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1. Bevezetés 

 

A Szent József Álatlános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium 

sajátos nevelési igényű diákjainak fejlesztő programjameghatározza az alapító 

okirat szerint„a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos 

nevelési igényű gyermekek, tanulók” iskolai nevelését-oktatását; a törvényi 

meghatározáson belül: „egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási 

zavarral) küzdő tanulók” nevelését-oktatását. Ezen belül is intézményünk a 

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 9.1. alapján részletezve: diszlexia, 

diszortográfia, diszkalkúlia, diszgráfia és diszpraxia, mint a motoros képességek 

fejlődési zavara, valamint ezek maradványtüneteinek fennállása, a fentiek 

együttjárása miatt a kevert specifikus tanulási zavarral hozzánk érkező tanulók 

nevelését-oktatását vállalja. 

2. Törvényi szabályzók: 

2011. évi CXC. törvénya nemzeti köznevelésről 

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

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve  

3. Az SNI gyermekek oktatás-nevelésének formái 
 

Intézményünk az egyházi tanítások alapján az együttnevelés (integrált oktatás) pedagógiai 

elve szerint valósítja meg az SNI-gyermekek nevelését, oktatását. Az SNI-gyermek a többi 

gyermekkel, tanulóval együtt, azonos csoportban, osztályban vagy tagozaton tanul. 

Intézményünkben a befogadás különböző szinteken valósulhat meg a spontán integrációtól a 

teljes befogadásig. Az együttnevelés egy hosszabb pedagógiai folyamat során különböző 

formákban valósulhat meg, az intézmény célkitűzései szerint az integrációt mindinkább az 

inkluzív pedagógiai szemléletnek kell felváltania. Az együttnevelés szintjeiben megvalósuló 

minőségi különbség az intézmény egészének vonatkozásában az alábbi táblázat foglalja össze: 
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 Integráció (fogadás) Inklúzió (befogadás) 

Alapfogalom Be kívánják olvasztani az iskola 

meglévő struktúráiba az egyéneket. 

Újra átgondolják a tanterv 

megvalósításának szervezeti 

kereteit és azokat a feltételeket, 

amelyekkel valamennyi tanuló 

haladását biztosítani tudják. 

Az SNI-gyermek 

fogadása  

Felveszik, de nem ismerik meg a 

sajátos vonásait 

Az intézmény tudatosan készül fel 

a feladatra.  

Alkalmazkodás 

a gyermek 

egyéni 

sajátosságaihoz 

A gyermektől hasonló teljesítményt 

várnak el, mint a többiektől. A 

gyermek alkalmazkodik. 

Az intézmény alkalmazkodik a 

tanuló egyéni sajátosságaihoz. 

Intézményi 

integrációs 

stratégia  

A befogadó intézménynek nincs 

integrációs stratégiája. 

Az intézményt átgondolt 

intézményi stratégia jellemzi. Az 

iskola életét, értékeit, módszereit, 

személyi és tárgyi feltételeit úgy 

alakítják, hogy valamennyi 

gyermek, ezen belül a sajátos 

nevelési igényű tanulók nevelési 

szükségleteit is kielégítsék. 

Befogadó 

pedagógusok 

módszerei  

   

 

A befogadó pedagógus saját stílusán, – 

többnyire hagyományos – pedagógiai 

módszerein kevéssé vagy nem 

változtat 
. 

Valamennyi pedagógus az egyes 

gyermekek egyéni igényeihez, 

szükségleteihez való igazodást látja 

fő feladatának, ennek érdekében a 

módszerek, értékelési eljárások, 

szervezési formák tekintetében 

jelentős a változás 

Együttműködé

s a gyermeket 

tanít 

pedagógusok 

között  

  

 

A problémák feloldása jelentős 

mértékben az integrációt segítő 

gyógypedagógusra vagy a szülőre 

hárul. 

A problémák megoldását 

elsődlegesen a többségi 

pedagógusok vállalják.  

Nem húznak éles határvonalat a 

sajátos nevelési igényű gyermek és 

a többi, támogatást igénylő 

gyermek között („a tanulás során 

mindenki szorulhat segítségre”) 

A 

gyógypedagógus 

szerepe 

 

Elsődleges feladata a sajátos 

nevelési igényű gyermekkel való 

külön foglalkozás. 

 

Szükség esetén a gyermekkel is 

foglalkozik (habilitációs-

rehabilitációs foglalkozás), de 

segítsége elsődlegesen a többségi 

pedagógusnak szól, a vele való 

konzultáció során alakul ki a 

problémák megoldásának 

lehetséges módja. 

Együttműködés 

a szülői házzal 

 

A sajátos nevelési igényű tanuló 

szüleivel intenzív az intézmény 

kapcsolata. 

Valamennyi gyermek szüleit 

aktívan bevonják az iskola életébe, 

közösségi feladataiba, 

programjaiba 
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4. Sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztési folyamata 
 

A folyamat célja intézményünkben: 

 A sajátos nevelési igényű tanulók képzése és készségfejlesztése az 5. osztálytól a 

társadalmi integráció hatékonyságának növelése érdekében. 

 Sajátos nevelési igényű tanulók képzése és készségfejlesztése. 

 Az esélykülönbségeket csökkentő nevelési és képzési igényeknek megfelelő 

programok fejlesztése. 

 A sajátos nevelési igényű és az oktatási rendszerben jelenlévő, de a lemorzsolódás 

veszélyeinek kitett tanulók tanulási, majd munkavállalói kompetenciáinak fejlesztése. 

 Az SNI tanulók védett munkahelyhez jutásának támogatása, munkaerőpiacon való 

elhelyezkedés javulása. 

 A sajátos nevelési igényű fiatalok számára elérhető munkakörök elemzési 

rendszerének kidolgozása a munkaadók bevonásával, a képzési programok 

elhelyezéssel együttes megvalósítása. 

A folyamat tartalmi jellemzői: 

 SNI-s tanulók speciális igényeivel foglalkozó közös rendszer kialakítását szabályozó 

dokumentum elemeit tartalmazó terv 

 közös pedagógus továbbképzések, az osztályfőnökök, szaktanárok képzése, az 

integrációhoz szükséges tréning típusú felkészítést bemutató tematika, segédanyagok 

az integrációhoz kapcsolódóan 

 a szociális jelzőrendszerhez kapcsolódó intézményi szintű működtethető jelzőrendszer 

kialakítását szabályozó dokumentum 

 mentorálási rendszer kialakítása 

 új módszerek kidolgozása az idő előtti iskolaelhagyás megelőzésére és a 

lemorzsolódás kockázatának korai felismerésére  

  a kompetencialapú programok adaptációját segítő eljárás támogatása  

 a tevékenységhez kapcsolódó műhelyfoglalkozások, tréningek, képzések 

dokumentációi  

  a műhelyfoglalkozások és tréningek segédanyagai  

  értékelő lapok, ezek összegzése a foglalkozásokról és a tréningekről és a fejlesztési 

folyamatról készült írásbeli összegzés a felülvizsgált és korrigált intézményi szintű 

esélytervek  

  esélyegyenlőség – módszertani munka, külön haladási sebességű tanulóknál  

  szociálisan rászoruló tanulók támogatási rendszerének kidolgozása  

  projektmódszerek bevezetése és terjesztése  

  családpedagógiai, pályaorientációs és a gyakorlati képzéssel kapcsolatos tanácsadás  
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A folyamat sikerességét előrejelző tényezők 

A szülő részéről:  

o elfogadó magatartás;   

o reális helyzetértékelés;  

o tájékozottság a gyermek fogyatékosságával kapcsolatosan (ismerje gyermeke 

személyiségét, állapotát, a szükséges beavatkozásokat, kezeléseket);  

o fegyelmezettség (kezelés, veszélyeztetettséggel kapcsolatban és nevelési 

kérdésekben) 

o együttműködési készség a pedagógusokkal, szakorvossal.  

A pedagógusok részéről:  

o empatikus hozzáállás;  

o speciális pedagógiai felkészültség;  

o innovatív készség;  

o plusz munka vállalása;  

o gyermek- és szakmaszeretet. 

 

 

5. Az SNI-gyermekekkel kapcsolatos dokumentumok az intézményben 

1. A gyermekkel érkező dokumentumok  

  Egészségügyi dokumentumok (szűrővizsgálati eredmények, zárójelentések stb.)  

 A pszichológiai, pedagógiai vizsgálatok eredményei: a szakértői vélemény 

(diagnózis, fejlesztési javaslat, javasolt iskola) 

2. Az inklúzió megjelenése az iskolai dokumentumokban intézményi szinten  

 Alapító okirat (az SNI-gyermekek ellátása feladatként szerepel)  

 Pedagógiai program (nevelési program, helyi tanterv) A fogyatékossági 

típusnak/típusoknak megfelelően kiegészül a sajátos nevelési igényű gyermek 

nevelésének-oktatásának tartalmi sajátosságaival alapul véve a Sajátos nevelési 

igényű gyermeke óvodai nevelésének/iskolai oktatásának irányelvét (többek között: 

alapelvek, célok, feladatok, személyi és tárgyi feltételek, a fejlesztés szervezeti 

keretei, speciális tantervi kiegészítések és fejlesztési követelmények stb.)  

 Együttműködési megállapodás(ok) a speciális szolgáltatásokat nyújtó szolgáltató (pl. 

EGYMI) és a befogadó intézmény között létrejövő munkakapcsolatról  
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 Tanügyi dokumentumok (óraterv, törzslap stb.)  

3.A gyermek fejlesztésével összefüggő dokumentumok 

 Pedagógiai vélemény  

 Sérülés-specifikus fejlesztési eljárások módszerek, terápiák, eszközök  

 Egyéni fejlesztési terv  

 Mentesítés, felmentés, tanulásszervezés  

 A mérés, értékelés sajátos szempontjai 

 

A sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, magatartási nehézségekkel, 

tanulásinehézségekkel, tanulási zavarokkal, illetve részképesség-zavarokkal küzdő tanulók 

felzárkóztatása és fejlesztése iskolánk egyik speciális feladata. 

Kiemelt célunk, hogy az általános iskolai képzés során biztosítsuk a diákok folyamatos 

monitorozását, s a sajátos nevelési igénnyel kapcsolatban felmerülő jelenségekre felfigyelve 

hathatós belső, vagy külső segítséget és támogatást biztosítsunk diákjaink, illetve szüleik 

számára. Fontosnak tartjuk továbbá, hogy az általános iskolai évek alatt, vagy korábban 

diagnosztizált nehézségekhez a sajátos nevelési igényű tanulók a középiskolai tanulmányaik 

során is minden segítséget megkapjanak sikeres iskolai előmenetelük érdekében.  

A folyamatos fejlesztés, megsegítés érdekében az egyéni képességek minél jobb 

kibontakoztatását, a gyengébben teljesítők felzárkóztatásáta tanórán kívüli fejlesztő 

foglalkozások segítik. 

A fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó fejletlen vagy sérült 

funkciókkorrigálására, kompenzálására, a felzárkóztatásra, a tanulási technikák elsajátítására, 

a szociális képességek fejlesztésére, az önálló életvezetésre irányul. 

Fejlesztő programunk a tapasztalatszerzésen, életkori sajátosságokon, pozitív érzelmeket keltő 

tevékenységeken alapul. 

Fejlesztő programunk megvalósítását a szaktanárok mellett gyógypedagógus és 

iskolapszichológus látja el. 
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A sajátos nevelési igényű tanulók megfelelő szintű iskolai haladását szaktanáraink a 

tanórákon biztosítják. 

3. A tanulók nevelésének és oktatásának sajátos nevelési igényű elvei 
 

 A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutásátelősegíti a 

nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő, integrált oktatásuk.Célunk a tanulók 

beilleszkedése, a többi tanulóval való együtthaladása, melynekeredményes megvalósítását az 

alábbiak szerint biztosítjuk: 

1.a) a tananyag-feldolgozásnál figyelembe vesszük a tantárgyi tartalmak egyes sajátosnevelési 

igényű tanulók csoportjaira jellemző módosulásait, pl. mentesítés a helyesírásértékelése alól 

b) az iskola gondoskodik a tanuló szakember segítségével történő fejlesztéséről, 

c) az oktatás során alkalmazkodunk az eltérő képességekhez, az eltérőviselkedésekhez, pl. 

hosszabb felkészülési idő biztosításával; szakértői véleményalapján az írásbeli vagy szóbeli 

számonkérés előtérbe helyezésével,segédeszközök alkalmazásának engedélyezésével. 

2.A sajátos nevelési igény jellegéről a szülő kérelem formájában tájékoztatja az iskolát 

abeiratkozáskor, ill. a szakértői vélemény kézhezvételét követően. Az igazgatóhatározatban 

nevezi meg a tanuló számára biztosított mentesítéseket,kedvezményeket. A tanuló köteles a 

szakértői véleményen maghatározottfelülvizsgálatokon megjelenni, és ezek eredményéről 

tájékoztatni az iskolát. 

3. A sajátos nevelési igényű tanulók és szüleik az iskola pszichológusával, 

gyógypedagógusával rendszeres kapcsolatot tartanak. 

4. Tevékenységi területek, lehetőségek: 
 

 Az alapkészségek mindennapos fejlesztése. 

 Rugalmas, a tanulók szintjéhez igazodó követelményrendszerrel, a tananyag 

feldolgozásának speciális módszereivel, a tananyag szükség szerinti átrendezésével 

biztosítani legalább a tantervi minimum teljesítését. 

 Speciálisan kiscsoportos vagy egyéni felzárkózató, fejlesztő foglalkozások szervezése. 

 Folyamatos korrekció, ellenőrzés, értékelés, önértékelés. 
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5. Tevékenységi formák: 
 

Tanórán belül törekszünk az egyéni képességekhez igazodó munkaformák, egyéni fejlesztés, 

értékelés, csoportos fejlesztés, tanórai differenciálás, kooperatív munkaformák alkalmazására.  

Tanórákon kívül: gyógypedagógus által vezetett egyéni és kiscsoportos foglalkozásokon való 

részvételt, illetve az iskolapszichológus által vezetett foglalkozásokon való részvételt 

biztosítunk. 

 

Feladatvállalásunk a következő alapokon nyugszik:  

Az integráció gondolata a humánus alapértékek elfogadását jelenti és a fogyatékosság 

fogalmának újragondolását feltételezi. Fontos annak felismerése és a tanulókkal való 

felismertetése is, hogy átmenetileg vagy tartósan bárki szorulhat speciális segítségre, hogy 

mindannyian "különbözőek vagyunk", s ez a sokszínűség nem negatívumot, hanem 

pozitívumokat jelent a közösségek és a társadalom számára. Az integráció pozitív 

magatartásmintákat közvetít. A speciális szükségletű tanulókat reális önértékelésre, 

képességeik maximális kibontakoztatására serkenti, a nem sérült tanulók pedig megtanulják a 

hozzájuk való alkalmazkodást, a segítségnyújtást. Ez pedig hosszú távon az előítéletek 

enyhüléséhez, a "másság" értékeinek társadalmi méretű elismeréséhez vezethet. A sajátos 

nevelési igényű tanulóknak a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált 

– oktatása valósul meg intézményünkben. Az együttnevelés során fontos feladatunknak 

tekintjük az iskola pedagógusainak, a szülők és a tanulók közösségének felkészítését a sajátos 

nevelési igényű tanulók fogadására. 

Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, 

rehabilitációs szemlélet érvényesül. Fejlesztő-nevelő munkánkat a hagyományos pedagógiai 

elveken túl a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai fejlesztésének irányelvei determinálják. 

Az iskolai képzés teljes időtartama alatt törekszünk arra, hogy a sajátos nevelési igényű 

tanulók személyisége minél harmonikusabban és teljesebben kibontakozzon, képesek 

legyenek a társadalom által elfogadott normák szerint, saját igényeiket megvalósítva 

kiegyensúlyozott, boldog életet élni. 

Asajátos nevelési igényű tanulók képzésének során a legfontosabb szempontok:  
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 az értelmi, a testi és érzelmi fejlődés folyamatos pozitív változása,  

 a sérült részképességek folyamatos fejlesztése,  

 egyéni szükségletek figyelembe vétele,  

 társadalmi beillesztés.  

Mindehhez olyan iskolai légkört kell teremteni, amelyben mind a tanuló, mind a felnőtt jól 

érzi magát, ahol az emberi és társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol 

minden tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát, a másságot is elfogadva.  Ennek 

érdekében a következő pedagógiai alapelvek megvalósítására törekszünk: 

 a sérült személyiség fejlesztése gyógypedagógiai eszközökkel, 

 a tanulók egyéni képességeinek, eltérő fejlődési ütemének figyelembe vétele az oktatás és 

nevelés folyamatában, 

 egységes nevelési elvárásokkal a követelmények biztonságossá tétele, 

 támasz és segítségnyújtás a tanulási folyamatokban, az emberi törekvésekben, 

 a speciális nevelési szükségletek kielégítése a nevelés-oktatás minden területén. 

 Ennek érdekében a következő célokat tűztük ki:  

 a sajátos nevelési igényű tanulók képességfejlesztése a hiányosan működő pszichés 

funkciók, sérült részképességek korrekciójával,  

 a differenciált, szükségletekhez igazodó felzárkóztatás a habilitációs és rehabilitációs 

eljárásokkal,  

 az általános műveltség megalapozása,  

 az eredményes társadalmi beilleszkedés feltételeinek megteremtése az önálló életvezetési 

technikák elsajátításával, gyakorlásával, toleráns magatartás kialakítása a személyiség 

gazdagításával, az általános emberi értékek és normák elfogadtatásával.  

Az iskolánkban folyó nevelés-oktatás fő feladatai a sajátos nevelési igényű tanulók 

szempontjából:  

 az alapdokumentumok által szabályozott ismeretanyag elsajátíttatása az évfolyamok, 

osztályfokok, tantárgyi sajátosságok, egyéni különbségek figyelembe vételével,  

 a mentális képességek fejlesztése a megismerő funkciók egyénre szabott korrekciójával,  

 az ismeretek tartalmának, mélységének mindenkori aktualizálása a tanulócsoport és az 

egyének kondícióinak megfelelően, 
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 a tanítás és nevelés szervezeti kereteinek szükség szerinti alakítása 

 a módszerek és tevékenységi formák optimális megválasztása a mindenkori pedagógiai 

tevékenység kívánalmainak megfelelően. 

6. A pedagógiai célkitűzések, feladatok eszközei és eljárásai 
 

Az oktatás-nevelés területén eszköznek tekintjük a tanítási órákat és a tanításon kívüli órákat, 

a fejlesztő foglalkozásokat a közös és a részletes követelmények érvényesítésére. A sajátos 

nevelési igényű tanulók integrált nevelése, oktatása során szoros együttműködést 

megvalósítására törekszünk:  

 a tanuló diagnózisát felállító szakértői bizottság, 

 az iskolánkban a tanuló fejlesztését végző, fejlesztésében közreműködő 

gyógypedagógus, pszichológus 

 a szaktanárok 

 a szülők között. 

Az iskola gyógypedagógusa a szakértői bizottság diagnózisa és az általa készített egyéni 

fejlesztése terv alapján végzi rehabilitációs-reedukációs munkáját. Segítséget nyújt a tanuló 

tanárainak a diagnózis értelmezéséhez, javaslatot tesz gyógypedagógiai módszerek 

alkalmazására. Figyelemmel kíséri a tanuló haladását.  A szülők számára segítséget nyújt a 

diagnózis értelmezéséhez, konzultál a szülővel a fejlesztés eredményeiről, segíti a szülőt a 

probléma elfogadásában, a gyermekkel szembeni reális elvárások kialakításában. A szaktanár 

a tananyag feldolgozásánál figyelembe veszi a tantárgyi tartalmak – egyes sajátos nevelési 

igényű tanulók csoportjaira jellemző – módosulásait. Szükség esetén egyéni tantárgyi 

fejlesztési tervet készít, ennek alapján egyéni haladási ütemet biztosít. Az oktatás során 

individuális módszereket, technikákat (differenciált foglalkoztatás, kooperatív csoport és 

páros munka, fejlesztő programok, speciális tankönyvek, feladatlapok, eszközök) alkalmaz. A 

közösségépítés során személyes példájával segíti a sajátos nevelési igényű tanuló 

osztályközösségbe való befogadását. A kialakulatlan részképesség jellegének megfelelően 

érvényesíti a méltányos számonkérési, értékelési, ill. átmeneti felmentési lehetőségeket 

minden esetben a gyermek távlati érdekeinek figyelembevételével.  

 Minden tanulónknak szükségleteihez igazodva és a szakértői véleményben előírtaknak 

megfelelően biztosítjuk a rehabilitációs időkeretet. A pedagógiai célú habilitációs és 
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rehabilitációs foglalkozások fajtáit és óraszámát – az éves órakeret függvényében, a rászoruló 

tanulók szükségleteinek ismeretében – tanévenként munkatervben rögzítjük, a konkrét 

fejlesztési órarendeket is tanév elején állítjuk össze. A habilitációs-rehabilitációs 

foglakozások egyéni vagy csoportos formában is tarthatók. A foglalkozás a gyermek 

képességeinek, a fejletlen vagy sérült funkcióinak feltérképezésével indul. A fentiek 

ismeretében fejlesztési terv készül.  Az intézmény minden tanév végén (június 30-ig) jelzi az 

illetékes Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság felé azoknak a 

tanulóknak az adatait, akiknek a következő tanévben kötelező felülvizsgálatuk lesz. 

7. A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási folyamatban 

tartósan és súlyosan akadályozott tanulók iskolai fejlesztésének elvei 
 

A részképesség zavar tüneteit mutató tanulók sajátos nevelési igényeinek kielégítése 

gyógypedagógiai tanár közreműködésével valósul meg. A részképesség zavarok jellegének 

megfelelően a tanulók iskolai oktatásában érvényesítjük a számonkérési, értékelési, esetleg – 

indokolt esetben, a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata 

alapján – az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minősítés alóli 

mentesítéslehetőségét. Iskolai nevelésük, oktatásuk során kiemelt feladataként kezeljük: az 

egészséges énkép és önbizalom kialakítását, a kudarctűrő-képesség növelését, az önállóságra 

nevelést. 

8. Diszlexia, diszgráfia, diszortográfia esetében kiemelt fejlesztési célok, 

feladatok 
 

Az olvasás- és írászavarok javításának feladata kialakítani a tanulóban az intellektusának és 

mindenkori osztályfokának megfelelő értő olvasás-írás készséget, fejleszteni kifejező 

készségét, segíteni az olvasás, írás eszközzé válását az ismeretek megszerzésében. Nagy 

hangsúlyt fektetünk az aktív szókincs, a beszédkészség, a szövegértés, a testséma, téri 

tájékozódás, a vizuomotoros koordináció fejlesztésére, illetve tanult helyesírási, 

nyelvhasználati és nyelvhelyességi ismeretek alkalmazására. 

 

Diszlexia: 
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az olvasási képesség zavara, a specifikus tanulási zavarok leggyakoribb formája, amely 

önmagában és más jelenségekkel kombinálódva fordulhat elő. 

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 betűbiztonság és az összeolvasási készség kialakítása, fejlesztése 

– a fonológiai tudatosság kialakítása, 

– a rövid távú emlékezetfejlesztése, 

– az auditív, vizuális és mozgáskoordináció fejlesztése, 

– a testséma biztonságának kialakítása, 

– téri, idői orientáció kialakítása téri és verbális szinten 

– vizuomotoros koordináció fejlesztése 

– auditív, vizuális, motoros területek koordinált működtetése 
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– az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) lassított tempójú, nyújtott ütemű, 

hangoztató-elemző, szótagoló, a homogén gátlás elvét figyelembe vevő analizáló-szintetizáló 

módszerrel 

– szövegértés folyamatos fejlesztése 

– a kompenzáló technikák alkalmazása valamennyi tantárgy tanulása során, 

– az élő idegen nyelv oktatása speciális módszerekkel, auditív megközelítéssel, 

– az olvasásképtelenség esetében a tanulás segítése a szövegek auditív tolmácsolásával, 

gépi írással, szövegszerkesztő használatának megtanításával és alkalmazásával 

 

Diszgráfia: 

az írás képességének specifikus zavara 

Jellemzői: 

– csúnya, torz, nehezen olvasható íráskép 

– szaggatott betűalakítás és betűkötések 

– rossz csukló, -kéz,- ujjtartás, 

– az íróeszköz helytelen fogása, görcsösség, merevség 

– egyenetlen ritmusú, strukturálatlan íráskép, formai és aránybeli hibák 

– kialakulatlan kézdominancia 

– lassú tempójú írás, 

– központozás, hiánya, 

– nagybetűk használata és betoldása a kisbetűk közé 

– fonológiai-nyelvi jellemzők zavara (nyelvtan, mondatszerkezet, helyesírás) 

A fejlesztés célja:  

A tanuló a mindenkori osztályfokának megfelelő írás készséggel rendelkezzen, képes legyen 

azt a kommunikáció egyik formájaként használni ismeretszerzés, tudásgyarapítás és társas 

kapcsolatok létesítésének céljára. 
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A fejlesztés feladatai: 

– a mozgáskoordináció fejlesztése 

– a testséma biztonságának kialakítása, 

– a vizuomotoros koordináció fejlesztése 

– az írásmozgás alapformáinak gyakorlása, 

– különböző technikák alkalmazása (ráírás, másolás, önálló írás kivitelezés) 

– írás alkalmával a ritmus, a nyomás, és a sebesség optimális egyensúlyának megteremtése 

 

Diszortográfia 

a helyesírási képesség zavara, nagy gyakorisággal társul diszgráfiával, egyik önálló 

megjelenési formája a specifikus tanulási zavaroknak 

Jellemzői: 

– a centrális auditív feldolgozás zavara, 

– a fonémafeldolgozás zavara 

– beszédhangok nehezített megkülönböztetése a fonetikai, fonológiai jellemzők szintjén pl. 

időtartam, zöngésség mentén 

– helyesírási hibák halmozódása 

– a tollbamondás utáni írás hibái 

A fejlesztés célja: 

– a tanuló mindenkori osztályfokának megfelelő helyesírási készségkialakítása 

– az anyanyelvi kompetencia kialakulása 

– az írott nyelv használatának életkori szintű alkalmazása 

A fejlesztés feladata: 

– a fonológiai tudatosság kialakítása 

– beszédészlelési képesség fejlesztése 
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– a rövidtávú emlékezet fejlesztése 

– a spontán és tollbamondás utáni írás javítása 

– a figyelemfejlesztés 

– önértékelési képesség fejlesztése, hibajavítás fejlesztése 

– szerialítás fejlesztése 

9. Diszpraxia esetében kiemelt fejlesztési célok és feladatok 
 

A testkép, a testséma, a téri tájékozódás fejlesztésével segítjük a tanulót a motoros képességei 

zavarainak enyhítésében, melyek a mozgásban, írásban, beszédben is megnyilvánulhatnak. Az 

egészséges énkép kialakítása, az önbizalom erősítése ezeknél a tanulóknál kiemelt feladatként 

jelentkezik. 

A fejlesztés célja:  

 

a két testfél differenciálása, jobb/bal irányok megkülönböztetése saját testen;  

képes legyen a testrészek megmutatására, ill. megnevezésére 

 jobb/bal testfél megkülönböztetése, megfigyeltetése („kézfogó” kéz, ill. a szív oldala) 

 mozgással egybekötött mondókák (pl. „Itt a kezem, jobb és bal…”) 

 a testrészek, érzékszervek funkciójának tudatosítása 

 a teljes test végigmasszírozása tüskelabdával, közben testfél és testrészek 

megnevezése 

 megnevezett adott oldali testrész megmutatása (saját testen, társon, képen) 

 megmutatott adott oldali testrész megnevezése (saját testen, társon, képen) 

 

10. Diszkalkulia esetében kiemelt fejlesztési célok, feladatok 
 

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 vizuálisalakzatok 

azonosításának nehézsége. 
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Jellemzői: 

– a szimbólumok felismerésének és tartalmi azonosításának nehézségei 

– a mennyiségfogalmak kialakulásának hiányosságai, 

– a mennyiségfogalmakkal végzett gondolkodási műveletek zavara 

– a téri és síkbeli viszonyok érzékelésének hiányosságai 

– helyi érték megértésének nehézségei, 

– a műveleti jelek értelmezésének nehézségei, 

– a halmazok, mennyiségek összehasonlításának nehézségei 

– szerialitási zavar, 

– számlálási és becslési képesség hiánya 

– számértékek szimbolikus funkciójának értelmezési nehézségei 

– mennyiség 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 

– szövegértési nehézség, a matematika nyelvének lefordítási nehézségei 

A fejlesztés célja: 

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 

diszkalkuliás tanulóknál általában hiányzik a matematikai érdeklődés, elmaradásaik vannak a 

matematikai nyelv használatában, a matematikai relációk verbális kifejezésében 
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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 fejlesztés feladatai: 

– téri, idői relációk fejlesztése 

– a számosság és a számok iránti érdeklődés felkeltése, megerősítése 

– matematikai törvények és szabályok készségszintű ismerete és alkalmazása 

– az észlelés, a figyelem, az emlékezet, a gondolkodás és a nyelvhasználat összehangolt 

fejlesztése 

– a vizuális-téri tájékozódó rendszer fejlesztése 

– a matematikai relációk nyelvi megalapozása 

– a matematika-nyelv tudatosítása 

– a sorozatalkotási képesség, a szeriális észlelés fejlesztése 

– segítő, kompenzáló eszközök használatának megengedés, 

– 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 

– a fokozott gyakorlás során az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést segítő 

technikák, eljárások alkalmazása 

– a diszkalkúliareedukáció speciális terápiás programjainak felhasználása 

– az önértékelés fejlesztése 

– sikerélmény biztosítása 

– az egyéni bánásmód, differenciálás elvének fokozott alkalmazása 

 

A matematika tanítása során nagy hangsúlyt fektetünk az érzékelés-észlelés, a figyelem, az 

emlékezet, a gondolkodás és a beszéd összehangolt, intenzív fejlesztésére, a matematikai 

nyelv tudatosítására, a szerialitás erősítésére, a testséma, a téri relációk biztonságára. A 
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számolási zavarokkal küzdő tanulók esetében a tananyag elsajátítása során lassabb haladási 

tempót, hosszabb bevésési szakaszt, és több gyakorlási lehetőséget biztosítunk.Törekszünk 

arra, hogy a fokozott mennyiségű gyakorlás során a tanulók megtalálják és megtanulják 

alkalmazni az egyéni sajátosságokhoz igazított, megjegyzést segítő technikákat, eljárásokat.  

 

11. Az SNI tanuló tantárgyi teljesítményének értékelése 
 

Alapvető cél a tanulók önértékelésének fejlesztetése, kritikus gondolkodásuk kialakítása, 

egymás munkájának elismerése, a hibák kíméletes, javító szándékkal történő 

megfogalmazása. A tévedések megbeszélése, kijavítása közösen történik. A hibák elfogadása, 

a tanulási folyamat részeként való kezelése a biztonság érzését nyújtja, mentesíti a tanulókat a 

szorongástól. A teljesíthető tevékenység biztosítja az örömteli, kudarc nélküli tanulás 

lehetőségét. Ugyanakkor az elért teljesítmény értékelésekor nem hagyható figyelmen kívül az 

adott tanuló aktuális teljesítőképessége, az, hogy saját lehetőségeit mennyire használta ki a 

munka, a feladat elvégzése érdekében.  

Elvünk, hogy az értékelés: 

 ne minősítsen, hanem fejlődési állapotról számoljon be,  

 számba tudja venni, hogy a tanuló az előző szintjéhez, önmagához mérten mennyit 

fejlődött,  

 tartalmazza, hogy a tanuló a saját lehetőségeit mennyire aknázta ki.  

Az értékelési szempontok összetettek, egy-egy tantárgyra, illetve a tanuló egész 

személyiségének fejlődésére koncentrálnak. 

12. A NAT alkalmazása 
 

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) módosulhatnak. 

 

A NAT alkalmazása a helyi tanterv készítésénél 
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- az egyes műveltségi területekhez rendelt tartalmak, és fejlesztendő kulcskompetenciák 

a tanulók egyéni fejlődésének függvénye 

- a kerettantervi ajánlások a tanulók egyéni adottságainak figyelembevételével 

érvényesíthetők 

- a helyi tanterv kiemelten kezelje az önismeretet, a reális önértékelés kialakítását, a 

kommunikáció fejlesztését 

13. Az SNI gyermekek nevelésének, oktatásának, fejlesztésének tervezése 
 

A sajátos nevelési igényű gyermek számára sérülésének típusától függően egészségügyi és 

pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozásokat kell biztosítani 

gyógypedagógus szakember által. A habilitációs órakeretet a szakértői vélemény határozza 

meg, ennek hiányában a Köznevelési Törvényben (6. sz. melléklet) foglaltak az irányadóak 

 

 

Gyermekek, tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete 

  A  E 

 

 

 

1 

 

 

 

évfolyam 

 sajátos nevelési igényű tanulók 

heti 

egészségügyi és pedagógiai célú 

habilitációs, rehabilitációs tanórai 

foglalkozásainak száma 

 2   EF egyéb 

4 első évfolyam 3 

5 második évfolyam 3 

6 harmadik évfolyam 3 

7 negyedik évfolyam 3 

 8  ötödik évfolyam  3 

 9  hatodik évfolyam  3 

 10  hetedik évfolyam  4 

 11 nyolcadik évfolyam  4 

 12  Nyelvi előkészítő és Híd-

évfolyamok 

 4 

 13  kilencedik évfolyam  4 

 14 tizedik évfolyam  4 

 15 tizenegyedik évfolyam  5 

 16 tizenkettedik évfolyam  5 



21 
 

 

A habilitációs, rehabilitációs tanórai foglalkozások megtervezéséhez egyéni fejlesztési tervet 

kell készítenie az ellátó gyógypedagógusnak, melynél szükséges az intézmény SNI gyermeket 

foglalkoztató pedagógusával való együttes kommunikáció is. 
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Melléklet 

Egyéni fejlesztési terv minta 
 

FEJLESZTÉSI TERV 

I. negyedéves terv 

 

Gyermek neve: M. B. 

Életkora: 8,1 éves 

BNO kód, diagnózis: F 80.9   Beszéd és nyelvfejlődés k. m. n. zavara 

                                     F 81.9   Iskolai készségek k.  m. n. zavara 

Megfigyelés időpontja: 2013. szeptember 

Gyógypedagógus: X.Y. gyógypedagógiai tanár 

 

 

Beszéd, kommunikációs készségek:  

Cél:  

- a nyelvi elmaradás korrekciója: a beszédészlelés, a beszédmegértés és kifejezőkészség 

fejlesztése, 

- a környezet megismerése: az analizáló, szintetizáló, lényegkiemelő képességek 

fejlesztése. 

Feladat: 

- a gyermek szabad önkifejezésének, közlési vágyának, kapcsolatteremtési készségeinek 

elősegítése, 

- a megismerési vágy felkeltése, 

- esztétikai élmények nyújtása, 

- az összefüggések észrevetetése, az asszociációs képességek fejlesztése, 

- a kreativitás, a képzelet aktivizálásával az absztraháló képesség fejlesztése, 

- a percepciósbázis fejlesztése. 

A fejlesztés területei: 

Nyelvi fejlesztés: 

o a gyermek aktív, aktivizálható és passzív szókincsének bővítése 

o főfogalmak alá rendelés, szógyűjtés 

o mondatalkotás képről  

o az összefüggő beszéd gyakorlása élmények alapján 

o mesék, versek, dalok 

Beszédészlelés, beszédmegértés: 

o tanult szavak, nyelvtani szerkezetek gyakorlása céljából kérdések alkalmazása  

o játékkal, tánccal, mintázással, élményszerű ábrázolással kísért mondókák  

Percepciófejlesztés: 

o Auditív észlelés: hallási ritmus, hallási emlékezet, hallási figyelem fejlesztése 

játékosan (hangok tulajdonságainak megkülönböztetése, különböző környezeti zajok 

felismerése és megnevezése, beszédhallás fejlesztése hangkereső játékkal) 

o Vizuális percepció fejlesztése: különbségek észrevétele és megfogalmazása, vizuális 

időrendiség, vizuális ritmus és memória, alaklátás és formaállandóság, jobb-bal és téri 

irányok gyakorlása, utánzókészség fejlesztése verssel és mozgással) 

o Taktilis-kinesztétikus percepció fejlesztése: a témakörönként megtartott 

foglalkozásokba ágyazottan (témakörök: testünk, család, évszakok: ősz és tél, 

növények, állatok), így is elősegítve azt, hogy a gyermek önmagát pontosan 
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megismerje, elősegítve az iránydifferenciálást és a téri orientációt. A természetes 

anyagok és technikák megismertetése, megtapasztalása (textilmunkák, növényi 

játékok, gyöngyfűzés), ezzel egyrészt felkelteni a gyermek érdeklődését, kreativitását, 

alkotókedvét, mellyel a szerzett tudás tartósabb, élményszerűbb lesz. Másrészt e 

tevékenységek során verbális kifejezőkészségük is fejlődik.  

 

Szituációs játékok: 

o Fogalmak, kifejezések, a beszéd prozódiai elemeinek gyakorlása, szókincs bővítése, 

kifejezőkészség árnyaltabbá tétele bábozással (saját élmények, érzések átélése, 

eljátszása). 

Logopédiai terápiában részesül. 

 

DYSLEXIA PREVENCIÓ: 

Cél:  az olvasáshoz szükséges készségek alakítása, az olvasás tanítása. 

Terápiás feladat: 

- mozgás, -testséma, -percepció -, és beszédkészség fejlesztése 

- a betűk pontos ismerete, differenciálása 

- az összeolvasás tanítása 

- a szó- és mondat olvasási készség kialakítása 

Fejlesztés: 

1. Az olvasás tanításához szükséges alapkészségek fejlesztése 

a.) Készségfejlesztés: 

Mozgásfejlesztés: 

- mozgásos játékok 

(gátlások feloldása, többirányú és többfunkciós mozgásszükséglet révén a különböző 

testrészek tevékenységének összerendezése, nagymozgás-koordináció alapelemeinek 

begyakorlása) 

 Eszközhasználat nélkül: beszédre figyelés, összpontosítás, szabály- és feladattudat, 

mozgásutánzás és reprodukálás képessége, ritmusérzék, improvizációs készség 

fejlesztése, szókincs bővítése. 

 Eszközhasználattal: a cél rögzítésének képessége, a szem követő és letapogató 

mozgásai, figyelem és koncentrációs készség fejlesztése, a reakcióképesség gyorsítása. 

- egyensúlygyakorlatok (statikus egyensúlygyakorlatok, helyváltoztatással járó gyakorlatok) 

(a nagymozgás-koordináció és a testséma fejlődésének segítésére) 

- izomtónus-fejlesztő gyakorlatok 

(a testkontroll kialakítása, az állóképesség valamint a téri eligazodás képességének 

fejlesztése) 

 Lazító-feszítő gyakorlatok: a kinesztézia fejlesztésére. 

 Támaszgyakorlatok: az olvasás-számolás-írás szempontjából szükséges ritmus 

alakítására, a meglévő ritmuszavarok korrigálására. 

- utánzó játékok 

(a nagymozgások finomítása, figyelem, koncentráló képesség, vizuális emlékezet, vizuális 

elemző- és megfigyelőképesség fejlesztése) 

 Természetes mozgássorok gyakorlása utánzó feladatokkal: képzelet, fantázia, 

kreativitás fejlesztése. 

 Mozgásfajtákat ábrázoló képek utánzása és verbalizálása 

 Karakteresen ábrázolt mozgások és 1-1, a mozgásfajtához tartozó eszköz párosítása 

 Behunyt szemmel végzett játékok: az észlelés fejlesztése a vizualitás kizárásával, a 

kinesztétikus észlelés fejlesztése) 
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- ritmusérzék fejlesztése 

(a mozgás segítségével az egyenletes lüktetés, ritmizálás képességének fejlesztése, a 

perioditás, az egymásutániság, a sorrendiség fogalmának, felismerésének alakítása, mely az 

olvasás-írás-számolásnál alapvetően fontos) 

 Ritmikus sorok kirakása 

 Ritmusváltozások (gyors-lassú mozgásban, légzésben, beszédben, zenében) 

 Egyszerű ritmusminták visszaadása 

 Versek, dalok ritmusának felismerése és visszaadása 

 Mozgások változó ritmusra (a szervezet harmonizálása) 

 Szavak, mondatok szótagra bontása 

(Ezek a gyakorlatok fejlesztik az elemzőképességet, amely a helyesírás, az elválasztási 

szabályok problémamentes elsajátításához elengedhetetlen. A ritmus szabályzással a tanuló 

lépésről-lépésre elsajátítja az időtartam és a tér összefüggéseit.) 

Testséma fejlesztés és az egyensúlyérzék fejlesztése: 

-  iránydifferenciálás 

 bal és jobb irányok megkülönböztetése, és ennek fokozatos átvitele valamennyi páros 

testrészre 

 testrészek oldaliság szerinti mozgatása, 

 a domináns oldal erősítése (ceruzafogás, gyűrés, fél lábon ugrálás) 

 tárgyak rendezése balról jobbra haladva 

 képolvasási feladat balról jobbra haladva 

 keresztezési gyakorlatok végzése a test középvonalának átlépésével (a test két 

oldalának integrált működésének elősegítése) 

- a téri tájékozódás fejlesztése 

Percepciófejlesztés: 

- a vizuális észlelés fejlesztése 

   A vizuális megfigyelő- és elemző készség fejlesztése. 

 vizuális memória 

 vizuális helyzet, pozíció felismerése  

- a szem-kéz koordináció fejlesztése 

 a szem fixáció mozgásának kialakítása (sorkövetés) 

 a balról-jobbra tartó haladási iránytartás fejlesztése először saját testrészeink 

mozgatásával és    annak megfigyeltetésével, majd egy adott tárgy útjának követésével 

(csak a szem mozog!) 

 fentről-lefelé haladó, illetve az átlós irányoknak megfelelő szemmozgások 

 több, egymást követő tárgyak megfigyelése (verbális emlékezet, vizuális időrendiség) 

 síkbeli sorozatok olvasás-szimuláló követése (a szemmozgást követi a felismerés 

szóbeli megfogalmazása) 

- az alakállandóság fejlesztése 

 formák, tárgyak karakterjegyeinek felismerése, rendszerezése 

 a síkban megismert formák térbeli érzékelése (összerakós játékok) 

A formaállandóság észlelése elősegíti a betűk állandóságának alakítását. 

- az alak-háttér felfogás fejlesztése 

 lényeges elkülönítése a lényegtelentől (megfigyelések, válogatások – fokozatosan 

csökkentve a tárgyak közötti különbségeket) 

Fejlődik a tanuló vizuális megfigyelő- és elemző képessége. 
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- a hallási észlelés fejlesztése 

Cél: a beszédhangok tudatos meghallásának, differenciálásának alakítása. 

Területei: 

 hallási figyelem fejlesztése 

 beszédhanghallás fejlesztése (hang és kép egyeztetésével) 

 zöngés és zöngétlen hangok differenciálása 

 a beszédhangok időtartamának megfigyelése (hosszú-rövid) 

- a taktilis észlelés fejlesztése 

Cél: az ujjak tapintási érzékenységének fokozása valamint tapintásos tapasztalatszerzéssel a 

formaérzékelés finomítása, a finommozgások fejlesztése és a tárgyak anyagának, formájának, 

eltérő méretének érzékeltetése. 

 a tanult betűk (fonalból, drótból, agyagból) letapogatása 

 a differenciálandó betűk megformázása különböző anyagokból 

 tapintós betű felismerési, betűpárosító, tárgy-betű párosító játékok a vizualitás 

kizárásával (figyelem, ügyesség) 

- a kinesztetikus észlelés fejlesztése 

Cél: a vizualitás kizárásával az észlelés fejlesztése, és kisebb vagy nagyobb felületű kontaktus 

létesítése a gyermek testével a testérzés felerősítése végett. 

 Behunyt szemmel begyakorolt mozgásminta végzése 

 Rajzolás táblára, papírra, majd később betű rajzolása kézre és hátra 

 Érintős játékok (hol, hogyan történt az érintés – ujjal, tenyérrel stb., esetleg több 

helyen egyszerre) 

A beszédkészség fejlesztése 

- szókincs bővítése  

 aktív és passzív szókincs fejlesztése 

 a szókincs bővítése és ezzel együtt a verbális emlékezet fejlesztése 

- mondatalkotási készség fejlesztése  

- a nyelvi szabályok tudatosítása 

 egyszerű, majd bővített mondatokban a nyelvtani jelenségek gyakoroltatása 

morfológiai és szintaktikai szinten (tárgyeset, helyhatározó, szórend) 

 képeken ábrázolt történetek időbeli sorba rendezése, majd önálló, lényegretörő 

elmesélése 

        (a nyelvi-rendezési folyamatok automatizálása) 

- az összefüggő beszéd fejlesztése 

 mesereprodukció: az elmondott történet újra meséltetése, az elkezdett történet 

befejeztetése, képről önálló történet elmeséltetése (fantázia fejlesztése) 

- nyelvi játékok 

A szókincs bővítésén túl fejlesztik a mondatalkotási készséget. 

 képtörténet elmondása 

 ellentétpárok 

 rímjátékok 

b.) Olvasástanítás 

Cél: a betűk pontos ismeretén túl az összeolvasás technikájának elsajátítása, az értelmező 

olvasás kialakítása, az olvasás iránti érdeklődés felkeltése. 

Feladatok: 

- betűtanulás, a betűk differenciálása 

- az összeolvasás elsajátítása 

- a szó- és mondatolvasási készség alakítása. 
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DYSGRAPHIA PREVENCIÓ: 

Cél: az írástanuláshoz szükséges finommozgások alakítása, a vizuális megfigyelő- és elemző 

képesség 

fejlesztése. 

Terápiás feladat:  

- szem-kéz koordináció fejlesztése 

- az íráshoz szükséges testhelyzet begyakorlása, a helyes írószertartás elsajátítása, a laza 

csuklómozgás beidegzése 

- a formaemlékezet fejlesztése 

- az irányok differenciálása 

- az ábrázoló készség fejlesztése 

- az írni tanuláshoz szükséges betűk elsajátítása 

Fejlesztés: 

- szem-kéz koordináció fejlesztése: 

 szem-kéz koordinációs cél-kontroll feladatok: ujj-játékok, csipeszelés, vágás, 

összerakó játékok) 

 célbadobó játékok (a cél helyének rögzítése, a cél függőleges és vízszintes  

elmozdítása, a cél   

 távolságának és nagyságának megváltoztatásával) 

 labdaütögető, pattogtató játék különböző méretű labdákkal, halász játékok 

 az elvégzett tevékenység szóbeli megfogalmazása, illetve rajzban történő 

reprodukálása 

 kombinált mozgásvonalak, vonalkombinációk 

- a formaemlékezet fejlesztése: 

 formák „körbejárása”, körberajzolása majd kitöltése (festés, tépés, színezés) 

 formaállandóság észlelése (betűk, számok állandóságának kialakítása) 

- az irányok differenciálása: 

 jobb, bal differenciálása (a dominancia erősítése) 

 tájékozódás a vonalközben 

 betűk, számok helyes irányának tudatosítása 

 irányok, téri helyzetek síkban történő tudatosítása 

- az ábrázoló készség fejlesztése: 

 természet utáni ábrázolás (önmegfigyelés, barát, család reprodukálása) 

Ezzel fejlődik a megfigyelő- és elemző képesség, hiszen a tanuló meg- és felismer 

formai   jegyeket, amelyet az ábrázolással reprodukál.  

 emlékezet utáni ábrázolás (előzetes események, megfigyelések reprodukálása: őszi fa, 

születésnapi torta) 

       Ezzel fejlődik a forma- és színemlékezet, a kreativitás és az arányérzék. 

 elképzelés utáni ábrázolás (vágyak, kívánságok, illetve mesék, versek reprodukálása) 

 díszítő munkák (szeriális emlékezet, figyelem, ritmusérzék fejlesztése) 

- a betűk írásának elsajátítása 

a.) előkészítő feladat: 

 helyes ceruzatartás 

 az íráshoz szükséges helyes testtartás 

 jól beidegzett, laza csuklómozgás 

 a kéz csúsztatása a papíron 

b.) az elsajátítás: 

 a betű vonalának követése a földön 
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 a betű mozgással való megalkotása 

 csomagolópapírra és táblára írt betű átírása  

 a betű érzékelése: gyurmából, fonalból készített betű végigtapogatása, átírása ujjal 

 a betű írása postairónnal és grafittal 
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Az integráltan oktatott SNI tanuló haladásához a sajátos nevelési igényének megfelelő 

tanmenetet kell készíteni. Ez differenciált tanmenet készítésével oldható meg. 

Differenciált tanmenet részletek 

Matematika  

Óra-

szám 
Tananyag 

Tanulói 

tevékenység 

(tanulásban 

akadályozottak) 

 

Tanulói tevékenység - 

tananyag 

(ép) 

 

 

 

18. 

Tárgyak 

tulajdonságainak 

megfigyelése. 

Összeadás 20-as 

számkörben 

tízes átlépéssel. 

Tízes átlépés 

bevezetése 

cselekvéssel, 

eszközök 

segítségével. 

Összeadás 

képek alapján. 

 

Tízes átlépés 

megjelenítése 

korongokkal, 

pálcikákkal, 

rajzzal. 

Számok 1000-ig. 

Számkörbővítés. 

Háromjegyű számok 

megjelenítése 

pénzérmékkel. 

Számlálás százasával. 

19. 

Barkochba a 

logikai készlet 

elemeivel. 

Összeadás tízes 

átlépéssel, 

megjelenítése 

cselekvéssel, 

rajzzal, műveleti 

lépések 

lejegyzése. 

Számegyenes 

használata. 

Golyós 

számológép 

használata 

Tízes átlépés 

megjelenítése 

gyöngyfűzéssel 

Számok helye 

táblázatban, 

számegyenesen. 

Számok 

írása, olvasása. 

Számlálás 10-esével, 

20-asával, 50-esével, 

100-asával. 

20. 

Elemek 

tulajdonságainak 

változtatása 

megadott és 

választott 

szabály alapján. 

Tízes átlépés 

gyakorlása. 

Összeadás 

elvégzése 

eszközök 

segítségével. 

Képek, 

számegyenes, 

golyós 

számológép 

Helyi érték, alaki érték, 

valódi érték. 

Játékpénzről a 

szám leolvasása. A 

tízes számrendszerbeli 

alak pontos 

értelmezése, alaki, 

helyi és valódi érték 

fogalmának 

tisztázása. 

21. Ciklikus Képek, A helyi, valódi és alaki 
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sorozatok 

folytatása 

Tízes átlépés 

gyakorlása: 

Összeadás 

lejegyzése 

képek 

alapján, 

számegyenes 

segítségével. 

számegyenes, 

golyós 

számológép 

érték fogalmának 

mélyítése háromjegyű 

számok létrehozásával. 

A számok 

nagyságviszonyai. 

Relációk számok 

között, növekvő, 

csökkenő 

sorba rendezések. 

22. 

Összeadás 

lejegyzése 

képek alapján. 

Szöveges 

feladatok 

értelmezése, 

megjelenítése 

rajzzal, 

lejegyzése 

művelettel, a 

válasz 

megfogalmazása 

Összefüggések 

értelmezése, 

nyilak 

jelentésének 

felismerése. 

Szöveges 

feladatok 

alkotása 

képekről. 

Relációjelek. Számok 

összehasonlítása. A <, 

>, = jel 

jelentésének 

felidézése, a „kisebb 

vagy egyenlő”, 

„nagyobb 

vagy egyenlő” fogalom 

és jelrendszer 

bevezetése. 

23. 

Összeadás 

gyakorlása. 

Kivonás tízes 

átlépéssel 20-as 

számkörben. 

Kivonás 

értelmezése 

cselekvéssel, 

képek, tárgyak 

segítségével 

Tulajdonságok 

változtatása 

megadott 

szabály alapján. 

Kivonás 

megjelenítése 

koronggal, 

pálcikákkal 

Tevékenykedés 

a logikai készlet 

elemeivel. 

Háromjegyű számok 

képzése 

számjegyismétlődés 

nélkül, 

majd 

számjegyismétlődéssel. 

24. 

Kivonás tízes 

átlépéssel. 

Megjelenítése 

cselekvéssel, 

rajzzal. 

A kivonás 

lépéseinek 

lejegyzése. 

 

Számegyenes, 

golyós 

számológép 

használata. 

Számok egyes, tízes, 

százas szomszédai. A 

kerekített 

érték fogalma. Jelének 

(ª) bevezetése. 
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25. 

Kivonás 

gyakorlása tízes 

átlépéssel. 

Műveletek 

lejegyzése 

képekről, 

számegyenesről.  

Összeadás 

gyakorlása. 

Számegyenes, 

golyós 

számológép 

használata. 

Gyakorlás: 

Számképzések, 

kerekítések az ezres 

számkörben. 

26. 

Összeadás, 

kivonás 

gyakorlása 

matematikai 

eszközök 

alkalmazásával. 

Számegyenes, 

golyós 

számológép 

használata. 

Az összeadás és 

kivonás műveletének 

leolvasása 

számegyenesről. 

Műveletek 

kiterjesztése az ezres 

számkörben. 

Kerek százasokkal és 

tízesekkel történő 

számlálások 

analógiák alapján. 

27. 

Összeadás, 

kivonás 

gyakorlása.  

Képekről 

szöveges 

feladatok 

alkotása 

Ciklikus sorok 

folytatása. 

Ciklikus sorok 

alkotása a színes 

rúd készlet 

elemeiből 

Gyakorlás: 

Összeadások, 

kivonások, pótlások az 

ezres 

számkörben. Sorozatok 

szabályának 

megállapítása, 

folytatása. 

Szabályjátékok. 

28. 

Összeadás, 

kivonás 

gyakorlása.  

Nyilak 

értelmezése a 

műveletek 

végzésekor.  

Szöveges 

feladatok 

megoldása 

Szöveges 

feladatok 

lépéseinek 

kiépítése. 

Pénzhasználat az 1000-

es számkörben. 

Pénznemek közötti 

relációk. Egy összeg 

többféle pénznemmel 

történő 

kifizetése. 

29. 

A logikai készlet 

elemeinek 

csoportosítása 

megadott 

tulajdonságok 

alapján, 

jelkártyák 

használata. 

Pótlás tízes 

átlépéssel. 

Pótlás elvégzése 

Logikai készlet 

Pótlás 

megjelenítése 

koronggal, 

pálcikákkal, apró 

tárgyakkal. 

Szöveges feladatok 

szakaszokkal történő 

ábrázolásának 

bevezetése. Megadott 

adatokból szöveges 

feladatok alkotása. 

Szöveges feladatok 

megoldási lépéseinek 

gyakorlása 

a tanult új módszer 

alapján. 
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cselekvéssel, 

rajzzal. 

30. 

Pótlás 

gyakorlása pénz 

használatával 

Pótlás 

gyakorlása 

szabályjáték 

megoldásával 

Pénzhasználat 

Gépes játékok 

Római számírás 1000-

ig. A D, M jelek 

megismerése, 

bevezetése. A római 

számok képzésekor 

jelentkező sajátosság 

megfigyelése. Arab 

számok átírása rómaira 

és 

viszont. 

31. 

Pótlás 

gyakorlása 

képek, 

számegyenes 

segítségével 

Halmazok 

alkotása 

megadott 

tulajdonságok 

alapján 

Igaz, hamis 

állítások 

megfogalmazása 

Számegyenes, 

képek használata 

Állítások 

alkotása 

tárgyakról, 

személyekről, 

mennyiségekről 

Gyakorlás: A 

számolási készség 

fejlesztése. Helyi 

értékes 

felbontások. A számok 

egyes, tízes, százas 

szomszédai. 

32. 

Pótlás 

gyakorlása. 

Relációk 

halmazok közt. 

Mennyivel több, 

mennyivel 

kevesebb? 

Tevékenykedés 

apró tárgyakkal, 

pénzzel… 

Gyakorlás: Szóbeli 

összeadások és 

kivonások az 1000- 

es számkörben. 

Szabályjátékok. Római 

számok írása. 

 

Magyar nyelv és irodalom 

 Tananyag Tevékenysé

gek ép 

Tevékenység

ek 

tanulásban 

akadályozott 

Tevékenysé

gek 

értelmileg 

akadályozot

t 

9. 

októ

ber  

A melléknév 

jelentése 

 

Szavak 

válogatása 

önállóan, 

táblázat 

kitöltése, 

szabály 

megfogalma

Szavak 

válogatása 

kérdőszó 

segítségével, 

szabály 

lejegyzése 

Szavak írása 

másolással, 

olvasás, 

válogatás, 

színezés, 

összekötés 
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zása 

10. Melléknév 

alkotása 

Szóalkotás 

önállóan, 

szóösszetéte

lek, szabály 

megfogalma

zása 

Szóalkotás 

segítséggel, 

szavak 

keresése 

szövegből 

meghatározott 

szempont 

szerint, 

szabály 

lejegyzése 

Iránygyakorl

atok, 

másolás 

11. Az –i képzős 

melléknevek 

Táblázatkez

elés, 

szabályalkot

ás 

Szópárok 

keresése, 

szabály 

lejegyzése 

Iránygyakorl

atok, 

másolás 

12. A 

melléknevek 

fokozása 

Szócsaládok 

képzése, 

szövegpótlá

s, 

szóboncolás

, 

gyűjtőmunk

a, 

szabályalkot

ás 

Szavak 

meghatározott 

szempont 

szerinti 

csoportosítása

,  szabály 

lejegyzése 

Szavak írása 

másolással, 

olvasás, 

válogatás, 

színezés, 

összekötés 

13. A ragos 

melléknevek 

Szógyűjtés, 

válogatás, 

csoportosítá

s, 

rendszerezé

s önállóan, 

mondatfűzé

s 

Szógyűjtés, 

válogatás, 

csoportosítás, 

rendszerezés 

segítséggel, 

mondatfűzés 

Iránygyakorl

atok, 

másolás 

14. Összefoglalás Összefoglal

ás 

Összefoglalás Hanganalízis

. Értelmes 

szótag 

keresése, 

mondatalkot

ás, betűk, 

szavak 

párosítása. 

Kezdőszótag

-
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képmegneve

zés, másolás. 

15. Tudáspróba Tudáspróba Tudáspróba Hanganalízis

, 

iránygyakorl

atok. 

Értelmes 

szótag 

keresése, 

mondatalkot

ás, másolás. 

Színezés, 

mondatok 

befejezése 

írásban az 

olvasottak 

alapján. Szó-

kép 

egyeztetése. 

16. A számnév 

jelentése 

 

Szavak 

válogatása 

önállóan, 

táblázat 

kitöltése, 

szabály 

megfogalma

zása 

Szavak 

válogatása 

kérdőszó 

segítségével, 

szabály 

lejegyzése 

Szavak írása 

másolással, 

olvasás, 

válogatás, 

színezés, 

összekötés 

17. 

nov

emb

er 

A számnév 

fajtái 

Határozott 

és 

határozatlan 

számnevek 

gyűjtése, 

válogatása, 

csoportosítá

sa önállóan. 

Szabály 

megfogalma

zása 

Határozott és 

határozatlan 

számnevek 

gyűjtése, 

válogatása, 

csoportosítása 

segítséggel. 

Szabály 

lejegyzése 

 A cs 

hangoztatása

, tanulása, 

vázolása. 

18. A számnév 

fajtái 

Tőszámnév, 

törtszámnév

, 

sorszámnév 

gyűjtése, 

válogatása, 

Tőszámnév, 

törtszámnév, 

sorszámnév 

gyűjtése, 

válogatása, 

csoportosítása 

Hanglokaliz

áció. A cs 

írása, 

iránygyakorl

atok. Hang, 

szótag, 
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csoportosítá

sa önállóan. 

Szabály 

megfogalma

zása 

segítséggel. 

Szabály 

lejegyzése 

szóolvasás. 

Kezdőhang 

beírása, 

szavak 

másolása. 

19. A számnév 

toldalékai 

Szógyűjtés, 

válogatás, 

csoportosítá

s, 

rendszerezé

s önállóan, 

mondatfűzé

s 

Szógyűjtés, 

válogatás, 

csoportosítás, 

rendszerezés 

segítséggel, 

mondatfűzés 

Hanganalízis

, szó- kép 

egyeztetése, 

betű és 

szópótlás, 

nevek írása. 

20. A számnevek 

helyesírása 

Csoportosítá

s, válogatás 

önállóan, 

szabályalkot

ás 

Csoportosítás, 

válogatás 

önállóan, 

szabályalkotás 

Mondatok 

kiegészítése 

írásban. 

 

Az anyanyelvi fejlesztésben különös hangsúlyt kap: 

A látás, hallás, mozgás koordinált működtetése. 

 Az olvasás, írás tanítása (szükség esetén újratanítása) hangoztató-elemző vagy dyslexia 

prevenciós módszerrel történő tanítása. 

Az olvasás, írás készségének folyamatos gondozása, fejlesztése a tanuló egész iskolai 

pályafutása alatt. 

 A helyes ejtés, a fonéma hallás fejlesztése.  

Az olvasás és írás minden területén az önállóság fokozása. 

 Néma, értő olvasás fejlesztése.  

Tartalom megfogalmazása (önállóan elolvasott vagy más (osztálytárs, tanár által felolvasott) 

,szöveg lényegének kiemelése, elmondása. 

Önálló eligazodás írásos anyagokban (telefonkönyv, tv-újág, naptár stb.). 

Az olvasás és az írás, mint információs eszköz beépítése a tanuló eszköztárába. 

Az íráskészség spontán alkalmazása. 

A kommunikációs készség fejlesztése a beszédkészség, az írás és az olvasás terén. 

Szó- és betűrejtvények, szórakoztató feladatok, keresztrejtvény megfejtése. 

Írásban adott utasítások elvégzése, írásbeli kérdésekre válaszok önálló megfogalmazása, 

leírása. 

Önálló levélírás, űrlap kitöltése személyi adatokkal, 
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A helyesírás elemi szabályait tartsa be, az írásjeleket helyes használja, törekedjen a rendezett 

külalakra. 

A számítógép használata, a helyesírás ellenőrző program alkalmazása az írásbeliség során. 

 

Lehetőségek a megsegítésre: 

mintapéldák bemutatása után előírt típusfeladatok megoldása, 

helyesírási és nyelvtani szabályok felidézésre (aszó szerinti felmondás) nem követelmény, 

használhassa eszközként írásbeli munkái során a lexikonokat, szótárakat,  

egyéni számonkérési helyzetek, kétszemélyes kapcsolatban, 

hosszabb idő egy-egy dolgozat megírására, 

nyelvtan dolgozat során a helyesírást ne értékeljük, 

csak szavak diktálása (túlhangsúlyozott tanári helyes ejtéssel) 

páros, csoportos munkaformák alkalmazása. 

 

TÖRTÉNELEM 

 

 Tananyag Tevékenységek ép Tevékenységek 

tanulásban 

akadályozott 

9. 

október  

Az ország három 

részre szakad 

Tájékozódás időben, 

térképhasználat 

önállóan, 

gondolattérkép, 

grafikon elemzése 

Vázlatírás 

mondatkiegészítéssel, 

tájékozódás 

időszalagon, 

térképhasználat 

segítséggel, 

fogalommeghatározás, 

táblázat kiegészítés 

10. A várháborúk 

kora 

Térképhasználat 

önállóan, vázlatírás 

táblázat formában, 

fogalmazás önállóan 

Térképhasználat 

segítséggel, 

fogalomalkotás, 

képelemzés 

11. Élet a hódoltság 

területén 

Török- magyar 

szótár szerkesztése, 

szövegértelmezés 

önállóan, titkosírás 

Mondatalkotás, 

fogalmazás önállóan, 

fogalomalkotás 

segítséggel, vázlatírás 

halmazábrába 
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12. Királyság és 

fejedelemség 

Térképhasználat 

önállóan, 

gondolattérkép, 

szövegértelmezés 

önállóan 

Vázlatírás 

mondatkiegészítéssel, 

tájékozódás 

időszalagon, 

térképhasználat 

segítséggel, 

fogalommeghatározás, 

táblázat kiegészítés 

13. Ami 

összetartotta a 

három részre 

szakadt országot 

Képelemzés, 

térképhasználat 

önállóan  

Vázlatírás 

mondatkiegészítéssel, 

fogalommeghatározás, 

táblázat kiegészítés 

14. A hosszú háború 

és a Bocskai- 

felkelés 

Térképhasználat 

önállóan, időszalag 

készítés, vázlatírás 

táblázat formában 

Térképhasználat 

segítséggel, 

fogalomalkotás, 

képelemzés, időszalag 

használata önállóan, 

15. Erdély a 17. 

században 

Forráselemzés 

segítséggel, 

fogalmazás önállóan 

Térképhasználat 

segítséggel, 

fogalomalkotás, 

képelemzés 

16. A Habsburg- és 

törökellenes 

küzdelmek 

Térképhasználat 

önállóan, 

szövegfeldolgozás 

Térképhasználat 

segítséggel, 

fogalomalkotás, 

képelemzés, időszalag 

használata önállóan, 

17. 

november 

A török kiűzése 

Magyarországról 

Térképhasználat 

önállóan, 

következtetések, 

véleménynyilvánítás, 

fogalmazás önállóan 

Időszalag használata 

önállóan, képelemzés, 

fogalomalkotás 

18. A Rákóczi- 

szabadságharc 

Térképhasználat 

önállóan, időszalag 

készítése, 

szövegértelmezés 

önállóan 

Időszalagon való 

tájékozódás, vázlatírás 

számozással, 

sorbarendezéssel 

19. Összefoglalás Összefoglalás Összefoglalás 

20. Tudáspróba Tudáspróba Tudáspróba 

21. A „fény 

százada” 

Forráselemzés; 

térképhasználat 

önállóan, időszalag 

Szövegértő feladatok 

megoldása, 

tájékozódás a 
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készítése, 

gondolattérkép 

készítése, 

fogalomalkotás 

összekötéssel 

térképen, időszalagon 

22. A felvilágosult 

uralkodók kora 

Képi információk 

gyűjtése rajzról; 

térképhasználat 

önállóan, időszalag 

készítése, 

információk gyűjtése 

diagramokról; 

forráselemzés, 

fogalmazás önállóan, 

gondolattérkép 

készítése 

Szövegértő feladatok 

megoldása, 

tájékozódás a 

térképen, időszalagon 

23. Az észak- 

amerikai 

függetlenségi 

háború 

Információk 

gyűjtése, összevetése 

diagramról; 

forráselemzés, 

keresztrejtvény, 

gondolattérkép 

készítése 

Szövegértő feladatok 

megoldása, 

tájékozódás a 

térképen, időszalagon 

24. A nagy francia 

forradalom. A 

királyság bukása 

Információk gyűjtése 

kördiagramról, 

forráselemzés, 

térképhasználat 

önállóan, időszalag 

készítése, időrend, 

gondolattérkép 

készítése 

Ábra elemzése, 

tájékozódás az 

időszalagon 

25. 

december 

A nagy francia 

forradalom. A 

köztársaság kora 

Forráselemzés, 

térképhasználat 

önállóan, időszalag 

készítése, rejtvény, 

véleménynyilvánítás, 

gondolattérkép 

készítése 

Tájékozódás az 

időszalagon, 

térképhasználat 

segítséggel, 

forráselemzés 

26. Napóleon Forráselemzés, 

térképhasználat 

önállóan, időszalag 

készítése, 

hibajavítás, 

gondolattérkép 

Szövegértő feladatok 

megoldása, 

tájékozódás a 

térképen, időszalagon 
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készítése 

 

27. Az ipari 

forradalom 

Információk gyűjtése 

diagramról, 

grafikonról; 

információk 

összevetése 

táblázatokból, 

térképhasználat 

önállóan, időszalag 

készítése, 

forráselemzés, 

gondolattérkép 

készítése 

Tájékozódás az 

időszalagon, 

térképhasználat 

segítséggel, 

képelemzés, 

tablókészítés, 

gyűjtőmunka 

28. Az ipari 

forradalom 

társadalmi 

következményei 

Forráselemzés, 

információk gyűjtése 

diagramról, 

grafikonról, 

táblázatokból, 

gondolattérkép 

készítése 

Mondatkiegészítéssel 

vázlatírás, képelemzés 

29. A forradalmak 

kora 

Forráselemzés, 

térképhasználat 

önállóan, időszalag 

készítése, plakátterv 

készítése, 

gondolattérkép 

készítése 

Szövegértő feladatok 

megoldása, 

tájékozódás a 

térképen, időszalagon 

A tanórák felépítésénél át kell gondolni az SNI tanuló által elsajátítandó tudásanyagot, a 

tanuló tanórai tevékenységét, a szükséges differenciálás lépéseit.  

A differenciált óravázlatban mindezeket szükséges előre megtervezni. 


