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izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit 

szeretünk csinálni.” 
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1. Bevezetés 

1.1. Életpályám, témaválasztás indoklása 

Kislány korom óta tanító néninek készültem. Családomban jó hírű, elismert pedagógusok 

voltak, példájukat akartam követni. 

Általános iskolai tanulmányaimat szülővárosomban végeztem. Szorgalmas, minden iránt 

érdeklődő diák voltam. Versenyszerűen sportoltam. Végig kitűnő tanulmányi eredményem 

volt. Az orosz nyelvi versenyeken is komoly helyezéseket szereztem. 

Az általános iskolai tanulmányom befejezése után a csornai Hunyadi János Gimnázium 

orosz tagozatos osztályába jártam. A tanulás mellett aktívan sportoltam. Az úttörő 

mozgalomban ifi vezetőként dolgoztam. 1979-ben a Nemzetközi Gyermekév tiszteletére 

rendezett nyári táborban Brennbergbányán az örmény csoport vezetője voltam. A 

csoporttal orosz nyelven kommunikáltam. Munkámmal az örmény vendégek és a magyar 

szervezők is maximálisan elégedettek voltak. 

Szüleim mindig támogattak terveim megvalósításában. Tőlük megtanultam, hogy 

legelőször magammal szemben kell elvárásokat felállítani. Ha én jól teljesítek, a másiktól 

is elvárhatom. 

Az érettségi után tanárképző főiskolára jelentkeztem. A sikertelen felvételi után képesítés 

nélküli tanárként dolgoztam egy kis falusi iskolában. Munkám kezdetén szakfelügyeleti 

ellenőrzést kaptam, ahol munkám kiemelkedőnek minősítették. Egyértelművé vált, hogy 

mindenképp pedagógus leszek. 

Idős szüleimre tekintettel másodszor a győri Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolára 

jelentkeztem. A főiskola végzős hallgatói részére hirdetett tanítói versenyen 1985-ben 2. 

helyezést értem el. A vizsgatanítás alól mentesültem, diplomatanításnak a 

versenytanításaim elfogadták. 

A főiskola befejezése után több iskola álláslehetőséget kínált. Én azt az iskolát 

választottam, ahol szakmai gyakorlatot végeztem. 

Gyógyíthatatlan, súlyos betegségem átírta az életem. Kénytelen voltam lassítani 

életritmusomon. 

Ebben a tanévben 32. évemet kezdtem el. Ez idő alatt mind a társadalomban, mind az 

oktatásban gyökeres változások történtek. Sokféle tanítási program kipróbálásában 
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közreműködtem. A legjobb módszereket igyekeztem elraktározni. A Zsolnay József által 

képviselt ÉKP a túlkapásaival együtt is hiteles, értékteremtő kísérlet volt. Nagyon sok 

elemét ma is jól hasznosíthatom. Az iskolamarketing, az alkalmazott vezetéselmélet 

tárgyakban az egyetemen is fel tudtam használni magas szintű kommunikációs részét. 

A pályán eltöltött hosszú idő alatt sokféle munkát végeztem. A tehetséggondozás mellett 

fejlesztésre szorult tanulókkal is foglalkoztam. 

Iskolánk a legjobb hírű győri iskolák egyike. Földrajzi elhelyezkedése nagyon jó. Az iskola 

által kínált lehetőségek vonzóvá teszik intézményünket. 

Ének-zenei általános iskolaként hangszertanulási lehetőséget is biztosítunk. Ezt kiegészíti a 

színvonalas néptánc oktatás, kézműves tevékenységek sokasága. Tanulólétszámunk évről 

évre nő. A kiemelkedő képességű tanulók mellett megnőtt a speciális bánást igénylő 

tanulók száma is. 

Alsó tagozaton a technika tantárgyat tanítom. A 2014/15-ös tanév elején megkeresett egy 

első osztályos tanuló édesanyja, és segítségemet kérte gyermeke fejlesztésében. Ez nagy 

megtiszteltetés volt, de komoly kihívást is jelentett. Ez indított el, hogy egyre jobban 

belemélyedjek a speciális nevelési igényű gyerekek fejlesztéséről szóló szakirodalomba. 

Több kurzust elvégeztem, ami segíti ennek a munkának hatékony végzését. A 

tevékenységközpontú pedagógiákat és használatukat ismertető képzésen tanultakat is jól 

hasznosítom. Sokat segített a hatékony kommunikációról szóló gyakorlatorientált kurzus 

is. 

A SNI-s gyerekekkel való foglalkozásba belecsöppentem. Először a törvényi háttér 

kutatásába kezdtem. Komoly feladatot jelentett az eligazodás. A gyógypedagógiai oktatás 

áttekintést ebben a témában elengedhetetlennek tartottam.  

Nagyon sok latens gondolat volt bennem a történelmi áttekintés rendezésekor. A nagynevű 

pedagógusok munkássága ma is példaként áll előttem. 

Az SNI feldolgozása is nagy munkával járt. A téma szakirodalma elég szegényes, a 

Gyógypedagógiai Szemle című folyóirat gazdag tartalmú, hiteles forrás. 

Átlagpedagógusként szakmai ismeretek megszerzése nélkül nehezen érthető. 
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A témában való elmélyedéshez a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szolgáltató 

Központ igazgatóasszonya volt segítségemre. A vizsgált tanuló választásáról már tettem 

említést. A pályám utolsó érájába érve komoly kihívást jelentett ez a feladat.  

A vizsgált tanuló fejlesztését a szolgáltató központ méréseire, vizsgálatára alapozva 

terveztem. Hatalmas területet kellett bejárnom. A fejlesztés során alkalmazott feladatok 

összegyűjtése, rendszerezése is komoly munkával járt. 

A sajátos nevelési igényű gyermekekkel való kapcsolatom oktatásuk pedagógiájának 

alaposabb megismerésére késztet. Az autodidakta módon szerzett ismeretek szakirányú 

bővítése pedagógiai pályám utolsó szakaszának a célja. 
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2. Speciális nevelési igényű gyermekek a közoktatás rendszerében 

2.1. Az 1997. évi Gyermek- és Ifjúságvédelmi Törvény 

1985 óta kísérem figyelemmel a magyar közoktatást. Akkoriban az oktatás mellett a 

nevelés terén leginkább a család életkörülményeire figyeltünk. A tanulási problémákkal 

küzdő gyerekek jobbára a kisegítő iskolába kerültek. 

Az 1997. április 22-én elfogadott Gyermek- és Ifjúságvédelmi Törvény gyökeres változást 

hozott. 

„1.§ (1) E törvény célja, hogy megállapítsa azokat az alapvető szabályokat, amelyek 

szerint az állam, a helyi önkormányzatok és a gyermekek védelmét ellátó természetes és 

jogi személyek, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezetek 

meghatározott ellátásokkal és intézkedésekkel segítséget nyújtanak a gyermekek 

törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítéséhez, a szülői kötelességek 

teljesítéséhez, illetve gondolkodjanak a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzéséről 

és megszüntetéséről, a hiányzó szülői gondoskodás pótlásáról, valamint a gyermekvédelmi 

gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedéséről.” 
1
 

A törvény rendelkezik a II. Fejezetben a Gyermeki jogokról. 

Néhány példa: 

 a gyermekeket érintő döntésekben a gyermek mindenek felett álló érdekét kötelesek 

figyelembe venni, vagyis semmilyen más érdek nem előzheti meg a gyermek 

érdekét, 

 a gyermek különleges védelmét a bántalmazás és elhanyagolás ellen, 

 a gyermeki jogokat minden megkülönböztetés nélkül (fajra, nemre, vallásra, vagy 

társadalmi) származásra biztosítani kell 

A Gyermekvédelmi Törvény elkülöníti a prevenció szintjeit, valamint a hatósági 

beavatkozás szintjeit. 

A Gyermekjóléti Alapellátások önkéntesen igénybe vehető szolgáltatások. 

A gyermekjóléti szolgálat feladata: 

 a családi konfliktusok megoldásának elősegítése 

                                                            
1 1997. évi Gyermek- és Ifjúságvédelmi Törvény 
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 a gyermekkel és családjával végzett szociális munkával a gyermek problémáinak 

rendezése 

 a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása 

 a tanácsadás biztosítása: 

- családtervezési 

- nevelési 

- mentálhigiénés 

- jogi és káros szenvedélyek megelőzését célzó 

A Gyermekjóléti szolgáltatás feladata: 

 gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való 

tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése 

 szociális válsághelyzetekben lévő várandós anya ellátásához való hozzájutásának 

szervezése 

 a szabadidős programok szervezése 

 a hivatalos ügyek intézésének segítése 

 gyermekek szociális helyzetének, veszélyeztetettségének folyamatos figyelemmel 

kísérése 

A gyermekvédelem kanyargó úton botorkált. Különféle minisztériumokhoz csatolva 

dolgozott. 

1990-től a Népjóléti Minisztériumhoz lett csatolva. 

Sokévi munka után 1959. november 20-án elfogadta az ENSZ Közgyűlése a Gyermekek 

Jogairól szóló Nyilatkozatot. 

November 20-a a gyermekek jogainak világnapja. 

Az 1997-ben megszületett a gyermekvédelmi törvény a korszerű európai gyermek- és 

ifjúságvédelem követelményeinek megfelelően. 

„Törvényi háttér dr. Hegedűs Judit alapján” 
2
 

 1991. évi LXIV. Törvény a gyermeki jogokról 

                                                            
2 Gyermek- és Ifjúságvédelmi alapismeretek 
http://hegedus.rame1075 Budapest, Kazinczy 

http://hegedus.rame1075/
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 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról 

 2002. évi X. Törvény az 1997-es törvény módosítása 

 1952. évi IV. törvény A házasságról, a családról, és a gyámságról 

 15/1998. számú NM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és 

működési feltételeiről 

 1993. évi LXXIX. törvény – közoktatási törvény és módosításai 

 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet a nevelési – oktatási intézmények működéséről 

 A mindenkori költségvetési terv 

Az SNI-s gyerekekkel való foglalkozás kifejtése előtt fontosnak tartom a törvényi háttér 

feltérképezését. 
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2.2.1. Veszélyeztetettség 

Pszichológiai szemléletű megközelítésben veszélyeztetett az a gyermek, akinek testi, lelki 

fejlődését ártalmas környezeti hatások, rossz interperszonális kapcsolatok akadályozzák, 

károsítják. A veszélyeztetettség nem akkut állapot, hanem folyamat. 

Veszélyeztetett tanulók: 

 az alkoholista, züllött, elmebeteg, pszichopata, krónikus szülők gyermeke, 

 a felbomlott, és ez által talaját vesztett család elhanyagolt gyermeke, 

 a bölcsődékben, óvodákban és iskolákban tartósan kirívó magatartási, 

neurotizálódott gyermek és serdülő, 

 a tanulásban lemaradt túlkoros gyermek, 

 a galerihez csapódó, a javítóintézetből vagy nevelőotthonból elbocsátott, nem 

utógondozott fiatal 

Veszélyeztető helyzetek: 

Súlyos problémák: 

 éhezés, nem megfelelő táplálkozás 

 családon kívüli ideiglenes elhelyezés 

 megállapítható alkoholizmus a családban 

 antiszociális, kriminalizálódó baráti kör, csavargás 

 3 éves kor felett nem szobatiszta a gyermek 

 nem megfelelő szellemi fejlődés a gyermeknél 

 értelmi fogyatékos szülő a családban, valamely szülő tartós pszichiátriai kezelése 

 nevelési – oktatási intézményből való indokolatlan hiányzás 

 hatósági, szabálysértési intézkedés kiskorú gyermekkel szemben 

 alacsony jövedelmi viszonyok 

 problémás válás, gyermek elhelyezési per 

Kiemelten súlyos problémák: 

 fizikai bántalmazás a családban 

 felügyelet nélküliség 

 súlyos elhanyagoltság, gondozatlanság 

 megállapítható alkoholizáló, drogfogyasztó gyermek 
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 hajléktalanság, nem megfelelő lakáskörülmények 

 pszichés bántalmazás a családban, szülői terror 

 tartós, súlyos egészségügyi probléma 
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2.2.2. Hátrányos helyzet 

Mai jelentését szociológiai értelmezése adja. 

Hátrányos helyzetűek azon családok, személyek, akiknek szükséglet-kielégítési 

lehetőségei, életkörülményei, lehetséges életmódja a társadalom többségénél lényegesen 

rosszabb. 

Az egyének és családok tipikus élethelyzete a társadalmi státusz. A hátrányos helyzet 

mérhetővé tételéhez a társadalmi státusz meghatározó tényezőit ismerni kell. 

„A dimenziók (Kolosi Tamás szerint)” 
3
 

1.Fogyasztás 

A kedvező státuszpontszám 

 gyakori sajt, déligyümölcs, húsfogyasztó 

 étterem használata 

 drága ruhanemű viselete 

 születésnapi zsúrok 

 költséges különórák 

2. Kultúra, életmód 

 iskolai végzettség 

 olvasási szokások 

 házi könyvtár nagysága 

 kulturális intézmények látogatása 

 üdülés 

3. Érdekérvényesítés 

 társadalmi és politikai szervezetekben betöltött funkciók 

 munkahelyi beosztás, munkahelyi jutalom 

 munkahelyi hátrányok kivédése 

4. Lakás 

                                                            
3 Kolosi Tamás: Tagolt társadalom. Struktúra, rétegződés, egyenlőtlenség 
Digitális tankönyvtár 
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 nagysága 

 komfortossága 

 lakberendezés 

5. Lakókörnyezet 

 a település fejlettsége, jellege, ellátottsága 

6. Anyagi színvonal 

 jövedelem 

 vagyoni elemek (nagy összegű takarékbetétkönyv, nyaraló, személygépkocsi, tartós 

fogyasztási eszközök) 

7. Munkamegosztás 

 iskolai végzettség 

 munkakörülmények 

 műszakbeosztás 

 munka nehézségének megítélése 

Ezen státuszdimenziók mellett az egészségi állapotot, a nemet (férfiak előnye a nőkkel 

szemben), az etnikumhoz tartozást (cigánysággal szembeni előítéletek), az életkort 

(fiatalok előnye az idősekkel szemben) is meghatározónak nevezzük. 

A pedagógus feladata a megelőzésben 

 Indokolt esetben jelez a gyermek- és ifjúságvédelmi felelősnek 

 Tanulási és teljesítményzavar esetén a fejlesztőpedagógus segítségét kéri 

 Beilleszkedési és magatartászavar esetén él az iskolapszichológus segítségével 

Az oktató-nevelő munkát segítő intézmények 

 Egészségügyi Szolgálat (védőnő, háziorvos, gyermekorvos) 

 Családsegítő Szolgálat 

 Pedagógiai Szolgálatok 
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3. Gyógypedagógiai oktatás 

A gyógypedagógiai oktatás eredetét, történelmi áttekintésének bemutatását a mai 

törekvések megértése, elfogadása érdekében fontosnak tartom. 

„3.1 Történelmi áttekintés” 
4
 

A fogyatékosság az emberiséggel egyidős. Az emberi fejlődés egy-egy korszakában 

másként alakult a fogyatékkal élők helyzete, a velük való törődés. 

3.1.1 Őskor 

Ez időből az emberek és fogyatékosok kapcsolatáról hiteles adatok nincsenek. Az akkori 

életmód, életkörülmények nem tették lehetővé a születéskor vagy később sérülést szerző 

emberekről való gondoskodást. A csoport a saját fenntartásáról gondoskodott. A közösség 

számára nehézzé vált tagot magára hagyták. 

3.1.2. Ókor 

Még akkoriban sem voltak kialakult gyógyító-nevelő eljárások. A Bibliában már 

olvashatunk a vakokkal és siketekkel történt csodákról. Ugyanakkor arról is szól írás, hogy 

számtalanszor nem tekintették embernek őket. Mindnyájunk számára tudott, hogy az 

életképtelen, fogyatékosnak tűnő újszülötteket a Taigetos hegyéről letaszították, nem 

kívánták őket maguk közé. A görög és a római nép a legkisebb emberi rendellenességet 

sem fogadta el.  

Ugyanakkor szép példa Démoszthenész (Kr.e. 384-322) esete. Hosszú éveken keresztül 

emberfeletti küzdelmet vívott dadogásával. Inkvizíciós eszközökkel kínozva magát 

kitartásával kiküszöbölte beszédhibáját. Kora legkiválóbb szónokai közé került. 

3.1.3. Középkor 

Az egyház irányító szerepe kiteljesedett. A vallásos világnézet hatott az orvostudományra 

is. A kereszténység a felebaráti szeretetet, az elesettek védelmét, támogatását hirdeti. A 

fogyatékosok felkeltik a vallásos emberek szánalmát. Az ép emberek igyekeznek 

védelmezni a támadástól a sérült embereket. 

A legtöbb esetben mégis taszító hozzáállás él a fogyatékosokkal szemben. A sérült 

gyermeket az ördög művének tartják, a fogyatékos gyermeket szülő asszonyt 

boszorkánynak bélyegzik. A kor iskoláztatási szokásait említést sem tesznek a fogyatékos 

gyermekek oktatásáról, neveléséről. 

                                                            
4  Hegedüs Lajos, Könczei György: A fogyatékosság 
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3.1.4. Reneszánsz kor 

Ebben a korban kidomborodott a természet fele fordulás. A sérült emberek elfogadása 

vegyesebb képet mutatott. Nagyon sok sérült embert embertelen körülmények között 

tartottak. A törpe növésűeket, torz alkatúakat cirkuszban mutogatták. Sokakat láncon 

vezetgettek. Az ember felé fordulás mindinkább ráirányította a figyelmet a gondoskodásra 

szorulókra. 

3.1.5. Újkor 

A fogyatékosok helyzete javulni látszott. Gyógyító-nevelő módszerek sokasága látott 

napvilágot. A fogyatékos beteg, akin segíteni kell. Az orvosi kezelés mellett nevelés is 

segítheti az állapotváltozást. A kor kiváló gondolkodói közül sokan foglalkoztak 

fogyatékos emberekkel.  

Néhány ember munkássága: 

 Rudolf Agricola (1442-1485)  

A siketnémák taníthatóságára hívta fel a figyelmet. 

 Desiderius Erasmus 

Az ördögi jelzővel illetett gyermekeket lelki betegnek nevezi, a fogyatékosokat 

betegnek tartja, akiket meg lehet gyógyítani. 

 Paracelsus és Felix Plater 

Bazilben gyógyítottak, a kreténizmus és az értelmi fogyatékosság közötti 

összefüggéseket fedezték fel. 

 Comenius Johannes Amos (1592-1670) 

Cseh-morva pedagógus. Módszerei: a szemléltetés, a gondolkodásra nevelés, 

egymásra épülő tananyag, a gyermekek korához igazított tananyag, „Schole 

Ludus”. Az első olyan pedagógus, aki a fogyatékos gyerekekre felhívta a figyelmet. 

Állást foglalt a foglalkoztatásuk szükségessége mellett, de felhívta a figyelmet 

nevelhetőségükre is. Az integrációs törekvések szikráit kirobbantotta. A 

mindennapokban a fogyatékkal élők problémát okoznak, de ezek kezelése 

tanulható. A polgári átalakulás nem hozott azonnali változást a fogyatékosok 

rendszeres és intézményi foglalkoztatásában. 

 J. J. Rousseau 

Nagy hatással volt a gyógypedagógiai tevékenység fejlődésére. Véleménye szerint 

a szülő feladata az abnormális gyerekkel foglalkozni. 
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 John Vallis (1616-1703) 

Beszédhibások, siketek fejlesztésének pedagógiájával foglalkozott. 

 Johann Conrad Amman (1669-1742) 

A siketnémák és beszédhibások gyógyító, nevelő módszerének kidolgozója. 

Az intézményes gyógyító-nevelés feltételei a 18. század végére alakultak ki. Az 

iskolareformok, a népiskolai törvények nem foglalkoztak a fogyatékos gyermekek 

oktatásával, szabályozásával. Azt viszont megszabták, kik nem járhatnak ezekbe az 

iskolákba. A népoktatás elterjedésével a fogyatékos gyerekek a normális gyerekektől 

elkülönültek. Az első intézményalapítók felismerték a problémát, és kikényszerítették a 

megoldásokat. 

A kor nevelő pedagógusai 

 Ignaz Felbinger 

A gyógypedagógiai történetének meghatározó alakja. 

 Pestalozzi 

Intézményszervező. 

 Jean G. M. Hard 

Hallássérült és értelmi fogyatékos gyerekek oktatása, nevelése terén jeleskedett. 

 Gotthard Guggenmoss 

Az első tantervet elkészített debilis gyerekek számára. 

 Hans Jakob Guggenbühl 

Az értelmi fogyatékosság fokainak meghatározása. 

- debilis 

- inbecillis 

- idióta 

 Edward Seguin 

Az értelmi fogyatékosok is taníthatók. A gyógyító nevelést mihamarabb el kell 

kezdeni. 

  



16 
 

3.1.6. 19. század 

Az intézmények közötti differenciálódás felgyorsul. Megalakulnak az első kisegítő iskolák. 

A gyógypedagógia klasszikus értelmezése Daniel Genagens nevéhez fűződik. Német 

gyógypedagógus, a szakma vezéralakja. Az első nagy gyógypedagógiai mű alkotója 

Heinrich Marianus Deinhardttal. 

3.1.7. A magyar gyógypedagógiai rendszer 

Először az 1880-as években jelent meg a gyógypedagógia a magyar szakirodalomban.  

A magyar gyógypedagógia kiemelkedő személyei: 

 Jólészi Cházár András 

Fogyatékosok társadalmi felkarolásának kezdeményezője. 

 Beit Ráfael 

Vakok Intézetének megalapítója. 

 Simon Antal 

A Siketek Váci Intézetének első igazgatója. 

 Dr. Mihályik Szidor 

A Vakok Pesti Intézetének tanára. A Braille-írás első alkalmazója. 

 Frim Jakab 

Az értelmi fogyatékosok intézményes gyógyító nevelésének alapjait lerakta. 

 Berkes (Berincza) János 

Tantervíró, neves szaktekintély. 

 Roboz József 

„Magyar Gyógypedagógia” szakmai folyóirat szerkesztője. 

 Szenes Adolf 

A polgári iskolák tanárképzésének korszerűsítése. 

 Ransburg Pál 

Elme- és ideggyógyász. 

 Éltes Mátyás 

Az első magyar „kisegítő iskola” igazgatója. 

 Dr. Szabó Artúr 

Nemzetközi hírű ideggyógyász. A magyar logopédia iskola teremtője. 

 

 Dr. Török Béla 
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A nagyothallók gyógypedagógiai kutatásának, nevelésének elindítója. 

 Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógus, orvos. A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola volt igazgatója. 

 Illyés Gyuláné dr. Kozmutza Flóra 

Gyógypedagógus, pszichológus, francia-német-magyar szakos tanár. 

 Vértes O. József 

A nyelvlélektan, fonetika, gyógyító pedagógia kutatója. 
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3.1.8. XX. század 

Magyarországon a gyógypedagógiai nevelés-oktatás teljes szegregált formában zajlott. A 

sajátos nevelési igényű gyerekeknek önálló, külön iskolája volt. 

 vakok 

 gyengénlátók 

 siketek 

 nagyothallók 

 mozgássérültek 

 értelmi fogyatékosok 

 beszédfogyatékosok 

A gyógypedagógiai tanárokat képző főiskolán bővült és specifikálódott a képzés. Ma már 

több egyetemen képeznek gyógypedagógiai tanárokat, terapeutákat. A fejlesztő pedagógus 

képzés is működik. 
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4. Sajátos nevelési igény 

A magyar jogi szövegekben az SNI kifejezés a fogyatékosság, „más fogyatékosság” 

fogalmak felváltására született. 

Az SNI meghatározásában elsősorban az ellátás, finanszírozás, nem pedig a szakmai 

szempontok domináltak. A meghatározások és ezek osztályzása nem követte, ma sem 

követi a nemzetközi nevezéktant. 

„Az OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) négy nagy 

ellátási kategóriát sorol fel. 

1. Fizikai képességek zavara 

2. Érzékszervi zavarok, károsodások 

3. Súlyos tanulási zavarok 

4. Az érzelemszabályozás zavarai”   
5
 

  

                                                            
5  Wikipédia 
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4.1.Probléma felismerése 

A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság vagy az országos 

szakértői és rehabilitációs bizottság vizsgálatát közvetlenül a szülő kérésére is 

elvégezhetik. 

Az is előfordulhat, hogy az oktatási intézmény (a szülő beleegyezésével) fordul a 

bizottsághoz. 

A vizsgálat eredményéről szakértői vélemény készül. Ha megállapítják a sajátos nevelési 

igényt, az iskola jogosult a gyermek helyzetét javító juttatásokra. 

A szakértői véleményben javaslatot tehetnek a gyermek különleges ellátására, a kötelező 

rehabilitációs foglalkozásokra, azok heti időkeretére, ellátást biztosító megfelelő 

végzettségű szakemberre. A szakértői bizottság javaslata alapján az iskola vezetője adhat 

felmentést az értékelés, minősítés során. 

A bizottság bizonyos időszakonként felülvizsgálatot végez. Ezt a gyermek korától és a 

probléma jellegétől függően egy-két-három évente ismételnek meg. Az iskola 

kiválasztásánál fontos megtudni, hogy az iskola alapító okirata tartalmazza-e az 

integrációval kapcsolatos feladatvállalást. 

„Az 1993. évi LXXIX törvény/121. § 29. pont: sajátos nevelési igényű gyermek tanuló az, 

akit a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján a felsorolt kategóriákba 

sorolható. A besorolás alapja a bizottság szakvéleménye, van konkrét tartalom, ez azonban 

szakmailag vitatható már a bevezetéskor is. 

A kategóriák: 

a. testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 

előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, 

b. pszichés fejlődési zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan 

akadályozott (pl. dyslexia, dysgrafia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus 

vagy kóros aktivitászavar)”
6
 

Jogi, ellátási, finanszírozási és szakmai fogalmak rendszere a mai napig változatlan. 

  

                                                            
6 1993. évi LXXIX. törvény – a közoktatásról 
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4.2. Iskolánk helyzete 

Iskolánk Győr kedvelt iskoláinak egyike. 

Jelenleg 650 tanulónk van. Pontos számot nehéz mondani, mert városunk nyugati 

határközelsége, a folyamatosan fejlődő nagy ipari üzemek miatt a városban és környékén 

hatalmas a letelepedési hullám. 

Az iskola fejlesztési terv alapján végzi a fejlesztési feladatokat. 

Személyi állomány: 

 2 gyógypedagógus 

 1 fejlesztő pedagógus 

A fejlesztésre szorulók száma: 

 SNI tanuló: 32 

alsós: 5 

felsős: 27 

 BTMN tanuló: 21 

alsós: 14 

felsős: 7 

A fejlesztésre szoruló tanulók oktatása integráltan történik. Egy-egy terület fejlesztése a 

tanítási órán belül differenciált feladatok végrehajtásával zajlik. Az egyéni fejlesztéseket a 

fejlesztő órákon a gyógypedagógus kollégák végzik.  

A saját óráimon az említett pedagógusokkal való egyeztetés után én magam is igyekszek a 

megbeszéltek szerint munkálkodni. 

Az iskola vezetése támogatja a fejlesztő pedagógia iránt érdeklődő pedagógusok tanulását. 

Úgy érzem, a munkáját szerető, jobbítani akaró szakembernek magának is kell lépéseket 

tenni a speciális nevelési igényű tanulók fejlesztésének elsajátítása terén. 

Jómagam autodidakta módon kezdtem a sajátos nevelési igényű tanulók lehetséges 

fejlesztésének elsajátításába. Természetesen a pályán eltöltött sokéves gyakorlat, 

tapasztalat is segít. 

SVOT analízis az SNI-s gyerekek oktatásához iskolánkra vetítve. 
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Erősség 

 gyermekközpontúság 

 differenciált nevelés-oktatás 

 színvonalas szabadidős tevékenységek 

 tágas, jól funkcionáló iskolaudvar 

 elkötelezett tantestület 

Gyengeség 

 magas osztálylétszám 

 csoportbontás lehetőségének hiánya 

 nem felszámoltatható eszközhiány 

 kevés tanterem, foglalkoztató szoba 

 nagy szakemberhiány 

Lehetőség 

 kiegyensúlyozott társadalmi kapcsolatok 

 jó együttműködés a Szülői Szervezettel 

 szülők építő, segítő támogatása 

 konszolidált kapcsolat az intézményfenntartóval 

Veszélyek 

 az intézményfenntartó szűkült anyagi lehetőségei 

 átgondolatlan felsőbb szintű intézkedések 

 a pedagógusok kóros leterheltsége 

 kiégett pedagógusok tömege 

 szülői passzivitás 

 agresszív szülők 

 empátia hiánya a környezet részéről 
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5.Egy tanítvány esetének elemzése 

Az adatvédelmi törvény előírásai szellemében csak a megértéshez szükséges adatokat, 

információkat közlök a vizsgált személyről. 
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5.1.1. Személyes adatok 

Név: Roland 

Lakhely: megyei jogú város 

Életkor: 8 és fél év 
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5.1.2. Születési körülmények 

A kisfiú édesanyja első terhességének 33. hetében született császármetszéssel az 

édesanyánál észlelt terhességi toxémia miatt. 

Testméretek: 1590 gr, 41 cm 

Apgar: 8/9 

Születéskor szabályos légzést észleltek, de egy óra elteltével lélegeztető gépre került. 

Keringése kritikus lett. Kórházi tartózkodás alatt szepszist kapott. Vérátömlesztésre is 

szükség volt. A kórházat egy hónap után hagyhatta el. 
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5.1.3. Fejlődése 

Az édesanya elmondása szerint fejlődése átlagos volt. Rövid ideig és keveset mászott. 

Sokszor és sokáig kúszott. Egy évesen egyik pillanatról a másikra járni kezdett. Aztán pár 

hónapig újra kúszott. Másfél éves kora óta jár folyamatosan. Szobatiszta 3 évesen lett. A 

megszokottól eltérően az éjszakai szobatisztaságra érett meg előbb. Már másfél éves korára 

minden reggel tiszta volt a pelenka. Mindaddig visszatartotta, míg a pelenkacsere meg nem 

történt. 
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5.2.Fejlesztés előtti vizsgálatok 

Az interjú négyszemközt zajlott. A tanterem sarkába félrevonultunk. Segítséget kértem 

tőle. Örömmel vette, hogy ketten ültünk le, ugyanis Roland nagyon szeret bizalmas 

légkörben társalogni. Néha vetett egy pillantást társaira, de a végrehajtandó feladat jobban 

motiválta. A beszélgetés során nem volt feszélyezett. Úgy kommunikált, mint más esetben. 

A bizonytalanság palástolására sokszor visszakérdezett. 

5.2.1. Interjú Rolanddal 

Mi a kedvenc állatod? 

 Pocok. 

Miért pont ez az állat? 

 Mert aranyos, szeretem. 

Mit szeretsz benne? 

 Jól elbújik, aranyos. 

Mit értesz az aranyos szó jelentése alatt? Mondjad el nekem! 

 Hát, ezt nem tudom elmondani, csak aranyos. 

Tudod-e, milyen a pocok külleme? 

 Egyszer már láttam, nagyon tetszett. Sok állatot szeretek. 

Melyek ezek? 

 Tigris, oroszlán, orrszarvú, gazella. 

Ezek az állatok hol élnek? 

 Nem tudom pontosan megnevezni, de messze. A krokodilt is szeretem. 

Miért tetszik? 

 Mindent szeretek benne. Egyszer már simogattam is. 

Hol? 

 Azt már nem tudom. 
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Mi a kedvenc játékod? 

 Leginkább a tesóm. 

Mit szoktatok játszani? 

 Bukfenc, bújócska, székre állás. 

Legód van? 

 Igen, és nagyon szeretem. Építettem már embert, autót, házat, űrhajót. 

Melyik építése volt a legnehezebb? 

 Az űrhajó. 

Miért? 

 Nem tudom, de az nehéz volt. 

Mi a legkedvesebb órád az iskolában? 

 A matematika, meg Márta néni órája. Jókat csinálunk itt. 

Mi tetszik a legjobban a technika órán? 

 Mindig jókat csinálunk, meg játszunk is. Meg otthon is szoktam olyanokat csinálni. 

Mi a kedvenc évszakod? 

 Nem is tudom, talán a tél. 

Január melyik évszakban van? 

 Talán télen? 

Értékelés: 

Roland szívesen és nagy örömmel beszélgetett velem. Az állatok iránti vonzódása rögtön 

kijött. A kutya a családrajzon is szerepel. Kedvenc állatnak mégsem azt jelölte meg. A 

pocokra adott magyarázata, mintha magára is illene. Roland kedves, gondozott gyermek, 

de ő is szeret a háttérbe húzódni. Az állat külsejéről nem tud mit mondani. Roland 
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felszínes ismerete nagyon tágas, de részletesen az apró dolgokra figyelve nem tudja 

elmondani az ismereteket. Az emlékezete egyirányú. 

A család nagyon fontos az életében. Kishúgához való ragaszkodása is feltűnő. Édesanyja 

elmondása szerint Roland nagyon alkalmazkodó, jól nevelhető kisgyerek volt. A 

beszélgetés során jól irányítható, könnyen kontaktus teremthető vele. Interakcióra nyitott. 

Érzelmileg hangolható, érdeklődése felkelthető. A tevékenység során együttműködő. 

Könnyen feladathelyzetbe hozható. Feladattudat- és tartás jó. Önálló munkavégzésre 

képes, de igényli a személyes kontaktust, megerősítést. 

Figyelme általában jól irányítható. A beszédkontaktusban egyszerű mondatalkotással vesz 

részt. Beszédértése, szókincse fejlesztésre szorul. Összefüggő beszéde spontán helyzetben 

a legtöbbször jól érhető. 

Vizuális emlékezete átlagoshoz közelít. Ritmusvisszaadás, mozgássorok fejlesztésre 

szorulnak, de ezek játékos gyakorlásában örömmel vesz részt. Percepció tekintetében alak-

háttér, rész-egész viszonyok felismerése fejlesztendő. Téri és idő tájékozódása fejlesztésre 

szorul. Író, rajzoló mozgásnál a jobb kéz dominanciája érvényesül. Az észlelési 

mechanizmus és a motoros kivitelezés, a vizumotoros koordináció területén szorul 

korrekcióra. 
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5.2.2. Családrajz (Melléklet 1.) 

A családrajz elkészítésének azonnal nekilátott. A családdal kapcsolatban minden 

tevékenységet szívesen végez. Az emberi arányok jól láthatóak. A kezeken ujjak is vannak. 

A fül hiányzik a fejről.  

Az édesapa a legnagyobb, majd az anyuka, Roland következik, a húga a legkisebb. 

Méretben is érzékelteti a családi felállást. A családot egy házba rajzolta bele. Tappancsot, a 

család kutyáját is családtagnak veszi. Káj, a pók is helyet kapott. Roland nagyon kötődik 

az állatokhoz. 

A rajzon szereplő figurák egyszerű vonalvezetésűek. Valamennyi arc mosolyog. Az rajz 

azt tükrözi, hogy a kisfiú szerető családban él, jól érzi itt magát. 
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5.2.3. Farajz (Melléklet 2.) 

A rajzon szembetűnő a bal oldali elhelyezés. A törzs és korona aránya elfogadható. A fa a 

talaj felett van. Gyökérzetét ugyanolyan módon jelölte, mint a törzset. A törzsön semmiféle 

jelölés nincs, színezése lendületes, kidomborodás, üreg nem található rajta. 

A korona zárt, egy vonallal határolt. A faágak szerkezete hasonlít a valóságra, ám a fő- és 

mellékágak nem különülnek el a jelölés során. Leveleket nem rajzolt a fára. A koronát 

zöldre színezte, termést nem rajzolt. A rajz tiszta. 

A rajz elkészítésének hamar nekiállt. Rajzolni nem nagyon szeret, de az én kedvemért ezt 

is elvégezte. A kidolgozatlanság jelentkezik a rajzon. Kötelességtudó, de nincs elég 

kitartása a munkavégzés során. Ha belefárad, beleun a munkába, hamar befejezi. A 

kézműves tevékenységet csak hathatós nyomásra kezdi el. A munka során állandó 

megerősítést, visszajelzést vár. A dicséret mindig motiválja. 

  



32 
 

5.3.4. Szabad rajz (Melléklet 3.)   

A rajz jókedvet, vidámságot közvetít. A kép jobb sarkában napsugár mosolyog ránk. A kék 

égboltot felhők szakítják meg, de a felhők is mosolyognak. 

A ház kéményéből füst gomolyog, jelezve az otthon melegét. Roland állatok iránti 

szeretete most is megjelenik. A kutya sokszor szerepel Roland gondolataiban, rajzaiban. 

Egy kígyó van a kutyával szemben. A kígyó gyakran szerepel rajzain, történeteiben is 

szerepelteti. A tér kitöltése nem valósult meg. 
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5.2.5. Színezés (Melléklet 4.) 

A feladatlapot Roland elé tettem. Nem adtam utasítást. Annyit kérdeztem, hogy szerinte mi 

a feladat. Azonnal elmondta, mit kell csinálni. Folyékony, összefüggő mondatokkal 

mondta el az elvégzendő feladatot. Az okozott gondot, hogy melyik sárga, kék, zöld 

színest válassza. Sokszor nagyon határozatlan. Ha nem kap biztatást, leblokkol, inkább 

semmit sem dolgozik. A munka kezdetén lendületesen dolgozott. Néhány perc múlva már 

monotonnak tűnt a feladat, így elunta. Nem is fejezte be a munkát. 
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5.2.6. Képkiegészítés (Melléklet 5.) 

Utasítás: Egészítsd ki a firkát! 

1. női fej 

A fejhez hozzárendelte a rózsát. Roland rendkívüli módon tiszteli a felnőtteket, 

bennünket, nőket istenít. Úgy gondolom, a család, környezete nőtagjai 

gondoskodását élvezi. 

2. kígyó 

A kígyó sokszor megjelenik a fiú életében. Lehet spirituális tartalma. A rajzok 

elemzéséről szóló szakirodalomban a kígyó az erotikus gondolatokra is utalhat. A 

vizsgált gyermek esetében ezt kizárnám. 

3. pillangó 

A pillangót felülnézetből jelöli. Testrészeit is próbálja érzékeltetni. 

4. hal 

A rajz sablonosságának tipikus előfordulási formája. 

Roland ezt a feladatot örömmel végezte. Egy-egy kép kiegészítésénél hangosan tanakodott 

a feladaton. Egészen kreatív gondolatokat jelenített meg. 
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5.2.7. Emberrajz elemzés (Melléklet 6.) 

Roland szívesen rajzolt embert. 

A rajz értékelése: 

A Goodenought-skála értékelési szempontjai alapján: 

Részletezettség: 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5a, 6a, 6b, 7a, 7b, 7c, 8a 

Komplexitás: 10a, 10b 

Arányok: 12a 

Motoros koordináció: 14a, 14f, 16a, Profil A 

Összesen: 20 

Roland életévei: 8 és fél év 

Normapont: 23 

Rajzkor: 7,6 

Életkor: 8,5 

7,6 : 8,5 = 0,89 

0,89 x 100 = 89 

„Roland rajz-kvóciense: 89” 
7
 

  

                                                            
7 Goodenought emberrajz elemzés 
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5.2.8. Feladatértés értékelése 

Roland nagyon szeret tevékenykedni. Minden faladatnak örül, csillogó tekintettel fog neki. 

Ha valami nem megy azonnal, hamar elbizonytalanodik, feladja. 

Technika órán tűbe kellett cérnát befűzni. Egyszer megpróbálta, aztán duzzogva ült. 

Közösen kerestünk megoldást. Ő maga nem képes átgondolni a megoldások lehetőségét. 

Segítséggel munkára bírható. Az én órámon leginkább egy pedagógiai asszisztens hiányát 

érzem. Nemcsak az SNI-s tanulók, hanem a megfelelő fejlődésű tanulók esetén is elkelne 

ez a segítség. 

A szóban kapott információkat általában jól kódolja, csak néha a részletek elmaradnak. 

Előfordul, hogy többször, több lépésben tud egy feladatot értelmezni. Hiányos szókincse, 

időnként szegényes fantáziája nehezíti munkáját. Bár sok témában bőséges 

ismeretanyaggal rendelkezik, mégis az előbb leírtak miatt gondjai vannak. Logikai 

képességei is fejlesztendőek. Ilyen jellegű játék, feladat esetén megijed. Ügyes 

rávezetéssel, esetleg kézzelfogható segédlettel hamar munkáltatni lehet. 
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6.Fejlesztési terv 

A fejezetben a javasolt fejlesztési területek elméleti bevezetése után a gyakorlatban 

megvalósítható feladatsorokat mutatok be. 

A szakértői vélemény kimondja, hogy Roland átlagos övezetbe eső értelmi képességekkel 

rendelkező gyermek.  

A szakértői véleményben javasolt fejlesztési területek: 

1. Mozgáskoordináció 

2. Memória 

3. Téri-idő tájékozódás 

4. Perceptuális funkció 

5. Figyelemkoncentráció és terjedelme 
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6.1. Mozgáskoordináció 

„A mozgások optimális, célszerű tér- és időbeli végrehajtása. Olyan feltételrendszer, 

amelynek fontos szerepe van a mozgásszabályozásban. 

Elemei: 

 mozgásszabályozó képesség 

 mozgást alkalmazó és átállító képesség 

 mozgástanulási képesség 

Mozgástanulás 

1. Durva koordinációs szakasz 

Kognitív képességekre támaszkodó mozzanat. A feladat megértése, elfogadása 

zajlik. A megértést követően a helyes mozgáskép kialakulása, annak elfogadása. 

Sok információ érkezik az agyba. Helyes mozgásminta képe alakul ki. 

2. Finom koordinációs szakasz 

Fő feladat a mozgásfinomítás, sok gyakorlás. A folyamatos gyakorlás és hibajavítás 

után javul a mozgás rendezettsége. Ez nagy szorgalmat feltételez. A mozgás 

részeinek gyakorlás után jöhet a hibajavítás. 

3. Tökéletes tudásszint 

A mozgás reflexszerűen zajlik. Ezen a szinten alapvető fontosságú a tökéletes 

ellazulás, ezáltal az izmok tónus megfelelő szintű, így harmonikus, természetes 

mozgás jön létre. 

A mozgás során megjelenési formái: 

1. Egyensúlyozás 

2. Ritmus 

3. Térbeli tájékozódás 

4. Kinesztézis 

5. Reakcióképesség”
8
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6.1.1. Egyensúlyozó képesség 

A fülben elhelyezkedő vesztibuláris rendszer jelzései alapján információ áramlik a fej 

helyzetétől a magasabb idegrendszeri központokba. Az egyensúlyozó képesség az a 

képesség, amely a nagyon kicsi alátámasztási felület, vagy bizonytalan egyensúlyi 

viszonyok között a mozgásfeladatok megoldásainak feltételeit jelenti. 

Feladatok az egyensúlyozó képesség fejlesztésére 

Természetes feladatok: 

 utánzó járások 

- béka 

- sánta róka 

- rák 

- fóka 

- ló 

A gyerekek maguk is nagyon kreatívak a járások kitalálásában. Az állatjárást kitaláló 

feladatokat különösen kedvelik. A kitalált állatjárások gyakoroltathatók. A gyerekek a saját 

maguk által alkotott játékokat, szabályokat nagyon szeretik. 

 cicahát-kutyahát 

Négykézláb állva a gerincet, vagyis a törzset kell mozgatni. A hát domborítása, 

homorítása közben a fej ne mozogjon. A fej végig előrenéz. 

 cicanyújtózkodás 

A gyermek négykézláb állásban helyezze testsúlyát előre, hátra. Nyújtottak a 

karok, majd a lábak. 

 tyúkjárás, csibelépés 

Egyenes lépegetés esetén a sarok és a lábujj minden lépésnél összeér. 

Pedagógus – tyúkanyó, gyerekek – kiscsibék. Biztos előremenetel után 

hátrafelé is gyakorolható. 

 kutyajárás 

Négykézláb járás. Kutyajárás közben előre és hátra az ellentétes kezével és 

lábával egyszerre lépjen. A fej megemelve legyen. 

 mackójárás 

A külső talp élen kell lépegetni a térd hajlításával. 
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 majomjárás 

A kutyajárásra hasonlít, itt a talp van lenn. Más mozgás is lehetséges 

majomjárás közben. Három lábon áll a majom, az egyik végtagjával megfog 

valamit. 

 krokodiljárás 

Ez a kúszó mozgás gyakorlására szolgál. 

 méhecskerepülés 

Széttárt, nyújtott karral körbe szaladgál a gyermek, közben egyszer-kétszer 

megpördül. A gyors indulás, megállás, a mozgásindítás, megállítás az 

idegrendszeri szabályozást segíti. 

 nyuszi ugrás, békaugrás 

Guggoló támaszból induló mozgások. A karok lendülnek előre, majd két lábbal 

egyszerre ugrik a gyermek, közben a két tenyerére támaszkodik. Ugrás közben 

guggolásban marad. 

 gólyajárás 

A térdet magasba kell emelni, a lábat a másik mellé keresztben kell letenni 

tyúklépésnyi távolságra. 

 hernyó 

Fekve történő mozgás. Hason fekve hernyó fejemelése, a lábak összezárva, 

karok a törzs mellett kinyújtva. A fej megemelésével a hernyó körülnéz, majd 

újra pihen. 

 sarkon járás 

A talp egy bizonyos része érinti a talajt, a lehető legtermészetesebb járásforma 

legyen egyenes háttal, szabályos karmozdulatokkal. 

 manóséta 

Térden járás előre, hátra. Ezzel a keresztezett mozgásmintájú járás 

gyakorolható. Térden komoly erőfeszítést jelent a lépegetés. Az ellentétes kar 

lendítésével segíthető a lábemelés. Térden járás esetén a lábfejet a talajon 

húzzák, így segítve a biztos egyensúly megtartását. 

 óriásjárás 

Lábujjhegyen magasra felnyújtott karokkal kell lépegetni. 

Fontos szempontok a gyakorlatokhoz: 
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 A gyakorlatok élményszerűek, játékosak legyenek 

 Az erő- és gyorsaságfejlesztés, sportjáték koordináció, fejlesztő hatású 

 Az ismert mozgásokra új feladatokat lehet építeni 

 Sikertelen próbálkozások esetén lehetőséget kell biztosítani sikeres 

végrehajtásra 

 A mozgásos feladatok elvégzése után verbális fejlesztés is következhet 

 Mondd el, hogyan érezted magad a szerepekben? Mi tetszett, mi volt 

kellemetlen? 
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6.1.2. Ritmusképesség 

Fontos a mozgásfolyamatok időbeli, dinamikus rendjének felfogása, a mozgásban rejlő 

ritmus érzékelése, a végrehajtás során a megjelenítése. 

 labdavezetés adott ritmusban 

 minél rövidebb idő alatt érj célba a labdával 

 labdadobás különböző helyzetből 

 labdagyakorlatok az ügyetlenebb kézzel 

 ugrókötél gyakorlatok 

 különféle ugrásformák 

 zenés gimnasztika 

Dolgozatomban leírtam, hogy iskolánk sokoldalú zenei, mozgásos képzést alkalmaz. A 

néptánc foglalkozások, a sporttevékenységek is segítik a fejlesztést. 

Fontos szempontok a feladatvégzéshez: 

 Jól motivált gyerekekkel végeztessük! 

 A szabad, önkéntes választás itt is elsődleges 

 A jó mozzanatok értékelése fontos, ezzel ösztönözhetjük a feladat sikeres 

végrehajtását. 
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6.1.3. Térbeli tájékozódó képesség 

A mindennapi életben is fontos, hogy az irányokat, távolságokat helyesen észleljük. Látási, 

hallási, tapintási, kinesztétikus analizátorok részvételével alakítjuk. 

Feladatok a térbeli tájékozódó képesség fejlesztésére: 

 vizuális információk  

Éleslátás – periférikus látás.  

Egy adott rajzon elemek keresése. 

 hallás  

Bekötött szemmel indulj a zaj irányába! (taps, zene, hangképzés) 

 tapintás 

Különböző anyagú tárgyak válogatása bekötött szemmel. 

Különféle távolságra dobásgyakorlatok. 

Vonalon futás. 

Ugrások. 

Labdavezetés. 

Gyakorlatok tornaszereken. 

Akadálypálya. 

A feladatok kitalálásában a gyermeki fantázia határtalan. Játékalkotási versenyt hirdettem. 

Egy baseball sapkára kellett játékokat kitalálni. A teniszhez hasonlóan játszottunk. 

Emellett számtalan más játékot is kreáltak. Saját maguk határozták meg a szabályokat, a 

végrehajtást is ők maguk felügyelték. 
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6.1.4. Kinesztézis – mozgásérzékelés fejlesztése 

Az izomfeszülés és ellazulás fokát jelző információk érzékelése útján a kinesztétikus 

differenciált képességben jelenik meg. 

Feladatok a mozgásérzékelés fejlesztésére: 

 állatmozgások 

Az ismert állatmozgások mellett a gyerekek szívesen találnak ki újakat. Örömmel 

bújnak egy-egy állat bőrébe különféle szempontok szerint: 

- áldozatára leső róka 

- lapuló róka 

- menekülő róka 

- gyermekével játszó rókamama 

 váltóversenyek 

Minden tanórán jól használható, akár az órai taneszközökkel is. 

 néptánc mozdulatsorok 

Jól tudom használni lazító gyakorlatként is. 
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6.1.5. Reakcióképesség 

A környezetből érkező információkra megfelelő gyorsasággal, célszerű cselekvéssel 

válaszoljon a személy. 

Feladatok a reakcióképesség fejlesztésére: 

 Jelre rajtgyakorlatok 

A tanulók maguk is megnevezhetnek olyan tárgyakat, eszközöket, amelyek 

jeladásra képesek. Az iskolai életben, a mindennapi életben nagyon sok található. 

 Fogócska 

Az ismert játékok mellett itt is jól kihasználható a gyermeki kreativitás. 

 Mozgássorok, futások jelre 

 Zajra feladatváltás 

Laza séta, tapsra futás. 

Egy-egy feladattal sokszor valamennyi mozgásos megjelenési forma fejleszthető. 
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6.2. Memória 

„A memória ingerek (élmények, gondolatok, viselkedések, mozgásválaszok, érzelmi 

reakciók) nyomán kialakuló tapasztalatok megőrzése az idegrendszerben. 

Az agytevékenység funkcionálása:  

 Egysége életmódtól és életkortól független és állandó.  

 Az életkor függvényében vannak változások. 

Az emlékezés folyamata 

Hermann Ebbinghaus (1850-1909) német filozófus vizsgálódott először az emlékezés 

területén. A vizsgálat eredményei alapján leírta a felejtési görbét. 

A másik jelentős irány a német alaklélektani iskolához köthető. Jeles képviselői Georg 

Mandler és Endel Tulving. 

A harmadik irányvonal Frederic Charles Bartlett nevéhez köthető. 

I. Kódolás 

II. Tárolás 

III. Előhívás 

Rövid távú emlékezet 

 Kis mennyiségű információ néhány másodperces tárolása. 

Hosszú távú emlékezet 

 A hosszú távú információáramlást lehetővé tevő rendszer.” 
9
 

  

                                                            
9 Wikipédia 
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6.2.1. Memóriafejlesztő feladatok 

 Nevek megjegyzése 

névhez jelentés kötése 

névhez tulajdonság hozzárendelése 

pl. alliteráló nevek 

Vidám Vili 

Kedves Kati 

Morcos Martin 

Mosolygó Márti  

 Ritmikus sorlánc 

piros – két – piros – kék 

több színnel nehezíthetjük 

 Keresd a szót! 

A hó szónál guggolj le! 

tél – szánkó – sapka – kesztyű – hó 

hógolyó – tisztázni kell, ebben az esetben milyen szabály érvényesül 

 Figyeld a végét! 

Labdát dobok. A te szavad az én szavam utolsó hangjával kezdődjön! 

tél – labda – alma – arasz – szánkó 

Ha már jól megy a játék, szűkíthető a választható szavak listája. 

Pl. Tavaszhoz kapcsolódó szavak: 

hóvirág – galamb – bimbó 

Röviden mondja el, miként köti a tavaszhoz! 

 Mi változott? 

A terem egy részét alaposan megfigyeljük! Egy tanuló kimegy, közben 

változtatunk valamit. Játékba hívó mondókával behívjuk. Megkeresi a változást. 

 Hova bújtam? 

Képen részletek megkeresése. 

 Különbözőségek 

Két kép összehasonlítása 

1. kép: állatok 

2. kép: állatok apró változtatással, pl. nyuszi egyik füle lemaradt. Segítségként 

célszerű megadni a változtatások számát. 
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6.2.2. Verbális emlékezet fejlesztése: 

 Láncjáték 

virág, állat, játék témakörben 

1. gyerek: jácint 

2. gyerek: jácint, tulipán 

3. gyerek: jácint, tulipán, ibolya 

Minél több gyerek játszik, annál nehezebb. Ha már jól megy a feladat, szűkíthető a 

választható szavak köre. 

 Megy a labda 

p-vel 

papucs 

A szűkítéssel itt is nehezíthetünk. Csak állatneveket használj! 

 

Vizuális emlékezet fejlesztése 

 Nézz körül! 

Másfél, két perc múlva hunyd le a szemed! Hány ablak van az osztályban? Hány 

cserép virág van az ablakokban? Hány kép van a terem hátsó falán? 

 Huk, valami változott! 

Jól látható változtatást végzünk. 

 Utánozás, majomszokás 

Ütemes mozdulatsorok megfigyelése, ismétlése. 

taps – dobbantás – csettintés – koppantás 

Ezt a sort végtelenségig lehet bővíteni. 
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6.3. Téri – idői tájékozódás 

A téri tájékozódás alapja 

A biztosan kialakult testtudat a téri tájékozódás alapja. 

A téri tájékozódás alapja: 

 Kialakult dominancia 

 Szilárd testséma 

A téri tájékozódás az iskolaérettség elengedhetetlen része. A testséma kialakulásának, 

fejlődésének elengedhetetlen része a saját test megismerése, mire vagyunk képesek a 

testrészeinkkel. 

Gyarmathy Éva – az SNI Tehetségeket Segítő Tanács megalapítója szerint a jelentősen 

megváltozott életmód és kultúra így hatott: 

- könnyebb a pelenkázás: a testséma kialakítását lassítja 

- régebben az apák dobálták a babákat, ma ez már ritka – az egyensúlyrendszer 

ingerlése elmarad 

- nincsenek birkózások az apukákkal 

- a gyermekek nem vesznek részt a háztartási munkákban, a térbeli tájékozódás, a 

sok célzott mozgás elmarad 

- a kedvelt játéktevékenység szinte csak a számítógépes játék 

„Nagyné dr. Réz Ilona Téri tájékozódás fejlesztő programja komoly támaszt, segítséget 

jelent.  

Célként a téri tájékozódás támpontrendszerének kiépítését jelöli meg. 

Szintjei: 

1. testséma és személyi tér elemzése tükör segítségével 

2. a fekvő sík térbeli viszonyainak elemzése 

3. a sík vissza….. átfordítása a háromdimenziós térbe” 
10

 

  

                                                            
10  Nagyné dr. Réz Ilona: Egyéni fejlesztésű tervek gyűjteménye 
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6.3.1. Testséma erősítő feladatok 

 testrészek felismerése 

 Barchoba: Érzékelem a kedvenc süteményem illatát: orr 

 tapintás útján történő testrész felismerése 

 felnőtt általi érintés, a gyermek megnevezi 

 utasításra a gyermek megérinti a nevezett testrészt 

Feladatok a téri percepció erősítésére 

 formák 

 alakzatok 

 helyek, helyzetek térben 

 irányok 

 viszonyok differenciálása 
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6.3.2. Időérzékelés, tájékozódás időben 

 Események összeállítása (képek, mondatok rendezése) 

 A hét napjainak ismerete 

Napokhoz köthető események 

Ma szerda van. 

Milyen nap volt tegnapelőtt? 

Milyen nap lesz három nap múlva? 

 Évszakok, napszakok 

Az évszakok, a hozzájuk köthető hónapok keverése gyakori. A napszakok 

szétválasztása is nehézkes. 

 Tájékozódás egy napon belül 

A digitális órák elterjedése kényelmesebbé tette a gyerekeket. A mutatós órák 

működését szinte nem is ismerik, időben való tájékozódásuk sérült. A játékórák 

készítését, használatát nagyon szeretik. A mutatók változtatásával megtanulják a 

helyes használatát. Az óratervek készítésével fantáziájuk is jól fejleszthető. 

 Naptár használata 

Az osztály által készített naptára a legfontosabb eseményeket jelöli. Figyelmeztet a 

határidős feladatokra. 

 Dátumok, események időrendje, időtartama 

A gyerekek nagyon kedvelik az összekevert mozzanatok, képek rendezését. 

 Egyéni ünnepek, dátumok időrendje 

Családi, állami, egyházi ünnepek rendezése 

 Az eltelt idő érzékeltetése 

Koppints egy perc múlva! 
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6.3.3. Feladatok a téri tájékozódás fejlesztésére 

 Nézz fölfelé 

fordulj balra,  

lépj az asztal mellé 

 Tárgyakkal bővíteni lehet 

 Szemben álló gyerekeknek szól a feladat 

Emeld fel a bal kezed! 

Jobb lábaddal lépj hátra! 

 Rajzos feladat 

A lap közepére rajzolj házat! 

A ház fölött madár repüljön! 

 Sorolvasás 

Az asztalon tárgyak vannak. 

Mondd el sorban! 

 Sorkirakás 

Több tárgy van az asztalon. 

Utasítás szerint dolgozzon! 

A sor elején álljon a tolltartó! 

 Számlálás 

Számold meg a tornazsákokat! 

 Sorrajzolás 

Használd a logikai készlet elemeit! 

Először szabadon alkosson sort! 

Aztán lehet szűkíteni. 
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6.4. Perceptuális funkció 

Az észlelés (percepció) az érzékszervi adatokra épülő kognitív tevékenység. 

Az észlelés funkciói: 

 lokalizáció 

 felismerés 
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6.4.1. Vizuális percepció 

Azonosság és különbözőség észlelésének fejlesztése: 

 párosítás, színezés azonos színnel 

 alak – háttér megkülönböztetése 

 mi bújt el? 

 egymásba rajzolt formák keresése 

 betűk keresése 

 azonosak egyfajta színnel jelölése 

 alak állandóság 

 azonos formájú dolgok különböző méretben, helyzetben jelennek meg 

 hiányos rajzok kiegészítése 

 a kiegészített képről történetet is lehet mesélni 

Szem- és kéz koordinációjának fejlesztése 

Az írástanulás fontos része. 

Feladatok: 

 labirintusjáték 

A ceruza nem érhez a vonalhoz. 

 vezesd el! 

 vonalkövető 
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6.4.2. Auditív percepció 

Lépések 

1. Zörejek megkülönböztetése egymástól 

2. Hangutánzó gyakorlatok 

3. Gyakorlatok beszédhangokkal 

 hangdifferenciálás 

 hangerő gyakorlatok 

 időtartam gyakorlatok 

 hangok szavakban történő felismerése 

 hangokra, szótagokra bontás 

 magánhangzók alapján szavak felismerése 

 gyakorlatok hangösszevonásra 

 hang és betű azonosítása 

 szó felismerés az első szótag alapján 

  



56 
 

6.4.3. Taktilis percepció 

Gyakorlatok 

 Mi van a zsákban? 

 Betűelemek, betűk felismerése tapintás alapján. A játékos a tapintott 

tulajdonságokat mondja, ebből kell kitalálni, mit fogott. 
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6.4.4. Kinesztikus percepció 

Ez az észlelés a látás kizárásával végzett mozgás felismerése. 

Gyakorlatok 

 csukott szemmel végzett nagymozgások 

 gyermek hátán megjelenített írásmozgás észlelése 

 a gyermek kézben tart mint alapot (autó, virág, gomba), ezek közül rajzolok a 

hátára 
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6.4.5. Verbális percepció 

A fejlesztésre szoruló tanulók szókincse legtöbbször szegényes, bátortalanul nyilatkoznak 

meg. 

Szógyűjtő, mondatalkotó játékok: 

 Magánhangzókhoz találj szavakat! 

e-é: veréb, merész, kevés, sekély 

Cseréld a magánhangzókat! 

é-e: véres, lépes, éber, kérem 

 Mondatbővítés. 

Esik. 

Esik az eső 

Ma esik az eső. 

Ma nagyon esik az eső. 

 Szómagyarázat. 

Kedves 

Számodra mit jelent ez a szó? 

 Rokon értelmű szavak. 

Gyerek 

Mondd más szóval, a jelentése ez maradjon! 

 Ellentétes jelentésű szavak. 

kicsi – nagy 

jó – rossz 

szófogadó – engedetlen 
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6.5. Figyelem koncentráció és terjedelem 

A figyelem az emberi tapasztalásban központi helyet foglal el.  

„Atkinson és munkatársai (2005.) megfogalmazásában a figyelem az a képesség, hogy 

bizonyos információk részleteit kiemeljük, míg más információkat ezzel egyidejűleg 

figyelmen kívül hagynak.”
11

 

A figyelem neuronhálózatának struktúrái: 

1. Prefontális lebeny (vizuális követés) 

2. Elülső cinguláris lebeny (vizuális szelekció) 

3. Hátsó parietális és parietoocipitális terület (vizuális és téri figyelem, szelekció) 

4. Pulvinar (irányított és tartós figyelem) 

A figyelmi folyamatok területei 

5. Botton-up 

Az információ a perifériáról a magasabb szintek felé áramlik. 

6. Top doon 

Az információ felülről lefele áramlik. 

Hatásuk: 

 Tudásunk segítségével korábbi tapasztalatokhoz kötünk tárgyakat, eseményeket. 

 A tudás ellenőrzés alá vonja a figyelmet. 

 A tudás segít a szenzoros információ megszerzésében. 

 A tudás kontectust biztosít a szenzoros információknak. 

Visszatekintés a figyelemre irányuló kísérletekre 

 1871 

Jevuns egyszerű kísérlettel vizsgálódott. Egy marék babot dobott egy tálcára. 

Egyetlen pillantással szerette volna megállapítani a babok számát. Ezt néhányszor 

megismételte, minden alkalommal feljegyezte a babok számát. Ha a babok száma 

több volt 8-9-nél, hibázott. Arra következtetett, hogy az emberi figyelem egy adott 

pillanatban csak behatárolt (jelen esetben 7+-2) tárgyat tud befogadni. 

 1935 

                                                            
11  Wikipédia 
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John R. Stroop amerikai pszichológus a figyelem megosztottságára vonatkozó 

kísérletét írta le. Egy szót olvasva először annak jelenését fogjuk fel. Ezt a 

műveletet az agya „automatikusan” végzi, majd a szó kimondása a jelentést 

„felülírja”. Agyunkban kölcsönhatás lép fel a kétféle feladat elvégzése közben. A 

hol a szó jelentése és színe megegyezik, segíti a szín kimondását, ahol különböznek 

egymástól, ott a reakcióidő megnő. 

 1953 

A figyelem multimodulitása. 

Cherry tudományos munkájának bemutatására egy koktélpartit vehetünk alapul. Itt 

mindeni egyszerre beszél, a beszédhangok egyszerre érik el a fülünket, mégis 

tudunk mentális eszközökkel kiválasztani számunkra fontos üzenetet. 

A figyelem néhány jellemzője 

1. terjedelme 

Egy adott pillanatban figyelmünkkel befogadott információ mennyisége. 

2. átvitele 

Figyelmünk átirányítása egy dologról egy másikra. 

3. figyelemfajták 

Szándékos (akaratlagos) figyelem esetén a figyelmi tevékenység tudatos mentális 

erőfeszítést igényel. 

Spontán (akaratlan) figyelem esetén figyelmünk önkéntelenül irányul az ingerre. 

4. automatikus figyelem 

Gyakorlás során alakul ki. 

Nem igényel tudatos erőfeszítést. 

5. kitartó figyelem 

Hosszú ideig fennálló, nagymértékű mentális erőfeszítést igényel. 

A kitartó figyelem motiváló tényezői: 

- motiváció 

- elvárás 

- érdeklődés 

- előzetes ismeretek 

- tapasztalatok 

-  
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6.5.1. Egyszerű figyelmi feladatok 

 Gyermekek hátára nyomtatott nagybetűkkel rajzolok, pl. TAPSOLJ! Csináld az 

utasítás szerint! 

 Ugyanezt a feladatot nehezíthetem a kisbetűk, ékezetek használatával. 

 Fokozottan nehezített figyelmi helyzet. A rajzolt sorozat tagjai betűk, geometriai 

formák. 

A figyelem zavarai dr. Tinger László alapján 

 koncentárició csökkenése 

 A logikus gondolkodás fellazulását vonja maga után. 

 koncentráció fokozódása 

 Hypertenacitással jár együtt. 

 éberség csökkenése 

 Az érdeklődést még érzelmileg intenzív benyomások sem tudják felkelteni. 

 éberség fokozódása 

 Jelentéktelen ingerek is elvonják a figyelmet, iránya gyorsan változik, csapong. 

 feszültség csökkenése 

 Nem tud egy dologgal hosszabb ideig foglalkozni. 

 feszültség fokozódása 

 Az éberség csökkenése kíséri. 

 hypoprosexia 

 Éberség és feszültség egyidejű csökkenése. 

 hyperprosexia 

 Éberség növekedése, feszültség csökkenése. 

 Figyelemfejlesztő feladatok 

 Nyelvi játékok: 

- ezen belül első betűje, 

- középső betűje, 

- utolsó betűje változzon. 

 Hárombetűs szavak 

 Adott idő alatt ki tudja a legtöbb szópárt összegyűjteni. 

 Mi változott? 



62 
 

 Alapos megfigyelés után változtatunk. A gyakorlás elején érdemes kis felületeket 

változtatni. 

 Figyeld a szabályt! 

 A tanító elindít egy sort: kutya, macska. 

 Mondja, mondja: kutya, macska, kutya, macska, egér. 

 Aki észreveszi a hibát, tapsol. 

 Hangadogató 

 Körben állunk. Mindeni tapsol egyet egyesével, úgy, hogy ne tapsoljanak az előtt 

álló tapsába, de szünet se legyen. Ha a tanító kétszer tapsol, ellentétes irányba 

folytatódik a tapsolás. 

 Számolás mozdulatokkal 

 Fejszámolás 

 Az eredmény páros – előre lép, páratlan – hátra lép. 

 Lehet számok nagyságához kötni. 

 Tegyél hozzá egyet! 

 Állatlánc. Kezdő ember: kutya. A következő megismétli és megtoldja eggyel: 

kutya, macska. 

 Kakukktojás 

 Melyik nem illik a sorba? 

 Keresd az egyformákat! 

 Pontok összekötése 

 Építs ugyanilyet! 

 Labirintusjáték 

 Nagy képeken kis részletek megtalálása 

 Kép átmásolása 

 Betűtáblában szavak keresése 

Auditív figyelem 

 Tapsolj, kopogj megbeszélt jelre, szóra. 

 Kijelölt szó a kutya. Történet mondása. A kutya szónál jelezz! Ha már nagyon jól 

megy, lehet csalafintább mondatokat is mondani. 

 Társak hangjának felismerése.  

 Természetes hangot kell hangoztatni. 
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Vizuális érzékelés, észlelés 

 Azonosság, különbözőség 

Kösd össze az ugyanolyat!  

Két kép összehasonlítása. 

Mi változott a második képen? 

 Alak-háttér megkülönböztetése 

Mi bújt el? 

 Alak állandóság 

Azonos formák felismerése különböző méretben. 

 Színezd az egyformákat ugyanolyan színnel! 

 Rajzkiegészítés 

 Gestalt – látás (egészben látás) 

Képek kiegészítése egésszé.  
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7.Összefoglalás 
Úgy gondolom, gazdag életpálya áll mögöttem. 

Témaválasztásomat személyes érintettségem indokolta. A speciális nevelési igényű tanulók iránti 

figyelmet egy pedagógus számára mindig alapvető fontosságú feladatnak tartottam. 

Dolgozatomban az elméleti ismeretek áttekintése mellett a gyakorlati kivitelezésre igyekeztem 

figyelni. A sajátos nevelési igényű gyermekek tanításának történelmi áttekintése izgalmas része 

volt az anyaggyűjtésnek. Főiskolai tanulmányaim idején neveléstörténet tárgyakban sok hasonló 

ismeretet megszereztem az akkori társadalmi rendszernek megfelelő környezetben. Ilyen 

mélységében még soha nem vizsgálódtam. A sok latens ismeretet jó volt összességében is rendezni. 

A sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó törvényi háttér felgöngyölítése volt a legnehezebb 

feladat. 

A jogi, nyelvi szöveg értelmezése komoly problémát okozott. 

Igyekeztem körültekintően körbejárni ezt a részt is. 

Dolgozatom fő témája egy adott tanuló fejlesztésére vonatkozó feladatok bemutatása. 

A fejlesztési terv bemutatása előtt fontosnak tartottam az elvégzett vizsgálatok elemzését. 

1. 

 Családrajz 

A hagyományos családrajz elkészíttetése során sok jól használható ismerethez jutottam. 

2. 

 Farajz 

A rajz elemzéséhez alaposan el kellett mélyednem a farajz elemzésének az irodalmában. Sok 

olyan új információt szereztem, amit további munkám során is hasznosítani tudok. 

3. 

 Szabad rajz 

A rajzok elemzéséről olvasott értekezések, tapasztalatom alapján próbáltam hiteles, valóságos 

elemzést adni. 
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4. 

 Színezés 

A feladat során Roland figyelmét mértem. Örömmel látott a munkához, gyorsan elfáradt, 

bíztatásra sem dolgozott tovább. 

Úgy gondoltam, nem erőltetem rá a munkavégzést. Nagy megkönnyebbülés látszott rajta, 

amikor megköszöntem az elvégzett munkát, és lehetőséget kapott a szabadon választható 

tevékenységre. Elővette rajzfüzetét, és rajzolgatni kezdett. 

Mindennapi munkám során átlag 28 fős tanulócsoporttal dolgozok. A technika tantárgy 

oktatására heti 1 tanóra biztosított. 

Ezeken az órákon az elméleti tananyag feldolgozása mellett munkáltatás, manuális tevékenység 

zajlik. A 45 perces intervallum nagyon leszűkíti munkáltatási lehetőségeket. Tovább rontja a 

helyzetet az állandó munkaterem hiánya. A használandó anyagok, eszközök mozgatása sok 

időt, energiát vesz el. 

A magas osztálylétszám kezelése speciális nevelési igényű tanulók nélkül sem egyszerű. 

Kértük az óraszám bővítésének  bővítését, pedagógiai asszisztens alkalmazásának lehetőségét.  

Jelenleg is zajlik ez ügyben a lehetőségek számbavétele. 

A fejlesztési terv kidolgozása, az elvégzendő feladatok összegyűjtésében segítséget jelentett a 

pályán eltöltött hosszú évek tapasztalata. 

5. 

 Képkiegészítés 

A legegyszerűbbnek tűnő kiegészítések mellett, a legmélyebb gondolatok is előbújtak a 

gyermek fejéből. A tapintat, a gyengéd érzések is felszínre kerültek. 

6.  

 Emberrajz 

Legnagyobb kihívást ennek az elemzésnek az elkészítése jelentette. Nem volt egyszerű olyan 

leírást találni, amelyik egy fejlesztő pedagógus képzettséggel nem rendelkező tanító számára is 

segítő tájékoztatást ad.  

Valamennyi vizsgálat közül számomra a legérdekesebb feladat volt. 

Az értékelési szempontok a Goodenought-skála alapján egyértelműnek tűnnek, de az apró 

részletek, ezek értékelése miatt mégsem azok.  
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A rajz értékelése, elemzése nagyon sok időt elvett, de ezt igazi sikerként éltem meg. Ez ismét 

megerősített abban, hogy utolsó erőmet még jó lenne ebbe a témába belevetni. 

A sok kipróbált tanítási program részegységeit jól tudtam alkalmazni. 

A SVOT-analízisben összefoglaltam intézményünk erősségét, gyengeségét, lehetőségét, a veszélyt. 

Mindenképp fontosnak tartom, hogy a vizsgált tanuló fejlesztését mindössze heti 1 tanórában 

integráltan végeztem. 

Az órai munkáltatást úgy próbáltam végeztetni, hogy az osztály minden tanulója, a fejlesztendő 

tanuló egyaránt fejlődjön, senki se érezze kirekesztettnek magát. 

A fejlesztendő területnek elméleti körbejárása is kihívást jelentett. Ilyen mélységében régen 

foglalkoztam ezzel. 

Fontosnak tartom, hogy elfogadtassuk a speciális nevelési igényű gyerekek létjogosultságát is, 

hiszen nagyon sok érték lakozik bennük. Az emberek figyelmét rá kell irányítani a bennük rejlő 

kincsre. 

A közösséghez tartozás élményét, erejét mindenki számára biztosítani kell. A másik elfogadása 

terén komoly tennivalóink vannak. A jobb befogadás érdekében a sajátos nevelési igényű 

gyermekek felé könnyítést tartok helyesnek a siker érdekében. 

Összességében eredményesnek gondolom a munkámat. A tanórák előtti előkészületi időben a 

vizsgált gyermek mindig mellettem segédkezik. Kíváncsian várja az elvégzendő feladatot. A 

munkavégzésre jól motiválható. 

Szorongása sokat oldódott, magabiztosabban lát a feladathoz. Önértékelése, önbecsülése is jó 

irányba halad. 

A munka igazi kihívást, de nagy örömet jelentett. 
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9. Idegen nyelvű összefoglaló 

Int he introduction part I wrote about my studies and account for my topic choice. 

In this chapter I mentioned the special educational needs children. Int he year 1997 the 

Children Youth Act was very important. The disadvantageous and exposure terms were 

expounded. 

The historical backgorund overview of the Special Education teaching was a very 

interesting exercise for me. Many famous edicator’s life path is a good example nowadays. 

The main part of my thesis is to specify the Special Educational Needs. 

After the problem recognition we can think about the development plan. I introduced my 

school in this point of view. 

The development process was expounded through a student. I analysed the circumstances 

of birth and development. I told the examinations that were done before the development. 

The examinations results are attached. The evaluation of the qualification was a 

professional challenge. the man drawing analysis was the most interesting. 

Development areas: 

 Motor coordination 

 memory 

 space-time orientation 

 perceptual functions 

 scope of concentration and attention 

I had written the theoretical skills before I compiled an exercise book that we can use in 

everyday practice. Helpful tips were written for evaluation. 

Preparation of the dissertation was a serious challenge. Skills and practices that were 

search are very useful. 

Int he summary of my thesis I evaluated the students’ and my work. 
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10.Mellékletek 
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