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- Ha van négy barackod, és adok még egyet, 
hány barackod lesz?

- Nem tudom, mi az iskolában almával 
számolunk.



  

Megjelenési forma

 BTM

 Részképességzavar

 Akadályozottság



  

Új fogalom

Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:
 a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló:
 aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
 ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 

küzdő gyermek, tanuló,
 ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,
 b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermek, tanuló KNT 4.§ (13)



  

Új fogalom

  Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló:

az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 
véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, 
értelmi vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfordulása esetén 
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum 
zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral 
(súlyos tanulási, figyelem- vagy 
magatartásszabályozási zavarral) küzd KNT 4.§ (25)



  

Új fogalom

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő gyermek, tanuló:
az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, 
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 
véleménye alapján az életkorához viszonyítottan 
jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati 
problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási 
hiányosságokkal küzd, közösségbe való 
beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése 
nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem 
minősül sajátos nevelési igényűnek. KNT 4.§ (3)



  

OKOK

 Genetikai faktorok
 Központi idegrendszer és más szervek működése
 Környezet (terhesség, szülés, gyógyszerek, káros 

szenvedély)
 Beteg érzékszervek
 Betegségek
 Izomműködés diszharmóniája
 Ingerszegény környezet



  

OKOK

 Függőség
 Rendezetlen családi háttér – agresszió
 Idegrendszer éretlensége
 Lelki trauma
 Helytelen oktatási módszer – pedagógus
 Kialakulatlan napirend
 Étkezés
 Első 7 év



  

Milyenek ők?

 Kezükkel ügyesen bánnak
 Jó a hallásuk
 Praktikusak
 Szociális életben, osztályközösségben jól 

boldogulnak



  

Tanulási képességet befolyásolja:

 Motoros, 
 Vegetatív,
 Emocionális,
 Kognitív,
 Szociális folyamatok.



  

Tünetek kisgyermekkorban

3-6 hó: 

hiányzó észlelési elemek

6 hó – 3 év: 

a beszédfejlődés egyes szakaszainak 
kimaradása, megkésett beszédfejlődés, 
rendkívül korlátozott szókincs



  

Tünetek óvodás korban

3 – 5 év: 
 motoros ügyetlenség, 
 megkésett beszédfejlődés,
 beszéd helyett a vizuális és a  mozgásos kifejezések 

használata, 
 a nyelvi megértéshez kötött feladatmegoldás 

lassabb, mint a nem nyelvi
 A tárgyak és helyzetek felismerése szokatlan módon 

alakulnak ki



  

Tünetek óvodás korban

5 – 6 év: 
 nyelvi játékok elutasítása
 Mese, vers kerülése, memoriterek
 Nyelvi tudatosságban fejlődési lemaradás, 
 Makacs, nehezen javítható beszédhibák,
 Motoros ügyetlenség,
 Iránytévesztés,
 Egyensúlyi zavarok
 finommozgás



  

Tünetek kisiskoláskorban

6 – 8 év: 
 betű-hang szabály elsajátításának problémái,
 Szavak analizálásának és szintézisének 

problémái,
 Globális jellemzők és a kontextus 

felülkerekedése,
 Olvasástechnikai és értési hibák,
 Írási, helyesírási hibák



  

Tünetek kisiskoláskorban

9 – 11 év: 
 átlagtól elmaradó tempó,
 Ritka szavak félreolvasása,
 Betűcserék, 
 Értelmező olvasás hiánya,
 Helyesírási hibák,
 Olvasás kerülése,
 Önértékelési zavarok.



  

Tünetek később...

11 év felett: 
 iskolai sikertelenség,
 Funkcionális analfabetizmus
 Az osztály és köztük nőnek az intellektuális 

különbségek



  

Terápia hatása

 Megfelelő kompenzáló technikák 
kialakulása, 

 Önértékelési zavarok enyhülése,
 KORAI FELISMERÉS = MINIMÁLISRA 

CSÖKKENTHETŐ, VAGY TELJESEN 
MEGSZÜNTETHETŐ!



  

Terápia ellenére

 Bizonytalan, rossz helyesírás,
 Nyelvtanulási problémák,
 Szóbeli kifejezőkészség elmaradása



  

Terápia - óvoda

Cél: az alapfunkciók megfelelő szintre juttatása
 Mese – felolvasás
 Mozgásfejlesztés
 Játék
 Labdajáték
 Egyensúlygyakorlat
 LEXI



  

Terápia - iskola

 Értelmetlen szótagok olvasása
 Helyesírási szabályok – fogódzók, 

összefüggések
 Folyamatos javítás
 Másolási gyakorlatok
 Több idő biztosítása
 Idegen nyelv- IKT



  

Terápia - iskola

 Szövegszerkesztő – és más 
segédprogramok használata

 Segédeszközök
 Tanuljunk együtt!
 Gyakorlóanyag I-II-III.
 Betűről betűre sorozat



  

Terápia - iskola

•Nebuló sorozat
•Olvasójáték
•Mondd ki, írd le, törd a fejed!
•SCHUBITRIX
•Részlépességek I-II.

Gondolkodj és írj!



  

Konkrétan

Anamnézis!!!

Figyelemfejlesztés

Érzékelés, észlelés, tájékozódás

Mozgás

Gondolkodás

Emlékezet

Kommunikáció



  

Konkrétan

Vizuális figyelem (pl. keresd a párját)

Síkbeli tájékozódás (pl. labirintus)

Finommozgás (pl. gyurmázás)

Analízis, szintézis (pl. puzzle, különbség)

Auditív emlékezet (pl. mondatbővítés)

Beszédkészség (pl. tabu játék)



  

Hogyan?

Egyéni fejlesztési terv

Terápia

Együttműködés!



  

Felhasznált irodalom

2011. évi CXC. törvény a nemzeti 
köznevelésről

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról

Tóth Karolina: Tanulási nehézséggel küzdő 
gyermek fejlesztése   Iskolakultúra 2011/2-3



  

Köszönöm a figyelmet!
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