
szerinti sajátos nevelési igényű (a továbbiakban: sajátos nevelési igényű) gyermekek iskolai
nevelését és oktatását végző iskola a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának
irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet alapján fejlesztőprogramot
készít.
A sajátos nevelési igényű tanuló fejlesztésére vonatkozó célokat, feladatokat, tartalmakat,
tevékenységeket, követelményeket meg kell jeleníteni:
a) az intézmény pedagógiai programjában,
b) a helyi tantervben
c) a tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó tanítási-tanulási programban,
d) az egyéni fejlesztési tervben.
A sajátos nevelési igényű tanulókat nevelő-oktató iskolák pedagógiai programjuk, helyi
tantervük elkészítésénél figyelembe veszik:
– a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési
törvény), a Nat és az Irányelv rájuk vonatkozó előírásait,
– a kollégiumi nevelés országos alapprogramját,
– a nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit,
– a fővárosi, megyei feladatellátási, intézményhálózat-működtetési és köznevelés-fejlesztési
tervet,
– a szülők elvárásait és
– az általuk nevelt tanulók sajátosságait.
A sajátos nevelési igény a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérő, nagyobb
mértékű differenciálást, speciális eljárások alkalmazását, illetve kiegészítő fejlesztő,
korrekciós, habilitációs, rehabilitációs, valamint terápiás célú pedagógiai eljárások
alkalmazását teheti szükségessé.

2. A habilitációs, rehabilitációs ellátás közös elvei
a) A sajátos nevelési igényű tanulók nevelésében, oktatásában részt vevő nevelési-oktatási
intézmények egész nevelési-oktatási rendszerét átfogó, hosszú távú habilitációs, rehabilitációs
célok és feladatok határozzák meg, melyeket az intézmény dokumentumai tartalmaznak.
b) A habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan szakmaközi együttműködésben
kialakított és szervezett nyitott tanítási-tanulási folyamatban valósul meg, mely az egyes
tanulók vagy tanulócsoportok igényeitől függő eljárások, időkeret, eszközök, módszerek,
terápiák alkalmazását teheti szükségessé.
A habilitációs, rehabilitációs tevékenység közös céljai és feladatai

3

a) A mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékosságból, több fogyatékosság
együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékosságból, autizmus spektrum zavarból vagy
egyéb pszichés fejlődési zavarból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók kompenzálása vagy
helyreállítása, a meglévő ép funkciók bevonásával.
b) Törekvés a különféle funkciók egyensúlyának kialakítására.
c) A szükséges speciális eszközök elfogadtatása és használatuk megtanítása.
d) Az egyéni sikereket segítő, a társadalmi együttélés szempontjából kívánatos egyéni
tulajdonságok, funkciók fejlesztése.
e) Az egyes területeken kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók tehetségének
kibontakoztatása.

A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők
a) A fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavar típusa,
súlyossága.
b) A fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar vagy egyéb pszichés fejlődési zavar
kialakulásának, felismerésének, diagnosztizálásának ideje.
c) A sajátos nevelési igényű tanuló
ca) életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei,
cb) képességei, kialakult készségei, kognitív funkciói, meglévő ismeretei.
d) A társadalmi integráció kívánalmai: az egyéni tanulási utak megtervezése és biztosítása,
továbbtanulás, pályaválasztás, a lehető legönállóbb életvitelre történő felkészítés.
A nevelés, oktatás, fejlesztés kötelezően biztosítandó pedagógiai feltételeit a köznevelési
törvény foglalja össze. A köznevelési törvény a sajátos nevelési igényű tanulókhoz igazodva
az általánosan kötelező feltételeket több területen módosítja, illetve kiegészíti olyan
többletszolgáltatásokkal, amelyeket ki kell alakítani, és hozzáférhetővé tenni a sajátos
nevelési igényű tanulók számára, mint például:
– speciális tanterv, tankönyvek, tanulási segédletek,
– speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök.
A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását
elősegítheti a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk
(teljes vagy részleges integrációjuk). Az együttnevelést megvalósító intézmény többet vállal,
magasabb értéket kínál, mint részvétet és védettséget. Sikerkritériumnak a tanulók
beilleszkedése, önmagához mért fejlődése, a többi tanulóval való együtt haladása tekinthető.
A Nagybajomi Kolping Katolikus Szakképző Iskola és Kollégium, mint az integrált
nevelésben, oktatásban részt vállaló nevelési, oktatási intézmény figyelembe veszi az
egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények iránymutatásait (szakértői vélemény).
Az intézmény saját, munkaviszonyban foglalkoztatott gyógypedagógusokkal valósítja meg
fejlesztési programját.
A kollégiumot is magában foglaló intézmények pedagógiai programja
A sajátos nevelési igényű tanulók egy része többcélú – kollégiumot (diákotthont) is magába
foglaló – intézményben teljesíti tankötelezettségét. Az intézmények pedagógiai programját az
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Irányelvben megfogalmazott célok, tartalmak és feladatok, valamint a Kollégiumi nevelés
alapprogramjának figyelembevételével kell elkészíteni.
A kollégiumi nevelőmunka a társadalmi beilleszkedéshez szükséges képességek fejlesztését
szolgálja. Ennek során jelentős szerepet kap az egyéni bánásmód, a személyre szabott
nevelési eljárások, az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs
tevékenységformák alkalmazása.
A diákotthoni foglalkozások szervezésekor kiemelt szerepet kap:
– a szocializációt segítő képességek fejlesztése,
– az egyéni tanulási és ismeretszerzési technikák megtanulása, alkalmazása,
– az egészséges életmódra nevelés – a tanuló speciális igényeihez igazítva az egészség
megőrzéséhez szükséges technikák, képességek megszerzése, megőrzése,
– a környezeti nevelés, az egyéni igények alapján a saját környezet megfelelő kialakítása,
– a szabadidős program, önkiszolgálás, munka, tehetséggondozás, felzárkóztatás, társas
kapcsolatok, közösségi tevékenységek alkalmazása, amelyek a tanuló eredményes társadalmi
beilleszkedését segítik elő.

3. A habilitációs, rehabilitációs ellátás elvei
a fogyatékosság típusa szerint
3.1.

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók
iskolai fejlesztésének elvei

Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a tanulásban akadályozott gyermekek körébe tartoznak,
akik az idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okra visszavezethető gyengébb
funkcióképessége, illetve a kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó
akadályozottságot, tanulási nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak.
Az enyhe fokú értelmi fogyatékosság (mentális sérülés) diagnosztizálása elsősorban orvosi,
gyógypedagógiai és pszichológiai feladat.
Pszichodiagnosztikai vizsgálatokkal állapítható meg a kognitív funkciók lassúbb fejlődése,
valamint más, nem intellektuális területeken jelentkező eltérések.
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelési, oktatási szempontú jellemzői
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődése igen eltérő attól függően, hogy milyen egyéb
érzékszervi, motorikus, beszédfejlődési, viselkedési stb. rendellenességeket mutatnak,
amelyek vagy oksági összefüggésben állnak az értelmi fogyatékossággal, vagy
következményesen egyéb hatásokra alakulnak ki. Tanulási helyzetekben megfigyelhető
jellemzőik: a téri tájékozódás, a finommotorika, a figyelemkoncentráció, a bonyolultabb
gondolkodási folyamatok, a kommunikáció, valamint a szociális alkalmazkodás fejlődésének
eltérései. Ezek változó mértékben és mindig egyedi kombinációban jelennek meg, a tanulási
képesség különböző mértékű fejlődési zavarát is mutatják és akadályozzák az iskolai tanulás
eredményességét.
A nevelésükhöz szükséges feltételek:
a) a fogyatékosság típusának és súlyosságának megfelelő gyógypedagógiai tanár/terapeuta,
gyógypedagógus foglalkoztatása,
b) speciális tanterv, tankönyv és más segédletek, illetve
c) a szakértői és rehabilitációs bizottság által meghatározott szakszolgáltatások biztosítása.
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Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlődése nevelési igényeinek megfelelő
gyógypedagógiai nevelés, oktatás és terápia hatására a mentális képességek területén is
számottevő lehet.
Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai
Alapfokú nevelés – oktatás szakasza
a) alsó tagozat: 1–4. évfolyam.
Ezen a tagozaton a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichés funkciók fejlesztésére helyeződik a
hangsúly. A tanulók között meglévő eltérések differenciált eljárások, tartalmak és
oktatásszervezési
megoldások,
terápiák
alkalmazását
teszik
szükségessé.
A
képességfejlesztésben hangsúlyos szerepük van a közvetlen érzéki tapasztalatoknak, a tárgyi
cselekvéses megismerésnek, a céltudatosan kiválasztott tevékenységnek. A tanuló
fejlesztésének hosszú folyamatában az aktuális igényeknek megfelelően kell módosulnia a
pedagógiai folyamat korrekciós, kompenzáló jellegének.
Az alsó tagozat első évfolyamán javasolt – a Nemzeti alaptanterv által biztosított lehetőséggel
élve –egy évfolyam tananyagának elsajátítására egy tanévnél hosszabb időtartamot tervezni.
A hosszabb időkeret nagyobb esélyt nyújt az alapvető kultúrtechnikák eszközszintű
elsajátítására, amennyiben megfelelő motiváltság mellett, ismétlődő tanulási folyamatban,
állandó aktivitásban egyre önállóbb tanulási tevékenységre készteti a tanulókat. A
gyógypedagógiai nevelésnek az egész személyiség fejlesztésére kell törekednie.
Ezen a tagozaton nagyobb hangsúlyt kap a tanulási, magatartási és viselkedési szokások
következetes kialakítása és megerősítése.
Az iskolák helyi tantervükben határozzák meg azokat a pedagógiai diagnosztikán és
fejlesztési stratégián alapuló konkrét gyógypedagógiai eljárásokat – szükség esetén terápiákat
–, amelyek az iskoláskor kezdő éveiben hatékonyan segítik a készségfejlesztést. Az
iskolatípus módosításának esetenkénti szükségessége folyamatos gyógypedagógiai
diagnosztizálás nyomán a tanítás-tanulás folyamatában állapítható meg biztonsággal.
b) felső tagozat: 5–8.évfolyam
A felső tagozaton a tanulók fejlesztése elsődlegesen a megismerési módszerek további
fejlesztésére, a szemléletes képi gondolkodás nyomán kialakuló képzetekre, ismeretekre, az
elsajátított tanulási szokásokra épül. Hangsúlyosabbá válik az önálló tanulási tevékenység. A
tanítás-tanulás folyamatában előtérbe kerül a verbális szint, de a tanulók fejlettségének
megfelelően, differenciált módon jelen van a manipulációs és a képi szint is.
Középfokú nevelés – oktatás szakasza
A cél elsősorban az ismeretek megerősítése, szintetizálása, a tudáselemek rendszerbe
illesztése, alkalmazása, a pályaorientáció, az önálló életvezetési technikák tudatos gyakorlása.
A tanulók eltérő képességprofilja, iskolai életének különbözősége, egyéni fejleszthetőségi
prognózisa esetén is kiemelt cél, hogy a tanulók a speciális szakiskola, – vagy az integrált
keretek között történő – nevelés, oktatás során elsajátítsák azokat az ismereteket és
készségeket, amelyek az önálló életvitelhez, a munkaerőpiacra történő belépéshez,
megmaradáshoz és az egész életen át tartó tanulás megalapozásához elengedhetetlenül
szükségesek.
Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakasz
A speciális szakiskola szakképző évfolyamain szakmai vizsgára történő felkészítés, vagy az
életkezdéshez való felkészülést, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő
munkafolyamatok elsajátítását nyújtó képzés folyik. Az államilag elismert, az Országos
Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakképesítésekre és rész-szakképesítésekre való
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felkészítés esetén a szakképzési évfolyamok száma az OKJ-ben megjelölt képzési idő, illetve
– a Nemzeti alaptantervben biztosított lehetőség alapján – a sajátos nevelési igény típusához
igazodó nyújtott képzési idő szerint történik. A szakképzési évfolyamokon is kiemelt szerepet
kap a tanulók adottságaihoz igazodó készség- és képességfejlesztés, a komplex
személyiségfejlesztés. A nevelés, oktatás, képzés célja:
– A még meglévő tudásbeli és szociális hátrányok felszámolása,
– A tanuláshoz, szakmatanuláshoz, munkába álláshoz szükséges motiváció megteremtése,
erősítése,
– A szakmai vizsgára való felkészítés,
– Munkavégzésre való szocializálás, munkavállalói magatartás kialakítása, a tanulók
élettervezésének elősegítése, önálló életvezetés megalapozása.
Az integrált keretek között nevelt enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlesztése
Az integrált keretek között nevelt enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelésében az
Irányelvben leírtakat kell alkalmazni, figyelembe véve a befogadó intézmény pedagógiai
programját, sajátos nevelési igényű tanulókra irányuló helyi tantervét. A befogadó intézmény
pedagógiai programjában – az Irányelv 1. fejezetében leírtak alkalmazásával – szerepelnie
kell a fogyatékos tanuló nevelése-oktatása sajátos elveinek, és figyelembe kell vennie a
tanulást, fejlődést nehezítő körülményeket is. Ezen belül fontos meghatározni és biztosítani
azokat a segítő eljárásokat, amelyek az eredményes integráció feltételei lehetnek. A
fejlesztéshez, habilitációs és rehabilitációs célú foglalkozások vezetéséhez, az egyéni fejlesztő
programok kimunkálásához, a tantárgyak fejlesztési feladatainak megvalósításához a
szakirányú képesítéssel rendelkező gyógypedagógiai tanár gyógypedagógus együttműködése
szükséges. Amennyiben a tanuló állapota megkívánja, úgy más szakembert (pl. terapeuta,
logopédus, pszichológus, orvos, konduktor) is be kell vonni a fejlesztő munkába.
A Nat alkalmazása
Fejlesztési területek – nevelési célok
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók nevelése során a fejlesztési területek megegyeznek a
Nat-ban leírtakkal, de azok mélysége, kialakíthatóságuk időigénye, módja az egyéni
sajátosságokhoz igazodóan módosul.
Nemzeti azonosságtudat, hazafias nevelés
Az emberiség és hazánk múltjának és jelenének megjelenítésén, megértetésén keresztül
képessé kell tenni a tanulókat a társadalom megismerésére, a társadalomban elfoglalható
helyük reális felismerésére, a társadalmi színtereken való eligazodásra.
Ki kell alakuljon a tanuló attitűdje, viszonya önmagához, szűkebb és tágabb környezetéhez, a
történelmi múlthoz.
Állampolgárságra, demokráciára nevelés
Felkészítés a felnőtt lét és a tágabb környezet közügyeinek megismerésére, az állampolgári
jogok és kötelezettségek érvényesítésére. A demokratikus jogok gyakorlására ajánlott iskolai
szintéren belül lehetőséget adni (diákönkormányzat).
Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése
A megfelelő önértékelés, a saját személyiségének megismerése nagy jelentőséggel bír, mivel
a társas kapcsolatok alakításában, a társadalmi beilleszkedésben elengedhetetlenül szükséges
a reális énkép, a megfelelő önismeret. Ehhez a mindennapokban fontos a folyamatos
visszajelzés, a belső kontroll erősítése, az önbizalom fejlesztése.
A testi és lelki egészségre nevelés
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Az egészséges és tudatos életmód kialakítása, a káros szenvedélyek megelőzése kiemelt
feladat. Az erőnlétnek és a fizikai állóképességnek, mint a munkavégzés alapvető feltételének
kiemelt szerepe van a tanulók társadalmi beilleszkedésében.
Ennek érdekében nagy hangsúlyt kell helyezni a fizikai képzésre és a rendszeres testedzésre.
Családi életre nevelés
A családnak kiemelkedő jelentősége van a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének,
önismeretének és testi-lelki egészségének, közösségi létének alakításában. Nagyon fontos
harmonikus családi minták és erkölcsi normák közvetítése s családi életre nevelésben, a
felelős párkapcsolatok kialakításában, az esetleges családi életükben felmerülő konfliktusok
kezelésében.
Kiemelt feladat az önálló életvezetésre való felkészítés. Ennek meg kell jelennie a nevelésoktatás teljes intervallumában, s kiemelten fontos szerepet kap a gyakorlás, a saját élmény, a
tapasztalat.
Felelősségvállalás másokért, önkéntesség
A személyiségfejlesztő nevelés az enyhén értelmi fogyatékos tanulóknál különös
jelentőséggel bír a másság elfogadása, a betegség, sérült és a fogyatékos emberek iránti együtt
érző, segítő magatartás kialakítása. A szociális érzékenység, az együttműködés,
problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és megoldás képességének kialakítása.
Fenntarthatóság, környezettudatosság
Elengedhetetlenül szükséges a személyes megtapasztalás, környezeti ártalmak és az emberi
élet szükségleteinek összefüggéseire való rávilágítás, a helyes szokásrend kialakítása. Ehhez
fontos a környezet adott szempontok alapján történő megfigyelése, a következtetések közös
levonása. A szorosan vett természeti környezet ápolása, gondozása mindennapi feladatként
kell jelentkezzen.
Pályaorientáció
Az eltérő képességű tanulók életkorához és a lehetőségekhez képest az iskolának feladata a
munka világáról képet nyújtani. A tanulók képességeinek és érdeklődésének megfelelően
segíteni kell pályájuk kiválasztására, és az ehhez kívánatos képességeket szükséges
fejleszteni.
Gazdasági és pénzügyi nevelés
A lehetőségekhez igazodóan fel kell készíteni a tanulókat a változó társadalmi-gazdasági
helyzet adta lehetőségekre (változó egyéni szerepkör, érdekérvényesítés, tulajdonviszonyok),
ennek megfelelően célszerű a gyakorlatot, gyakorlati hátteret (munkamegosztást, családi
életet, ház körüli tevékenységeket, a fizetés beosztását, hivatalos ügyintézést) előnyben
részesíteni.
A tanulóknak ismereteket kell szerezni a célszerű gazdálkodás, a pénzhasználat és a
fogyasztás területén. A saját felelősség, az értékteremtő munka felismerése.
Médiatudatosságra nevelés
Képességeiknek megfelelően értsék az új és hagyományos médiumok nyelvét. Ismerjék az
ismeretszerzési, művelődési, önkifejező kapcsolatteremtési lehetőségeket. Tudatosuljon
bennük az ezekben az alkalmazásokban lévő veszélyforrások, a valóságos és a virtuális, a
nyilvános és a bizalmi érintkezés megkülönböztetése.
A tanulás tanítása
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulóknál fontos az egyénre szabott motiváció, az egyéni
tanulási módok feltárása és biztosítása. Felkészítés a társadalmi integráció és a
munkaerőpiacra történő sikeres belépés szempontjából kiemelten fontos, egész életen át tartó
tanulásra.
Kulcskompetenciák
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Az Európai Unió országaiban megfogalmazott, a Nat-ban alapvető célként meghatározott
kulcskompetenciák fejlesztése az enyhén értelmi fogyatékos tanulók integrált (inkluzív) és a
gyógypedagógiai intézményekben megvalósuló nevelési formáiban egyaránt fontos nevelésioktatási elvárásként jelenik meg. Ennek biztosítása elengedhetetlen a társadalmi integráció
szempontjából, s különös hangsúlyt kap az önálló életvezetés, a munka világába való
beilleszkedés érdekében.
Anyanyelvi kommunikáció
Szemléleti és módszertani alapelv, hogy a tananyag – a tanítási tartalom – eszköz a tantárgy
nevelési feladatai megoldásában.
Az anyanyelv elsajátításának folyamatában az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében a
beszéd centrikusságot kell előtérbe helyezni. A beszédértés és beszédprodukció fejlesztése az
elsődleges feladat. Az anyanyelv elsajátítása során – a tanulók egyéni sajátosságaihoz való
igazodás mellett alapelv, hogy esetükben a nyelvelsajátítás lényegi módja nem az elszigetelt
nyelvi jelenségek oktatása, hanem az a folyamat, amelyben az ember nyelvileg fogalmazza
meg a valóságra vonatkozó ítéleteit.
Az anyanyelv tanításában csak az a fejlesztő tevékenység hozhatja a kívánt eredményt, amely
(az egyén képességének és beszédállapotának figyelembe vétele mellett) a beszédnek, mint
összetett folyamatnak a fejlesztésére irányul, s a „nyelvet” funkcióinak (kifejező, informáló,
felhívó) megfelelően, elemi formáiban (közlés, megbeszélés, rábeszélés) és alaptípusaiban
(élőbeszéd, írott beszéd) gyakoroltatja és alkalmaztatja.
Idegen nyelvi kommunikáció
Az idegen nyelvi kommunikáció, mint kulcskompetencia az enyhén értelmi fogyatékosok
nevelésében egyénileg differenciált tananyagstruktúrát igényel. A hallási észlelés, figyelem,
emlékezet fokozott fejlesztése mellett a célokat a tanulók szükségletei határozzák meg.
A sikeres kommunikáció érdekében szükség van a hosszabb időkeretre, a folyamatos
gyakorlásra, játékos keretek között történő megvalósításra, helyzetgyakorlatokra.
Matematikai kompetencia
A matematikai kompetencia fejlesztése során elsajátíthatók és gyakorolhatók a gondolkodási
műveletek (pl. problémamegoldó gondolkodás), továbbá a funkcionális képességek
(érzékelés, észlelés, felidézés, emlékezés, figyelem, képzelet). A matematikai kompetencia
birtokában az enyhén értelmi fogyatékos tanuló rendelkezik azzal a képességgel, hogy a
környező világ mennyiségi és térbeli viszonyait felfedezi, képessé válik arra, hogy a
tapasztalások útján megszerzett matematikai tudást praktikusan fel tudja használni a
társadalmi lét különböző területein. Ez úgy érhető el, hogy a tanítás- tanulás folyamatában
döntően a társadalmi lét során létrejött helyzetekben ismertetjük meg a matematikai
tartalmakat. Kiemelten fontos a konkrét cselekvéssel összekapcsolt tapasztalatszerzés és
matematikai tevékenység, a szabálytudat és a stratégiahasználat kialakítása.
Természettudományos és technikai kompetencia
A természettudományos kompetencia az enyhén értelmi fogyatékos tanulóknál a gyakorlati
jellegű természettudományi műveltség kialakítása, a mindennapi életben előforduló
természettudományos jelenségek körében a felhasználói tájékozottság elérése, az egységes
természettudományos világkép kialakítása.
Kiemelt feladat a tanulók egészségvédelmi, betegségmegelőzési és környezeti ismereteinek,
bővítése.
Digitális kompetencia
Az egyéni sajátosságokat és az informális társadalmi elvárásokat figyelembe véve
középpontban a munkához, az életvitelhez és a szabadidő hasznos eltöltéséhez kapcsolódó
praktikus ismeretszerzés és készségfejlesztés áll.
Szociális és állampolgári kompetencia
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A szociális kompetencia segíti az enyhén értelmi fogyatékos tanulót abban, hogy megtalálja
helyét, feladatát a családi és a társadalmi munkamegosztásban. Felkészül a közügyekben való
aktív részvételre.
Az állampolgári kompetencia – az enyhén értelmi fogyatékos tanulók gyógypedagógiaipszichológiai jellemzőit figyelembe véve – a tartalmakat sajátélményű tevékenységek
formájában gyakoroltatva biztosítja. Az önismeret, a kapcsolatteremtés, kapcsolattartás
képességének fejlesztése elősegíti a harmonikus közösségi beilleszkedést.
Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia
A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetenciához szükséges ismeretek, képességek
és attitűdök alakítása, formálása a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe véve lehetséges. A
tanítási-tanulási folyamatban az enyhén értelmi fogyatékos tanuló minden esetben saját
cselekedeteinek tükrében ismerje fel lehetőségeit, próbálja elérni céljait. Tudja fogadni mások
segítségét. Tudjon segítséget kérni és adni.
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség
Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség lényege a kreativitás fejlesztése. Az
eredetiség és ötletgazdagság, a divergens gondolkodás, a kíváncsiság és az alkotókedv nem
csak az intellektuális tényezők függvénye, nagy szerepe van benne a motivációnak és az
érzelmeknek is.
Fontos a sok érzékszervi, megfigyelési, manipulatív tevékenységre épülő tapasztalatszerzést.
Hatékony önálló tanulás
A hatékony önálló tanuláshoz alapvető készségekkel, képességekkel kell rendelkezni. Az írás,
olvasás, számolás, az IKT eszközök használata, amelyek lehetővé teszik, hogy képes legyen
az enyhén értelmi fogyatékos tanuló önálló ismeretek szerzésére. Képes legyen felismerni,
hogy miben tud elsajátítani új ismereteket, és tudjon segítséget, tanácsot, információt kérni.
Legyen képes közös munkában, csoportban dolgozni.
Ajánlás a Nat műveltségi területek százalékos arányára
1–2.
évfolyam

3–4.
évfolyam

5–6.
évfolyam

7–8.
évfolyam

9–10.
évfolyam

Magyar nyelv és
irodalom

28–40

23–38

14–21

13–16

11–14

Idegen nyelvek

–

4–8

11–18

10–19

8–11

12–20

12–19

14–18

10–16

8–14

Ember és társadalom

4–8

4–8

7–11

10–16

6–16

Ember és természet

4–8

4–8

7–11

13–19

14–20

–

–

7–11

6–10

6–8

Művészetek

12–16

15–19

15–19

6–16

3–14

Informatika

4–8

4–8

3–7

6–10

3–8

Életvitel és gyakorlat

4–8

4–8

7–11

3–10

3–8

Testnevelés és sport

20–24

18–20

18–20

18–20

4–18

Műveltségi területek

Matematika

Földünk – környezetünk

A Nat alkalmazása a tanterv készítésénél
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A helyi tanterv készítésénél a Nat-ban foglaltak az irányadók, de az egyes műveltségi
területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő készségek és képességek (azok fejlődési útjai,
módjai és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók fejlődésének függvénye.
A műveltségi területek tartalmai segítenek abban, hogy a tanulói képességek mind magasabb
szintre fejlődjenek az egyénileg meghatározott lehetőségek határain belül.

Az egyes műveltségi területekre vonatkozó ajánlások:
Műveltségi területek
Magyar nyelv és irodalom
A magyar nyelv a tanulás célja és egyben minden ismeretszerzés eszköze is. Az enyhén
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-, írástanulás feltételeinek
megteremtése, e speciális készségek kialakítása, megerősítése. Kiemelkedő szerepe van a
nyelv rendszerére, a helyesírásra vonatkozó alapvető tudás elsajátításában.
Az irodalmi ismeretek célja, hogy műveken keresztül gazdag tapasztalatokhoz juttassa a
tanulókat a világról, az emberi természetről, az emberi létről, érzelmekről, a valósághoz való
sokrétű viszonyulásról.
A magyar nyelv és irodalom műveltségi területnek meghatározó szerepe van az önálló tanulás
kialakításában, az önműveléshez szükséges képességek fejlesztésében.
A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai
a) Az olvasás elsajátításához szükséges hármas asszociáció megerősítése:
– vizuális észlelés – jelfelismerés,
– akusztikus észlelés – hangok differenciálása,
– a beszédmotoros észlelés fejlesztése.
b) A téri és síkbeli tájékozódás fejlesztése.
c) Grafomotoros készségek fejlesztése.
d) Az olvasott szavak és a köztük lévő grammatikai viszonyok felismertetése.
e) Szavak olvasásának begyakorlása – szóemlékezet, vizuális, akusztikus memória fejlesztés.
f) Szövegösszefüggések megláttatása, szövegértés fejlesztése.
g) A helyesírási szokások megerősítése.
Fejlesztési feladatok
Kommunikációs képességek fejlesztése különféle élethelyzetekben.
A tanult nyelvi fordulatok alkalmazása tanulási helyzetben és a spontán beszédben is.
A kommunikációs helyzetnek megfelelő kulturált nyelvi magatartás, viselkedés fejlesztése,
gyakorlása.
Önismeret erősítése. Véleménynyilvánítás, mások véleményének meghallgatása.
A szövegtartalmat, a beszélő szándékát tükröző kommunikáció eszközeinek alkalmazása
fokozódó önállósággal. Figyelem, gondolkodás, emlékezőképesség, analizáló, szintetizáló
képesség fejlesztése.
A tanulók passzív és aktív és szókincsének gazdagítása.
Összerendezett íráskép kialakítása az egyéni adottságok mellett. Az írás eszközszintű
műveleteinek gyakorlatai: másolás, tollbamondás, emlékezetből írás fokozatai.
Mozgás, finommotorika, ritmusfejlesztés, szem-kéz koordináció, optikus differenciáló
képesség, vizuális észlelés fejlesztése.
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Az önkorrekciós képesség fejlesztése, hibakeresés, – javítás, helyesírási problémahelyzetek
felismertetése.
Helyesírás fejlesztése másolással, tollbamondással, illetve emlékezetből történő írásbeli
feladatokkal. Vizuális, akusztikus, fonematikus észlelés, érzékelés fejlesztése.
Idegen nyelvek
Az élő idegen nyelv tanításának, tanulásának céljait a tanulók szükségletei határozzák meg.
A szülők igényei, a tanulók fejlettsége szerint az iskola hozhat döntést a hetedik évfolyam
előtt megkezdett idegennyelv-tanulás ügyében.
Az idegen nyelv tanításának alapvető célja a kellő motiváció és késztetés a nyelv tanulása
iránt, sikerélményekhez juttatni a tanulót a későbbi nyelvtanulás érdekében.
A nyelvtanulás a természetes nyelvelsajátításra épül. Az idegen nyelv elsajátítása során a
tanulók olyan nyelvi tevékenységekben vesznek részt, amelyek értelmi szintjüknek,
fejlettségüknek megfelelnek.
A nyelvtanulási stratégiák között fontos szerep jut a játékos tevékenységeknek, az egyszerű
élethelyzetek modellezésének, ismert helyzetek, tartalmak idegen nyelven történő
értelmezésének.
Természetes része a tanuló tanórai beszédének a magyar nyelvű kérdés és válasz, amelyet
párhuzamosan használnak az idegen nyelvvel együtt. A nyelvtanulás középpontjában a
motiváció fenntartása, a hallott szöveg (kérdés, utasítás, cselekvés stb.) megértése, fejlesztése
áll.
Az idegen nyelv olvasásának, írásának tanítása csak a tanulóban erősödő igény alapján
kívánatos. Az idegen nyelv tanulása nem önmagáért történik, hanem az idegen nyelvi
környezetben az elemi kommunikáció és kapcsolattartás érdekében, az egyszerű információk
felfogása, megértése céljából.
A sikeres nyelvtanulás érdekében szükség van a hosszabb időkeretre, a folyamatos
gyakorlásra.
Fejlesztési feladatok
– Beszédszándék
Az idegen nyelven történő megszólaltatás gátlásainak oldása. Szükségletek, motívumok
felébresztése az idegen nyelv tanulása iránt. Idegen nyelvű információhordozók iránti
kíváncsiság felkeltése. Az Európában való eligazodás, kommunikálás igényének felkeltése.
– Beszédértés
Az idegen nyelvi témákban feldolgozott, begyakorolt szavak megértése, értelmezése.
Egyszerű – a témához kapcsolódó – kérdések felfogása, megválaszolása. Kapcsolatfelvétel a
tanult témakörökben. Kérdések, igények egyszerű kifejezése.
– Beszédkészség
– Képesség – a tanult témákban – egyszerű kérdések megfogalmazására és azok
megválaszolására.
Matematika
A gyakorlás folyamán, a kognitív képességeket szem előtt tartva növelhetjük a tanulók
intellektuális kapacitását.
A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai
a) A tanulás eszközeinek célszerű használata.
b) Kíváncsiság ébrentartása, az önbizalom folyamatos megerősítése.
c) Ismeretek mozgósítása bemutatott analóg helyzetekben, alkalmazás a próbálgatások
szintjén.
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d) Cselekvésben jelentkező problémák segítséggel, majd segítség nélkül való felismerése,
megbeszélése, megoldása próbálkozással. Az eredmény ellenőrzése.
e) Tárgyak, személyek, alakzatok, jelenségek, mennyiségek megfigyelése, a látottak
értelmezése, és a tapasztalatok összefoglalása.
f) A mennyiségállandóság, a mennyiségek közötti tájékozódás és a becslés képességének
kialakítása.
g) A matematika tanulásához szükséges fogalmak fokozatos megismerése.
h) A közös cselekvéshez, munkához szükséges tulajdonságok, képességek felépítése,
szokások kialakítása.
i) A tantárgy iránti tanulási kedv folyamatos szinten tartása. Az önfejlesztés igényének
támogatása, értékelése. Az önismeret, az önszabályozás képességének fejlesztése.
j) Az alkotás örömének átélése. Az érzelmi, akarati életük fejlesztése, az együttéléssel
kapcsolatos értékek megismertetése, elfogadtatása.
k) Mindennapos probléma megoldásának elképzelése, sejtés megfogalmazása. A képzelt és a
tényleges megoldás összevetése.
Fejlesztési feladatok
A térben és időben, valamint a világ mennyiségi viszonyaiban való tájékozódás saját
élményből kiindulva.
A megszerzett tudás, az elvont fogalmak, szabályok, összefüggések stb. felhasználása,
kezdetben ismert, majd ismeretlen szituációkban.
A problémamegoldó képesség megszerzése a próbálkozás útján, majd racionális szinten.
Kérdések megfogalmazásának, állítások bizonyításának, a véleményalkotás képességének
kialakítása.
A kiválogatás, összehasonlítás, csoportosítás gondolkodási műveleteinek segítségével a
matematikai fogalmak, a mennyiségi viszonyok, valamint a mennyiségállandóság fogalmának
kialakítása.
A számolási készség fejlesztése változatos gyakorlati feladatok segítségével.
Műveletek írásban való végzése, a szóbeli számoláson túl a műveleti sémákra (analógiákra)
való emlékezés.
Cselekvési sorrend tervezése; megoldáskeresés: lehetséges megoldások kiválasztása,
megoldása készen kapott sémák szerint, algoritmusok segítségével, később alternatív
gondolkodás mentén.
A feltételezés és a valóság összehasonlításának a képessége az eredmény helyességének
megítélésében.
A segítségkérés és – elfogadás képességének, valamint az együttműködési képesség
fejlesztése, kialakítása.
A gyakorlatban megfigyelt tulajdonságok megnevezése, a lényeges jegyek kiemelése.
A látottak elemzése, összehasonlítása, a különbségek felfedezése.
A tájékozódási képesség fejlesztése térben, időben és a mennyiségek között a gyermek
ismereteihez igazodva.
A finommotorika, a térlátás, a szem-kéz koordináció fejlesztése.
Mennyiségek elképzelése, cselekvéshez, történéshez fűződő megfogalmazással.
A tulajdonságok kiemelése, a tulajdonságok összehasonlítása, a különbségek felismerése.
Megadott szempont szerint összefüggések keresése a látszólag különböző dolgok között.
A tapasztalatok gyűjtése alapján kérdések megfogalmazása.
Az ítélőképesség fejlesztése.
Ember és társadalom.
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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 műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai
– Az időészlelés fejlesztése saját élményen keresztül, majd pedig, az évtizedek, évszázadok,
évezredek, az emberöltő megértése.
– Az idő múlása és a korok emberének, társadalmának, környezetének változása,
összefüggések felfedeztetése. Az egyén és társadalom kapcsolata, egyén, család, közösség,
nemzeti társadalom, a világ nemzetei.
– Emberi magatartásformák és élethelyzetek megfigyelésének, az információgyűjtés
technikájának fejlesztése. Az információ forrásainak megkülönböztetése, bizonyosan hiteles,
nem bizonyosan hiteles, hiteltelen.
– A tér és idő kapcsolatainak bemutatása, ezek felfedeztetése.
– A kommunikációs képességek fejlesztése.
– A képzelet, a kreativitás alakítása, fejlesztése.
– Tapasztalatok szerzése a valós, a lehetséges és a lehetetlen megítéléséhez, valóság és a
fikció közötti különbség érzékeltetése, szemléletes bemutatása.
– A megtartó emlékezet, az akaratlagos figyelem fejlesztése.
– Az önálló tanulás képességének fejlesztése. Kritikai gondolkodás fejlesztése.
– Az együttműködésen alapuló tanulás fejlesztése kooperatív technikák alkalmazása.
Fejlesztési feladatok
Régen és ma érzékelése, események beazonosítása saját élményből.
A saját szerep, a saját feladat, a saját felelősség felismerése.
A különböző közösségekben való létezés formáinak, lehetőségeinek ismerete.
Ismeretszerzés a szabadság, felelősség, emberi helytállás jelentőségéről.
Erkölcs és vallás helye, szerepe az egyén és társadalom szempontjából.
Történelmi események okainak és következményeinek elemzése fokozatosan csökkenő
segítségnyújtás mellett.
Költségvetési, gazdálkodási ismeretek a családi költségvetéstől az államháztartásig.
A munkavállalás gyakorlata.
Ember és természet
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 magatartás- és viselkedésformák elsajátítása.
E területen szerzett műveltség fontos eszköze az egészséges életmóddal, életvitellel,
környezettudatos viselkedéssel kapcsolatos szabályok elsajátításának is.
A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai
– Figyelem-, emlékezet fejlesztése, a kíváncsiság, az érdeklődés felkeltése.
– Kérdésfeltevés, kérdések megfogalmazásának tanítása.
– A kommunikációs képességek és készségek fejlesztése.
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– A saját testkép, testséma kialakítása, majd pedig a térérzet alakítása, megerősítése,
viszonyszavak pontos használata, az idő múlásának érzékelése, felfogása, az idői és téri
változás észlelése, értelmezése.
– A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése. Analizáló, szintetizáló képesség
fejlesztése. Ok-okozati összefüggések, probléma felismerés, megoldások keresése.
– Szokások, szokásrendszerek kialakítása.
– A tanulási szokások (megfigyelés, vizsgálódás, lejegyzés, feladatmegoldás, értelmezés,
irányított ismeretszerzés) kialakítása, megerősítése.
– Kísérletek, saját tapasztalat, a természettudományos ismeretek és a hétköznapi élet
tapasztalatai közti összefüggések felismerése, erősítése.
Fejlesztési feladatok
– Anyagok és halmazállapotok megkülönböztetése a hétköznapi élet példáival.
– Az élőlényekkel kapcsolatos fogalmak gazdagítása, csoportokba sorolás, életműködés
felfedeztetése konkrét példákon.
Az élőlények érzékelhető jegyeinek megállapítása – összehasonlítások, elvonatkoztatások.
– Tapasztalatok, ismeretek gyűjtése a természet könnyen megfigyelhető és felfogható
ciklusaival kapcsolatban; a mindennapok időviszonyai.
– Állandóság és változás felfedezése irányítással, egyszerű példákkal.
– Tájékozódás a közvetlen környezetben, a szűkebb lakótérben, lakóhelyen.
Ismeretek a földrajzi környezetről konkrét tapasztalatokból merítve.
– Az élő és élettelen közötti különbség, az életjelenségekhez kötött élet-értelmezés elemi
ismeretei.
– Törekvés az ember számára fontos egészségmegőrző szokások elsajátítására: egészséges
táplálkozás, tisztálkodás, mozgás.
– A használati tárgyak anyagainak felismerése, az anyagfogalom biztos használata.
– A hétköznapi folyamatokban előforduló energiafajták és energiahordozók bemutatása
példák segítségével.
– Egyszerű megfigyeléseken, tapasztalatokon alapuló időjárás-megfigyelés, a változások
értelmezése.
– Az élővilágban működő egyensúly szerepének bemutatása az életből vett példákon
keresztül.
– Ismeretszerzés saját szervezete működéséről, felépítéséről – megfigyelések, vizsgálódások,
konkrét tapasztalatok segítségével.
– A gyakoribb betegségek megelőzése, a gyógyítás mindenki számára elérhető módozatainak
ismerete, a környezet és az egészség közötti kapcsolat felismerése, az emberi szervezetet
veszélyeztető anyagok hatásainak megismerése.
Önismeret, önelfogadás, egészségmegóvás készségének fejlesztése.
– A háztartás, a környezet ismert és használt egyszerű gépeinek működtetése, a fizikai
ismeretek alkalmazása a működtetés során.
– Felismertetni a kémiai ismeretekhez kapcsolódó környezeti problémákat.
A háztartási szerek használatával, tárolásával kapcsolatos elővigyázatossági szabályok
megismerése.
Felelősségérzet kialakítása és fejlesztése magunk és környezetünk iránt, ok-okozati
összefüggések, következmények felismerése, következtetések levonása.
Földünk és környezetünk
A mindennapokban is jól használható gyakorlati példákon és tapasztalatokon keresztül
sajátíthatják el a földrajzi térben történő eligazodás alapvető eszközeit, módszereit.
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Az egyszerű, elemi földrajzi ismeretek átadása, az általános és a speciális képességek
fejlesztésére, a specifikumokra figyelve történik – a habilitációs, rehabilitációs célokat,
feladatokat hordozva.
A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai
– A gondolkodási funkciók fejlesztése: megfigyelés, elemzés, összehasonlítás,
elvonatkoztatás, probléma-felismerés, ok-okozat összefüggés meglátásának képessége.
– A rövid és a hosszú távú figyelem és emlékezet fejlesztése.
– A rész–egész viszony a valóságban, a térképi ábrázolásban. A valóság és
térképösszefüggéseinek felismerése.
– Biztos tájékozódás megteremtése a közvetlen térben. Tájékozódás biztonsága a síkban, a
jelek, a szimbólumok világában.
– Tájékozódási feladatok, téri viszonyok felismerése, megértése; valamely tárgy, objektum
tényleges és viszonylagos helye, helyzete.
– Az idő észlelés fejlesztése. Időrend, periódus a természetben, a folyamatokban.
– Kommunikációs képességek – kérdezni tudás, szakkifejezések használata.
– Tanulási szokások megerősítése: térképek, információhordozók használata, önálló
ismeretszerzés egyszerű szövegből, a tankönyv, a feladatlap, munkalap használata.
Fejlesztési feladatok
– Ismeretszerzés, tanulás – a földrajzi környezetben történő eligazodás képességének
fejlesztése, információk szerzése, kezelése.
– Tájékozódás a földrajzi térben és időben.
– Tájékozódás földrajzi-környezeti kérdésekben, folyamatokban.
– Tájékozottság a hazai földrajzi-környezeti folyamatokban.
– A hétköznapi életben felhasználható földrajzi-környezeti tudás elemeinek elsajátítása,
folyamatos gyarapítása.
– Tájékozottság a regionális és globális földrajzi-környezeti kérdésekben – a
természetföldrajzi övezetesség társadalmi-gazdasági életben való megnyilvánulásainak
felismertetése példákon keresztül.
– A világgazdaság működésének a napi életünkre gyakorolt hatásai – példák segítségével.
Művészetek
Az iskolai nevelés, oktatás rehabilitációs célú feladatainak megvalósításában kiemelt szerepe
van a gyakorlati tevékenységeknek, mert általuk az ismeretek élményszerűvé válnak, segítik a
mélyebb megismerést, fejlesztik a kreativitást. A tevékenységek, az alkotások széleskörű
kínálata lehetőséget teremt az egyéni adottságok kibontakoztatására, a differenciális
megvalósítására.
A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai
– Önismeret, önértékelés, társas kapcsolatok, a pozitív alkalmazkodóképesség,
kapcsolatteremtő és együttműködési képesség fejlesztése.
– Képzelet, kifejezőkészség, kreativitás, fejlesztése.
– Harmonikus mozgás kialakítása, fejlesztése.
– A figyelemkoncentráció, a tartós figyelem és az emlékezet fejlesztése.
– Az esztétikai érzékenység készségeinek alapozása, fejlesztése.
– A térlátás fejlesztése, pontos képzetek kialakítása a valós térről, időről, az anyag, forma,
funkció, szerkezet, szín, fény és mozgás viszonyairól.
– A kommunikációs képességek fejlesztése szóban, ábrázolásban, befogadásban.
– A finommotorika, a kreativitás, az eszközhasználati készség fejlesztése.
– Az ismeretszerzési, a tanulási képességek fejlesztése.
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– Az érzékszervi tapasztalatszerzés fejlesztése, az érzelmi nevelés, érzékszervi kultúra
gazdagítása.
– Felelősségérzet kialakítása és fejlesztése magunk és környezetünk iránt, ok-okozati
összefüggések, következmények felismerése, következtetések levonása.
Fejlesztési feladatok
– Téri helyzetek leírása szóban, megjelenítése szabadkézi rajzban.
– Egyszerű közlő ábrák értelmezése.
– A kezdeményező, az alkotó magatartás kialakítása, fejlesztése.
– Változatos technikák alkalmazása az önkifejezésben, az alkotásban.
– Az egyéni ízlés, stílus érvényesítése a saját tárgy készítésében.
– A művészi alkotásokban megismert konfliktusok értelmezésével a toleráns, másokkal
szemben empatikus személyiség kialakításának segítése.
– Zenei képesség fejlesztése (írás-olvasás, énekhang, zenei memória, fantázia)
Az életvezetés során adódó krízishelyzetek humánus kezelését szolgáló képességek
fejlesztése.
Informatika
A műveltségi terület – igazodva az informális társadalmi elvárásokhoz – középpontjába a
munkához, az életvitelhez kapcsolódó praktikus ismeretszerzést és készségfejlesztést állítja.
A mindennapi élet szerves részeként jelenlévő informatikai ismeretek, illetve az informatikai
ismerethordozók használatának készsége, az esélyegyenlőség megteremtése, az életvitel
céljából is kiemelkedő jelentőségű. A tanulóinknak képessé kell válniuk az informatika
eszközrendszerének alapvető használatára.
A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai
– Érzékszervi megismerések.
– Térbeli, időbeli tájékozódó képesség fejlesztése.
– Összehasonlítás, azonosítás, megkülönböztetés műveleteinek gyakorlása.
– Szabályfelismerés, tervező, rendszerező, döntési képesség fejlesztése.
– Csoportosítások, következtetések.
– Algoritmikus és problémamegoldó gondolkodás fejlesztése.
– A gyors, pontos, koordinált mozgásos reagálóképesség fejlesztése.
– A figyelem, az emlékezet, az akarat, az alkotó képzelet fejlesztése.
– Felismerő, rendszerező képesség, szerialitás fejlesztése.
– Analízis, szintézis.
Fejlesztési feladatok
A számítógépes technika felhasználása a tudás bővítésére, kezdetben segítséggel, később
önállóan is.
– A hálózat eszközként való használata ismeretek gyűjtéséhez, kapcsolatok építéséhez,
problémák megoldásához.
– Gyakorlati problémák megoldása a dokumentumok készítésével.
– Eligazodás a logikai rendben meglévő információforrások között, használatuknak
megtanulása, szokások kialakítása.
Életvitel és gyakorlat
A tanuló egyediségének, megváltozott tulajdonság-együttesének figyelembevételével
hozzájárul a cselekvési, a szociális, a kommunikációs kompetenciák kialakításához. A
sérülésspecifikus jegyek figyelembevételével épít a NAT ezen műveltségi területen
megfogalmazott alapelveire, kiemelt fejlesztési területeire, fő témaköreire, feladataira.
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A műveltségi terület kiemelt habilitációs /rehabilitációs feladatai
– A gondolkodási funkciók, műveletek fejlesztése: azonosságok, különbségek,
csoportosítások, szabálykeresések, analógiák, felismerése, összefüggések megoldása, okokozat felfedezése.
– A probléma felismerő, a tervező, alakító, konstruáló képesség fejlesztése, kíváncsiság,
motiváltság ébrentartása.
– A cselekvőképesség fejlesztése, önellátás, környezetellátás technikáinak elsajátítása,
alkalmazása.
– Motorikus képességek fejlesztése, szabályozott akarati mozgások, mozdulatok
továbbfejlesztése. A kar-kéz sebességének és ütemének alakítása.
– A munkához való helyes viszonyulás, az érzelem, akarat, kitartás céltudatos fejlesztése.
– A reális énkép, önismeret kialakítása, távlati lehetőségek felismerése, az önfejlesztő
magatartás elfogadtatása.
– Szociális képességek fejlesztése.
Fejlesztési feladatok
– A saját élményen, tapasztalaton alapuló egészségmegóvás problémakörének felismerése,
személyes lehetőség és szerep az életvezetésben, az egészség megóvásában, életvezetési
problémák felismerése a családi környezetben, a testi-lelki-szociális egészség megőrzésében.
– Tapasztalatszerzés a mesterséges környezetről, szabálykövető magatartás a mesterséges
környezetben, anyagok, formák, egyszerű szerkezetek megfigyelése, az anyagalakító
tevékenység műveletei.
– Gazdálkodás az anyaggal, energiával, a munkával és az idővel.
– Az egyéni tulajdonságok és eredményesség összefüggései a tervezés, szervezés, kivitelezés
során.
– Önértékelő-, ítélőképesség, az individuális különbségek megfogalmazása.
– A napi ismétlődő háztartási feladatok felismerése, tevékenységek ön- és
környezetellátásban, gyakorlottság az egyszerűbb háztartási munkában, szerszámok, gépek
használatában, a szolgáltatások igénybevételében.
– Tapasztalatszerzés a jövedelem beosztásában, tudatosság a takarékosságban.
– Érzékenység a közvetlen környezet, a lakás formai, esztétikai világában, az otthon
nyugalmának, mint értéknek, örömforrásnak elfogadása, szükségletek és lehetőségek
felismertetése egyéni sajátosságok szerint.
– A minőség, a tudatos fogyasztás ismeretei, reklámok értelmezése, szelektálás, viszonyulás.
– Az egyéni adottságok megismerésén alapuló önismeret fejlődése, tapasztalatok a
legfontosabb pályákról, a hozzájuk vezető utakról, lehetőségekről, valóság és a vágyak
valamint a realitások összehangolása.
Testnevelés
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók esetében gyakori a helytelen testtartás, mozgásos
ügyetlenség, a diszharmonikus, az inkoordinált mozgás. A tanulók egy részénél
mozgásfogyatékosság nehezíti a cselekvéses tanulást, aktív mozgástevékenységet. Mindezek
szükségessé teszik, hogy az általános testnevelés körét kibővítve, a gyógypedagógia és ezen
belül a szomatopedagógia eszközrendszere segítse eljuttatni a tanulókat a rendszeres
testedzés, a mozgásos játéktevékenység öröméhez, a mozgásbiztonsághoz.
A műveltségi terület kiemelt habilitációs/rehabilitációs feladatai
– Erősítse a mozgásigényt, a kezdeményezőkészséget, bátorítson mozgásos feladatok,
gyakorlatok elvégzésére.
– Tanítson mozgásos játékokban való együttműködésre, szabálytartásra, a játék örömére.
18

– Fejlessze a mozgásos alaptechnikák elsajátításának képességét, a kitartást, az
állóképességet. Kiemelt feladat az általános kondicionálás, a test hajlékonyságának, a
végtagok ügyességének fejlesztése, a gyorsaság, az ugró, a dobó, az egyensúlyozó képesség
alakítása, a tanuló biológiai állapotának, terhelhetőségének függvényében.
– A saját testen való biztonságos tájékozódás kialakítása (függőleges és vízszintes zónák), a
téri viszonylatok pontos felismerése, viszonyszavak felfogása, használata, a téri biztonság
erősítése.
– A szép testtartás, a harmonikus mozgás fejlesztése.
– A tartós figyelem, a fegyelmezett feladat-végrehajtás fejlesztése, a felelős magatartás
beláttatása.
– Önismereti képesség fejlesztése, önállóság, a versenyszellem erősítése.
Fejlesztési feladatok
– Az erő, az állóképesség, a gyorsaság, az ügyesség növelése.
– Koordinációs képesség, mozgástanulási képesség, mozgásszabályozó képesség,
mozgásalkalmazkodó képesség, egyensúlyozó képesség, ritmusképesség, reakciók, téri
tájékozódó képesség fejlesztése.
– Jellemtulajdonságok – akarat, bátorság – fejlesztése.
– A megosztott figyelem képességének automatizálása.
– Helyzetfelismerő képesség fejlesztése.
– Tartásjavító és korrigáló gyakorlatok, prevenciós és rehabilitációs feladatok, sporteszközök
alkalmazásával is.
– Önállóan végezhető mozgásfejlesztő, kondicionálást biztosító gyakorlatok.
A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció
A gyógypedagógiai nevelés egészét átható habilitációs, rehabilitációs nevelés célja az enyhén
értelmi fogyatékos fiatalok szocializációja, eredményes társadalmi integrációja. A
fogyatékosságból eredő hátrányok csökkentését segítő programok az iskola sajátos nevelési
igényű tanulókra irányuló helyi tantervének részeként működnek. Megjelenhetnek tréning
formájában, tantárgyi témaként, egy-egy terület önálló fejlesztési programjaként,
beépülhetnek a tanítási órán kívüli (vagy diákotthoni, kollégiumi) programokba.
A gyógypedagógus, a terapeuta – esetenként más szakember véleményének
figyelembevételével – készíti el a fejlesztő programot, amely a tanuló sajátos nevelési
igényeire, és egyedi tulajdonságainak fokozatos kibontakozását szolgálja.
A fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó fejletlen vagy sérült funkciók
korrigálására, kompenzálására, az eszköztudás fejlesztésére, a felzárkóztatásra, a tanulási
technikák elsajátítására, a szociális képességek fejlesztésére, az önálló életvezetésre irányul,
és a programokon, tréningeken keresztül valósul meg.
A habilitációs, rehabilitációs tevékenység lényeges eleme a folyamatos vagy szakaszos
pedagógiai diagnosztizálás. Szolgálja a korrigáló, kompenzáló tartalmak, eljárások, terápiás
eszközök tervezését, megelőzheti a további – másodlagos – tünetek megjelenését. A
habilitációs, rehabilitációs tevékenység során a fejlesztő programok készítésekor és
elemzésekor elsődlegesen azt kell figyelembe venni, hogy a gyógypedagógiai nevelés, a
terápiás eljárás és eszközrendszer miként tud vagy tudott hozzájárulni a pszichikai, a
fiziológiai funkciók zavarának korrigálásához, kompenzálásához, a funkcionális képességek
csökkenéséből, a funkciók fejletlenségéből eredő zavarok kezeléséhez, a szociális szféra
akadályozottságából származó hátrányok csökkentéséhez.
A halmozottan sérült enyhén értelmi fogyatékos tanulók oktatása
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Az enyhe értelmi fogyatékossághoz sok esetben társul más fogyatékossági típus is. A
halmozottan sérült enyhén értelmi fogyatékosok oktatásában, nevelésében elsődleges
szempont a társuló fogyatékosságokra vonatkozó Irányelvek figyelembe vételével készített
egyéni fejlesztési terv összeállítása más szakirányú gyógypedagógus, terapeuta,
gyógypedagógiai tanár javaslatának kikérésével.
Kiemelt cél a szükséges gyógyászati segédeszközök, speciális fejlesztőeszközök és
oktatástechnikai felszerelések balesetmentes és célszerű használatának, megóvásának
megtanítása.

3.2.

Pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók
iskolai fejlesztésének elvei

A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanuló
A pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók csoportjába azok a tanulók tartoznak, akik az
iskolai teljesítmények és a viselkedésszabályozás területén a kognitív, emocionális-szociális
képességek eltérő fejlődése, a kialakult képességzavarok halmozott előfordulása miatt egyéni
sajátosságaik figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai megsegítést,
gyógypedagógiai segítséget igényelnek.
Tanulási és viselkedési problémájuk specifikus tanulási zavarok, azaz
– diszlexia,
– diszortográfia,
– diszkalkúlia,
– diszgráfia és diszpraxia, mint a motoros képességek fejlődési zavara, valamint ezek
maradványtüneteinek fennállása,
– a fentiek együttjárása miatt a kevert specifikus tanulási zavarok;
– hiperaktivitás és figyelemzavar; továbbá
– a szocio-adaptív folyamatok zavarai, az érzelmi kontroll, ön, vagy mások felé irányuló
agresszió, a szorongás, az én-szabályozás gyengeségét mutató magatartásjellemzők, az
alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció
eltérő fejlődésében mutatkozik meg.
A normalitás övezetébe tartozó értelmi összteljesítményük mellett megjelenő teljesítmény és
viselkedészavaraik a pszichikus képességek egyenetlen fejlődésének következtében alakulnak
ki, és gyakran mutatnak az idegrendszeri folyamatok diszharmonikus szerveződéséből eredő
együttjárást. Minthogy gyakran élnek át kudarchelyzetet, az iskolai teljesítményelvárások
iránti közömbösség, elutasítás, illetve önértékelési zavarok, különböző jellegű beilleszkedési
problémák alakulhatnak ki.
Ezek a sajátosságok az életkor előrehaladásával a társadalmi beilleszkedés szempontjából
fokozott veszélyeztetettséget idézhetnek elő.
Az idegrendszer csökkent terhelhetőségének jelei a pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók
esetében abban is megmutatkozik, hogy
– a tanulók általában fáradékonyabbak, a meteorológiai változásokra érzékenyebbek,
– az átlagnál, nehezebben tűrhetnek zajokat, viselik el a várakozás, kivárás okozta
feszültséget, aktivációs szintjük erősebben ingadozik, nyugtalanabbak,
– gyakrabban van szükségük pihenésre, szünetre, esetleg egyedüllétre, támasznyújtásra,
– fokozottabban igénylik a tevékenységet meghatározó állandó kereteket, érthető és követhető
szabályokat, valamint
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– a pozitív visszajelzést, a sikeres teljesítmények megerősítését, a dicséretet.
Pszichés fejlődési – súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási – zavarral
küzdő tanulók iskolai fejlesztése
A fejlesztés alapelvei
A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése a szakértői
bizottság szakértői véleményére épülő egyéni fejlesztési terv alapján, egyéni sajátosságaik,
szükségleteik figyelembevételével, a szülővel és a tanulóval történő megbeszélést követően
történik.
Az egyéni fejlesztőmunka tervezése, a rehabilitációs terv kidolgozása logopédus,
pszichopedagógus,
tanulásban
akadályozottak
pedagógiája
szakon/szakirányon
szakképzettséget szerzett gyógypedagógus, gyógypedagógus-terapeuta, pszichológus és egyéb
szakemberek (pl. szomatopedagógus, gyermekpszichiáter) bevonásával történik és
rehabilitációs célú órakeretben zajlik.
Az egyéni fejlesztési terv tartalmáról, célkitűzéseiről, ütemezéséről (mikro, ill.
makrotervezés) tájékoztatni kell az osztálymunkában résztvevő pedagógusokat, szaktanárokat,
különös tekintettel a gyermek osztályfőnökére.
Az egyéni fejlesztési terv célkitűzéseinek megvalósulását időszakosan, az ütemezési fázis
befejezését követően ellenőrizni szükséges a további célkitűzések megtervezését megelőzően.
Az iskolai oktatásban érvényesíteni kell a tanuló fejlődését, előrehaladását segítő
számonkérési, értékelési formákat; indokolt esetben, a szakértői bizottság javaslata alapján –
az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből – az értékelés és minősítés alól mentesítés adható.
A tanítás-tanulás folyamatában kiemelt figyelmet, a tanulásszervezési módok, a tanulási és
értékelési eljárások megválasztása terén sajátos feladatot jelent a bármely területen
tehetségesnek bizonyuló tanulók felismerése, tehetségük gondozása, amely támogatja a
pályaorientáció folyamatát is.
A pszichés fejlődési zavar miatt sajátos nevelési igényű tanulók oktatása intenzív terápiás
céllal szervezett időszakos különnevelés keretében (pl. logopédiai osztályban, tagozaton),
valamint a többi tanulóval együtt, integrált nevelés, oktatás keretében történhet.
Az iskolai nevelés, oktatás során kiemelt feladat
a) a tantervi előírásoknak megfelelő sikeres továbbhaladás biztosítása.
b) a pozitív énkép és önértékelés kialakítása,
c) a tanulás iránti motiváció és a kudarctűrő képesség növelése,
d) a kortársakra és a felnőtt közösségre irányuló rendezett társaskapcsolatok kialakítása,
e) a társadalmi együttélés szabályainak követése és az önállóságra nevelés.
A fejlesztés kiemelt céljai, feladatai specifikus tanulási zavarok esetén
A pszichés fejlődési zavar körébe tartozó jelenségeket, így az iskolai tanulási és viselkedési
problémák kialakulását különböző tényezők idézhetik elő. Ezért a specifikus tanulási zavar
valamint a viselkedésszerveződés zavarának megállapítása sokrétű, differenciáldiagnosztikai
irányultságú állapotfeltárást igényel a szakértői bizottságok részéről.
A specifikus tanulási zavarok esetében a tanulók alapproblémája, hogy jó értelmi képességeik
ellenére az olvasással (diszlexia), a helyesírással (diszortográfia), az írásmozgással
(diszgráfia) és a számolással (diszkalkúlia) kapcsolatban az iskolai oktatás során feltűnő
nehézségek jelentkeznek, általános értelmi képességeik és tanulási teljesítményeik között
alulteljesítés formájában lényeges különbség áll fenn. Ennek az eltérésnek a hátterében a
megismerési képességek különböző zavarai állnak, amelyek az olvasás, az írás, a helyesírás
vagy a számolás területén önálló, (körülírt) vagy kevert típusú zavar (együttjárás) formájában
jelenhetnek meg.
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Diszlexia – az olvasási képesség zavara, a specifikus tanulási zavarok leggyakoribb formája,
amely önmagában és más jelenségekkel kombinálódva fordulhat erő.
Jellemzői
– a hang-betű kapcsolat kialakulásának nehézsége
– hiányos fonológiai tudatosság: nehezített a beszédhangok megkülönböztetése, hangok,
szótagok sorrendjének, rímek felismerésének nehézsége
– értelmes és értelmetlen szavak helyes/hibás olvasásának különbözősége
– gyenge rövid távú emlékezet, a hallott szöveg pontatlan és részleges feldolgozása
– rendhagyó szavak szabályosítása olvasásnál
– írott szavak felbontása a szavakat alkotó hangelemekre
– vizuális felismerési zavarok, vizuálisan hasonló betűalakok esetén
A fejlesztés célja:
A fejlesztőmunka specifikus olvasászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori
osztályfokának megfelelő értő olvasás készségét, segítse az olvasás eszközzé válását az
ismeretek megszerzésében.
A fejlesztés feladatai:
a) a betűbiztonság és az összeolvasási készség, a fonológiai tudatosság,
b) a rövid távú emlékezet,
c) az auditív, vizuális és mozgáskoordináció fejlesztése,
d) a testséma biztonságának kialakítása,
e) az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű,
hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő analizáló-szintetizáló
módszerrel,
f) az olvasási készség folyamatos gondozása a tanuló egész iskolai pályafutása alatt,
g) a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során,
h) az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel,
i) az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, gépi
írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával,
j) speciális olvasástanítási program alkalmazása,
k) az olvasási kedv felébresztése, a motiváció erősítése.
Diszortográfia – a helyesírási képesség zavara, nagy gyakorisággal társul diszgráfiával, de az
együttjárástól függetlenül egyik önálló megjelenési formája a specifikus tanulási zavaroknak
Jellemzői:
– a centrális auditív feldolgozás, a fonémafeldolgozás zavara,
– beszédhangok nehezített megkülönböztetése a fonetikai, fonológiai jellemzők pl. (időtartam,
zöngésség mentén),
– helyesírási hibák halmozódása,
– a tollbamondás utáni írás hibái.
A fejlesztés célja:
A fejlesztőmunka specifikus helyesírászavar esetén alakítsa ki a tanuló mindenkori
osztályfokának megfelelő helyesírási készségét, segítse elő az anyanyelvi kompetencia
kialakulását, az írott nyelv használatának korosztályi szintű alkalmazását.
A fejlesztés feladata:
– a fonológiai tudatosság és beszédészlelési képesség,
– a rövidtávú emlékezet fejlesztése,
– a spontán és tollbamondás utáni írás színvonalának javítása,
22

– a figyelem és az önértékelési képesség fejlesztése.
Diszgráfia – az írás grafomotoros jellemzőinek zavara
Jellemzői
– csúnya, torz, nehezen olvasható íráskép,
– szaggatott betűalakítás és betűkötések,
– rossz csukló, -kéz,- ujjtartás, az íróeszköz helytelen fogása, görcsösség,
– egyenetlen ritmusú, strukturálatlan íráskép, formai és aránybeli hibák,
– kialakulatlan kézdominancia,
– lassú tempójú írás, központozás, hiánya, nagybetűk használata és betoldása a kisbetűk közé,
– továbbá: fonológiai-nyelvi jellemzők zavara (nyelvtan, mondatszerkezet, helyesírás).
A fejlesztés célja:
A specifikus írászavar javításának feladata az iskolás korban, hogy a tanuló a mindenkori
osztályfokának megfelelő írás készséggel rendelkezzen, képes legyen azt a kommunikáció
egyik formájaként használni ismeretszerzés, tudásgyarapítás és társas kapcsolatok
létesítésének céljára.
A fejlesztés feladatai:
a) a mozgáskoordináció fejlesztése különös tekintettel a manipulációs mozgásokra,
a) a testséma biztonságának kialakítása,
c) a vizuomotoros koordináció fejlesztése,
d) az írásmozgás alapformáinak gyakorlása, különböző technikák alkalmazása (ráírás,
másolás, önálló írás kivitelezés),
e) a ritmus, a nyomás, és a sebesség optimális egyensúlyának megteremtése,
f) sikertudat kialakítása.
Diszkalkulia – a számolási képesség specifikus zavara
A specifikus számolási zavar a különböző számtani műveletek, matematikai jelek,
kifejezések, szabályok megértésének, a számjegy, számkép felismerésének, egyeztetésének,
grafikus ábrázolásának, a számok sorrendiségének, számneveket szimbolizáló vizuális
alakzatok azonosításának nehézsége.
Jellemzői:
– a szimbólumok felismerésének és tartalmi azonosításának nehézségei,
– a mennyiségfogalmak kialakulásának hiányosságai,
– a mennyiségfogalmakkal végzett gondolkodási műveletek, a számsor- és szabályalkotás
zavara,
– a téri és síkbeli viszonyok érzékelésének hiányosságai,
– helyiérték megértésének, műveleti jelek értelmezésének, halmazok, mennyiségek
összehasonlításának nehézségei,
– szerialitási zavar, számlálási és becslési képesség hiánya,
– számértékek szimbólikus funkciójának értelmezési nehézségei,
– mennyiség és arab szám megfeleltetés és a számértékek összehasonlításának nehézsége,
– számjegyekre vonatkozó lexikai hibák,
– komplex aritmetikai műveletek értelmezésének problémái,
– gyenge verbális emlékezet, a számmemória és az általános memóriateljesítmény
különbsége,
– figyelemzavar.
A fejlesztés célja:
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A specifikus számolási zavar esetén a fejlesztő munka feladata iskolás korban, hogy a tanuló a
mindenkori osztályfokának megfelelő matematikai készséggel rendelkezzen, képes legyen a
matematikai kompetencia megszerzésére, a számolási-matematikai műveletek használatára, az
ismeretszerzés, a tudásgyarapítás és a hétköznapi gyakorlat színterein. A számolás
elkülönülten szerveződő képességrendszer, amelynek számos kapcsolata van a beszéd, az
olvasás és az írás rendszereivel, ezért a számolási zavarok a specifikus tanulási zavarok és
nyelvi zavarok különböző megjelenési formáival együtt járhatnak.
A diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, elmaradásaik vannak
a matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében.
A fejlesztés feladatai:
a) a számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése,
b) Matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazása,
c) a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt fejlesztése,
d) a vizuális-téri képességrendszer fejlesztése,
e) a matematikai relációk nyelvi megalapozása, a matematika-nyelv tudatosítása,
f) a sorozatalkotási képesség, a szeriális észlelés fejlesztése,
g) segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedése,
h) a fogalmak, így a szám- és műveletfogalom kialakításakor a manipuláció előtérbe
helyezése, a megfigyelés és a megértés érdekében a matematikai eszközök használata, a képi,
vizuális megerősítés,
i) a fokozott mennyiségű gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést
segítő technikák, eljárások alkalmazása,
j) a diszkalkúlia reedukáció speciális terápiás programjainak felhasználása,
k) az önértékelés fejlesztése, sikerélmény biztosítása.
Hiperaktivitás és figyelemzavarok
A pszichés fejlődés zavarainak egyik alcsoportját alkotják azok a sajátos nevelési igényű
tanulók, akik nagyfokú impulzivitásukkal, a célirányos, tartós figyelem zavarával küzdenek.
A hiperaktivitás és/vagy figyelemzavar megállapítása többlépcsős diagnosztikus folyamat
eredménye, szülői és tanári kérdőívek kitöltését, közvetlen megfigyelést, speciális
differenciáldiagnosztikai vizsgálatok elvégzését követően.
Jellemzői
– szóródó, terelhető figyelem, hosszabb ideig nem képes összpontosítani,
– komplex feladatokra nem képesek szervezett választ adni, az elterelő ingereket gátolni,
– az impulzivtás következtében kialakuló meggondolatlan viselkedés, eseteként düh,
haragreakciók,
– motoros nyugtalanság (babrálás, széken hintázás, ülőhely elhagyása, stb.),
– megkezdett tevékenység befejezetlensége,
– ingersorozatok hibás kivitelezése,
– tantárgyi alulteljesítés (főként, nyelvi, számolási feladatokkal kapcsolatban),
– én-bizonytalanság, másodlagos pszichés tünetek.
A fejlesztés célja
– a figyelemszabályozás és a viselkedés egyensúlyának megteremtése
A fejlesztés feladatai
– team munka keretében gyógypedagógiai, pszichológiai, szakorvosi együttműködés,
– speciális figyelem-tréning,
– a figyelem tartósságát biztosító környezeti feltételek megteremtése,
– fokozott egyéni bánásmód,
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– az önszervezési képesség, az önkontroll fejlesztése,
– feladatok idői struktúrájának megtervezése és kivitelezése,
– motiválás, sikerélmény biztosítása.
A pszichés fejlődés zavarai körébe tartoznak továbbá a szocio-adaptív folyamatok zavarainak
következtében kialakuló viselkedésszervezési problémák, amelyek az érzelmi kontroll, ön,vagy mások felé irányuló agresszió, a szorongás, az én-szabályozás gyengeségében az
alkalmazkodóképesség, a célirányos viselkedés, az önszervezés, valamint a metakogníció
eltérő fejlődésében mutatkozik meg. Minthogy a magatartásjellemzőkben hasonlóság
figyelhető meg, szükséges hangsúlyozni, hogy ezeknek hátterében elsődlegesen idegrendszer
működési zavar, az ún. végrehajtó funkciók zavara és nem környezeti ártalom húzódik meg.
A fejlesztés célja
– a közösségi szabályokhoz alkalmazkodó, szervezett viselkedés kialakítása, a szélsőséges
megnyilvánulások leépítése, az önkontroll, az érzelmi egyensúly megteremtése.
A fejlesztés feladata a fejlesztési cél alá rendelt szempontok figyelembevételével történik.
Eszközei lehetnek:
a) kognitív viselkedésterápiás eljárások alkalmazása,
b) pszichoterápia,
c) a figyelem és egyéb kognitív képességek fejlesztése,
d) a mindennapi tevékenységek végzéséhez, iskolai elvárások teljesítéséhez igazított idői
keretek rendszeres alkalmazása,
e) önértékelési képesség fejlesztése,
f) sikerélmény biztosítása, pozitív megerősítés, jutalmazási technikák bevonása,
g) Együttműködés a családdal és más szakemberekkel,
h) A fejlődés segítése gyakori pozitív visszajelzésekkel, a sikerélmény biztosítása.
Az iskolai fejlesztés pedagógiai szakaszai
A tanulók iskolai fejlesztésének pedagógiai szakaszai nem térnek el a NAT-ban rögzítettektől.
A helyi tantervben indokolt lehet az első évfolyam két tanévi időtartamra történő széthúzása.
Ebben az esetben az első tanév az intenzív prevenció, a szakszerű funkciófejlesztés, a
pszichés gondozás, a megfelelő motiváció és a feladattudat kialakításának az időszaka a
gyógypedagógiai korrekciós-kompenzáló-terápiás módszerek alkalmazásával.
A NAT alkalmazása
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban meghatározott fejlesztési feladatok
és tartalmak megvalósítása általában lehetséges.
Kiemelt fejlesztési feladatok
A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott tanulók nevelése-oktatása során a NAT-ban leírt fejlesztési feladatok az
irányadóak, de az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak és fejlesztendő
kulcskompetenciák (azok fejlődési útjai, módjai és kialakulásuk időtartama) módosulhat.
A NAT alkalmazása a helyi tanterv készítésénél
A helyi tanterv készítésénél a NAT-ban foglaltak az irányadóak, de az egyes műveltségi
területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő kulcskompetenciák (azok fejlődési útjai, módjai
és kialakulásuk időtartama) mindenkor a tanulók egyéni fejlődésének függvénye.
A helyi tantervben az egyes tantárgyak témaköreire, azok tartalmára és követelményeire
vonatkozó kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével
érvényesíthetők, a tanítási-tanulási folyamat azonban zömében speciális pedagógiai
módszerrel és eszközzel irányított.
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A helyi tanterv kiemelten kezelje az önismeretet, a reális önértékelés kialakítását, a
kommunikáció fejlesztését. E feladatok minden műveltségterületen meg kell, hogy jelenjenek.
Célzottan szerepet kaphat az Ember és társadalom, a Művészetek és ezen belül a Dráma és
tánc fejlesztési feladatai között.
A beszédészlelés és beszédmegértés, a verbális figyelem és emlékezet intenzív fejlesztése, az
olvasásértés fejlesztése a Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület fejlesztési feladatai
között kap kiemelt szerepet.
Az Idegen nyelvek tanításánál a nyelvoktatás auditív módszereinek előtérbe helyezése
javasolt.
A Művészetek műveltségi területen belül a komplex művészeti terápia, a drámapedagógia, az
akusztikus és vizuális észlelés fejlesztésének kiemelt szerepe van.
A Testnevelés és sport műveltségi terület fejlesztési feladatainak megvalósítása során
szenzoros integrációs programok és terápiák beállítása és/vagy gyógyúszás, valamint
logopédiai ritmika alkalmazása is javasolt. A Matematika területén a kompenzációs
lehetőségek, speciális módszerek alkalmazása segíti az eredményes fejlesztést.
Azoknál a tanulóknál, akiknél a sajátos nevelési igény oka a hiperaktivitás, a figyelemzavar,
indokolt a korszerű, rugalmas szervezeti keretek és módszerek előtérbe helyezése a helyi
tanterv készítésénél.
Egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitáció
Az egészségügyi célú rehabilitáció elsősorban a pszichés fejlődési zavar jellegének,
tüneteinek kivizsgálásakor megállapított diagnózisnak megfelelő szakorvosi ellátást, annak
folyamatosságát, kontrollját, valamint a pedagógiai rehabilitációt segítő egészségügyi
terápiákat foglalja magába.
Ebből a szempontból fontos a gyermekneurológiai, a fülészeti, valamint a szemészeti
vizsgálat, szükség esetén az érzékszervi gyógyítás.
A gyógypedagógiai tanár, terapeuta által vezetett pedagógiai rehabilitáció a funkcionális
képességfejlesztő programok külön alkalmazásával, a fejlesztések során tanultak
elmélyítésével szolgálja az eredményes iskolai előmenetelt. A tehetséges tanulók számára a
tehetségük kibontakozásához szükséges feltételek, eszközök, módszerek biztosítása a
pedagógiai rehabilitációsnak is kiemelt feladata.
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