
 
 
 
 
 
 

 

 

 
    

 

 

 

EFOP-3.1.6-16-2017-00047 SZELFI – Szolgálat az ELFogadásért 
 

 

 

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 

 

a beszéd és nyelv terén eltérő fejlődésű tanulókat 

 

integráló pedagógusok részére 
 

 

 

 

 

 

Készítette: Bodor Éva gyógypedagógus, logopédus 

 

 

 

2020.  



 

 

EFOP-3.1.6-16-2017 -00047 

SZELFI - Szolgálat az ELFogadásért 

 
 
 

1 
 

 

Tartalom 
1. BEVEZETŐ .......................................................................................................................................................2 

2. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY ............................................................................................................................3 

2.1. A sajátos nevelési igény fogalma .................................................................................................................3 

2.2. A sajátos nevelési igény megállapítása........................................................................................................4 

2.3. Az ellátás formái ..........................................................................................................................................7 

2.4. Az ellátás feltételei ......................................................................................................................................8 

3.1. Az SNI kategóriák és a logopédiai diagnózisok összefüggései .................................................................. 12 

3.1.1. A beszédfogyatékosság fogalma ........................................................................................................ 12 

3.1.2. Beszéd- és nyelvfejlődési zavarok bármely SNI tanulónál ................................................................. 13 

3.1.3. A beszéd- és nyelvfejlődési zavarok formái ....................................................................................... 14 

3.1.4. A beszéd- és nyelvfejlődési zavarok tünetei ...................................................................................... 16 

3.2. A logopédiai ellátás rendszere .................................................................................................................. 18 

3.3. Az ellátó szakember és feladatai .............................................................................................................. 20 

3.4. A fejlesztő munka ..................................................................................................................................... 22 

3.4.1. A fejlesztés fajtái ................................................................................................................................ 23 

3.4.2. A fejlesztés területei .......................................................................................................................... 23 

3.4.3. A fejlesztés színterei .......................................................................................................................... 24 

3.4.4. Tanulásszervezési, módszertani ötletek, segítési lehetőségek ......................................................... 27 

3.4.5. Eredmények , kimenetek ................................................................................................................... 36 

IRODALOMJEGYZÉK ÉS LlNKAJÁNLÓ .................................................................................................................... 39 

 

 

  



 

 

EFOP-3.1.6-16-2017 -00047 

SZELFI - Szolgálat az ELFogadásért 

 
 
 

2 
 

„….nem kétfajta: ép és fogyatékos ember, hanem sokféle ember van; nincs kétfajta 

bánásmód, csak egyféle: emberi bánásmód.” (Gordosné Szabó Anna) 

 

1.  BEVEZETŐ 

A Kecskeméti Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, 

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (továbbiakban 

Kecskeméti EGYMI) 2006 szeptemberétől alapfeladatként látja el a 

Kecskeméti Tankerületi Központhoz tartozó intézményekben az integrált 

keretek között tanuló, sajátos nevelési igényű (továbbiakban SNI) gyermekek, 

tanulók egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, rehabilitációs 

fejlesztését. 

Az EFOP-3.1.6-16-2017-00047 sorszámú SZELFI – Szolgálat az 

ELFogadásért című pályázat keretében lehetőség nyílt a sajátos nevelési 

igényű tanulók együttneveléséről egy tájékoztató füzetsorozat összeállítására, 

mellyel segítséget kívánunk nyújtani a többségi intézményekben dolgozó 

kollégáknak és minden érdeklődőnek. Ezen füzetek mindegyikében röviden 

bemutatjuk egy-egy fogyatékossági terület (beszéd- és nyelvi zavar, 

hallássérülés, mozgássérülés, autizmus spektrumzavar, tanulási zavar, 

tanulásban akadályozottság) főbb ismérveit, fejlesztési elveit, 

sérülésspecifikus módszertanát. Kiegészítésképpen a sajátos nevelési 

igényhez kapcsolódó általános és a fogyatékossági területekhez kapcsolódó 

szakirodalmi és link ajánlót teszünk közzé. Reményeink szerint sok hasznos, 

gyakorlatban jól használható információ kerülhet így átadásra. 
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Az alábbi ábrán láható, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

rendszerében hol helyezkednek el a sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók. 

 

 

2. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY 

 2.1. A sajátos nevelési igény fogalma 

Az átlagostól eltérő fejlődésmenetű személyekkel minden korosztályban 

találkozunk. A diagnosztikus és ellátó hálózatok fejlődésével, a jogi háttér 

megteremtésével egészen korai életszakaszban megkezdődhet ellátásuk 

szakemberek segítségével. Az oktatási rendszerbe kerülve az alap-, közép- és 

felsőoktatásban is jelen vannak egyre emelkedő számban a különleges 

gondozásra szorulók. 

A korábban gyűjtőfogalomként használt fogyatékosság szót váltotta fel a 

speciális nevelési szükséglet, melyet a hatályos magyar köznevelési törvény a 

sajátos nevelési igény (SNI) kifejezéssel jelöl. A sajátos nevelési igény, 

speciális nevelési szükséglet kifejezésekben a szemlélet változása is 

megmutatkozik. Kevésbé pejoratív, mert nem a deficitre, képességhiányra 
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összpontosít, hanem a szociális megközelítés válik hangsúlyosabbá, az a cél, 

hogy az egyén minél kevésbé és kevesebb helyzetben váljon akadályozottá. 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény különleges gondozásra 

jogosultakként vezette be azon tanulók körét, akik (gyógy)pedagógiai 

többletszolgáltatást igényelnek eredményes tanulmányaik folytatásához. Két 

csoportra bontotta a rászorulók körét: a sajátos nevelési igényűekre (SNI) és 

a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel (BTMN) küzdőkre. 

E törvény 2010. évi módosítása alapján sajátos nevelési igényű gyermek, 

tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői 

bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 

vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén 

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrumzavarral vagy egyéb pszichés 

fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási 

zavarral) küzd. 

 

2.2. A sajátos nevelési igény megállapítása 

Az ellátás megkezdéséhez szakértői vélemény szükséges, amely előírja a 

szükséges különleges szolgáltatásokat. Ennek alapján részesülhet a sajátos 

nevelési igényű gyermek, tanuló különleges bánásmódban, különféle 

pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban. 

A stigmatizálástól való félelem gyakori jelenség főként szülők körében, pedig 

a speciális ellátás a közoktatásban diagnózishoz kötött. A diagnosztizálásra, 

bizonyos szakmai kategóriák használatára szükség van, ami nem 
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stigmatizálás, hanem adminisztratív kategória. Az ellátórendszerben ezzel 

jelöljük a különféle ellátásokra való jogosultságot. 

A sajátos nevelési igény diagnosztizálását szakértői bizottságok végzik 

komplex vizsgálataik alapján, amely orvosi, pedagógiai, gyógypedagógiai, 

pszichológiai részvizsgálatokból tevődik össze. 

Az érzékszervi, a mozgás- és a beszédfogyatékosok vizsgálata az országos 

szakértői bizottságok feladatkörébe tartozik: 

• Hallási fogyatékosság: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Hallásvizsgáló 

Tagintézménye 

• Látási fogyatékosság: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló 

Tagintézménye 

• Mozgásszervi fogyatékosság: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 

Mozgásvizsgáló Tagintézménye 

• Beszédfogyatékosság: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédvizsgáló 

Tagintézménye 

A Megyei Pedagógiai Szakszolgálatok szakértői bizottsági feladatokat ellátó 

intézményegységeiben történnek az alábbi sérülési területek vizsgálatai: 

• Értelmi fogyatékosság 

• Egyéb pszichés fejlődési zavar 

• Autizmus spektrumzavar 

A szakvélemény a sérülés típusa szerint határozza meg az ellátó szakember 

végzettségét. E szerint a lehetséges szakemberek a következők lehetnek: 

• szurdopedagógus (hallássérültek pedagógiája szakirányú végzettségű 

gyógypedagógus) 
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• tiflopedagógus (látássérültek pedagógiája szakirányú végzettségű 

gyógypedagógus) 

• szomatopedagógus (mozgáskorlátozottak pedagógiája szakvégzettségű 

gyógypedagógus) 

• konduktor (központi idegrendszeri sérülés miatt mozgássérülteket 

fejlesztő pedagógus) 

• logopédus (beszéd-, és nyelvi zavarral, tanulási zavarral küzdőket ellátó 

gyógypedagógus) 

• tanulásban-, ill. értelmileg akadályozottak pedagógiája szakvégzettségű 

gyógypedagógus 

• pszichopedagógia szakirányú végzettségű gyógypedagógus 

• autizmus spektrum pedagógiája szakirányú végzettségű gyógypedagógus 

A szakemberek állhatnak a gyermeket, tanulót ellátó intézmény 

alkalmazásában, vagy az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézményektől kérve lehetnek utazó gyógypedagógusok. 

A szakértői bizottság javaslatot tesz a konkrét ellátási formák óraszámaira is. 

A szakvéleményben szerepelnek az alkalmazandó pedagógiai módszerek, 

kedvezmények, mentesítések. 

A szakvélemény meghatározza azt is, hogy a gyermek a fogyatékosság 

típusának megfelelő nevelési, oktatási intézményben, vagy a többi 

gyermekkel, tanulóval együtt, integráltan vehet részt az oktatásban, esetleg 

magántanulóként teljesítheti tankötelezettségét.  
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2.3. Az ellátás formái 

A fogyatékos; sérült; sajátos nevelési igényű gyermekek, fiatalok ellátása, az 

ellátás rendszere az idők során sokat változott. Ennek történetét nyomon 

követve először gyakrabban találkozunk különböző szegregált rendszerben 

működő iskolákkal. Szegregáció szó jelentése: elkülönítés. Pedagógiai 

vonatkozásában pedig a sajátos nevelési igényű gyermekek ép társaiktól 

elkülönített, fogyatékosságuk típusának megfelelő intézményekben nevelését, 

oktatását, fejlesztését értjük alatta. 

Nem vitatható, hogy a szegregált képzés védelmet és szakszerű ellátást nyújt 

a fogyatékosok számára. Az elkülönített, szegregált gyógypedagógiai 

nevelésnek kétségtelen nagy hagyományai és óriási eredményei vannak, a 

speciálisan felkészített szakemberek ugyanis a fogyatékosság szerinti kisebb 

csoportokba sorolt tanítványokat speciális módszerekkel, eszközökkel, 

eljárásokkal színvonalasan tudják képezni. Mindig lesznek olyan gyermekek, 

akik számára csak az elkülönített nevelés jelent megoldást, és fejlesztésük 

csak gyógypedagógiai iskolákban biztosított megfelelően egy későbbi 

integráció reményében. 

A nevelés-oktatás terén az integráció a több, és speciálisabb segítségre 

szoruló gyermekek, fiatalok befogadását jelenti a többségi nevelési-oktatási 

intézményeket látogató gyermekek, fiatalok közé, esélyegyenlőséget 

biztosítva ezáltal az eltérő képességekre való tekintet nélkül. 

Az integrált iskoláztatás alatt leggyakrabban a sajátos nevelési igényű 

gyermekek ép társaikkal történő együttnevelését-oktatását értjük a többségi 

közoktatási intézményekben, melynek célja, hogy kortársaik közt az iskolai 
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integrációval a gyermekek a társadalom részesei legyenek már kezdetektől, és 

nem csak az oktatási folyamat végén. 

A közös nevelés mind a fogyatékosokat, mind az ép társakat fejleszti. Az 

együttnevelés az iskolai közösséget is pozitív irányba tereli, nő a másság iránti 

tolerancia, türelmesség, a sajnálatot a segítségnyújtás természetes képessége 

váltja fel. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók állapotukból adódó 

többletigényeik biztosítása a fogadó intézmény feladata. A szükségletek 

kielégítését az iskolától vagy bármilyen más szolgáltatótól kell megkapniuk 

ahhoz, hogy az esélyegyenlőségük biztosítható legyen. 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység történhet a tanórákon való 

differenciálás útján, melyben a pedagógusok, pedagógiai asszisztensek segítik 

a gyerekeket a szakértői vélemény javaslatai, illetve a gyógypedagógus 

útmutatásai alapján. A tanítási órák, foglalkozások szervezhetőek kéttanáros 

modellben is. Ilyenkor a pedagógus és a gyógypedagógus egyidejűleg van 

jelen az órán. 

A tanulók számára a meghatározott számú egyéni, vagy kiscsoportos 

rehabilitációs foglalkozást a sérülésük szerinti szakirányú végzettséggel 

rendelkező gyógypedagógusok vezetik. 

2.4. Az ellátás feltételei 

Minden nevelési, oktatási intézményben egyre emelkedő számban 

találkozhatunk sajátos nevelési igényű tanulóval. 

A sikeres integráció feltételrendszere nagyon összetett, az objektív tényezők 

mellett sok szubjektív tényezővel is számolni kell. Minden objektív feltétel 
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megléte - gyógyászati segédeszközök, speciális taneszközök, 

akadálymentesség, meghatározott osztálylétszám – mellett nagyon sok múlik 

a nehezebben megfogható, nem pontosan mérhető szubjektív tényezőkön (a 

pedagógus szakértelme, módszerei, kreativitása, szemlélete, a pedagógiai 

asszisztens hozzáértése, a szülők segítőkészsége, a gyógypedagógus szakmai 

tudása, a gyermek személyisége). 

A feltételek fő pontjai 

 Társadalmi feltételek 

Hazánkban hivatalos jogi szabályozás támogatja az integrált nevelést-oktatást. 

A résztvevők jogainak, kötelességeinek meghatározásában a 2011. évi CXC. 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény az irányadó. A törvény meghatározza 

az anyagi források felhasználási lehetőségeit, a többletszolgáltatások körét, 

hogy kiknek az ellátása finanszírozható. Rendeletekkel biztosítja a megfelelő 

feltételek, körülmények megteremtését. 

A fogyatékos emberek maradéktalan társadalmi befogadásában azonban 

az elsődleges és leghatékonyabb eszköz a szemléletváltás, amely hozzájárul a 

fogyatékosság körüli előítéletek felszámolásához 

 Személyi feltételek 

A sajátos nevelési igényű gyermek személyisége, fogyatékosságának típusa, 

súlyossága döntő jelentőségű az integráció eredményességét tekintve. 

Az érintett gyermek szülei is sokat tehetnek a gyermek sikeres 

beilleszkedéséért és fejlődéséért. Reálisan kell ismerniük gyermekük állapotát, 

helyzetének megfelelően kell segíteniük őt. Folyamatos, szoros kapcsolatban 
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kell állniuk a pedagógusokkal, a gyógypedagógusokkal, valamint a 

szakorvossal. 

A befogadó gyermekcsoport és szüleik nagymértékben megkönnyíthetik, de 

hátráltathatják is az integráció folyamatát. Fontos felkészíteni őket a 

fogyatékos gyermek érkezésére. Kellő információt kell nyújtani számukra a 

fogyatékosság jegyeiről, a segítségnyújtás lehetőségeiről. Érzékenyítő 

programok is segítenek az elfogadás megerősítésében.  
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A fogadó pedagógus attitűdje, pedagógiai gyakorlatának módosítása, 

szakmai felkészültsége kulcsfontosságú tényező az integráció sikeressége 

szempontjából. Elfogadónak, empatikusnak kell lennie. Ismeretekkel kell 

rendelkeznie a fogyatékosságokról, az integrációról, az adott SNI tanulóról. 

Széles módszertani repertoár birtokában - egyénre szabott differenciálás, 

kooperatív technikák, rugalmas tanulásszervezés, egyéni értékelési rendszer 

alkalmazásával - kell alkalmazkodnia a sajátos nevelési igényű tanuló többlet 

igényeihez. Rendelkeznie kell a szakmai megújulás igényével, szakirodalmi 

tájékozottsággal, innovációs készséggel. Szükséges együttműködnie, 

kapcsolatot tartania a többi szakemberrel, szülőkkel partneri minőségben. 

Pedagógiai asszisztensek alkalmazása nagymértékben hozzájárulhat az 

integráció minőségi megvalósulásához. 

A gyógypedagógusok jelenléte által válik tudatossá az együttnevelés. 

Szerepükről, feladataikról a későbbiekben részletesen lesz szó. A szakértői 

bizottságok szakértői véleményükben meghatározzák, hogy adott tanuló 

esetében mely sérülésspecifikus végzettségű gyógypedagógus foglalkoztatása 

szükséges. 

A befogadó intézmény vezetése és teljes tantestülete kell, hogy azonosuljon 

az integráció gondolatával. 

 

 Tárgyi és működési feltételek 

A befogadó intézmény szerepe a feltételek megteremtésében kiemelkedő. 

Az intézményi dokumentumokban (Szakmai alapdokumentum, Pedagógiai 

program, Helyi tanterv) meg kell jelennie a sajátos nevelési igényű tanulók 
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integrált nevelésének-oktatásának. A tanulókat szerepeltetnie kell a 

nyilvántartásban. Az egészségügyi és pedagógiai célú rehabilitációs 

tevékenységet dokumentálnia szükséges. 

Az iskola rendkívül sokat tehet azért, hogy pozitív irányba befolyásolja az 

integráció folyamatát többek közt az osztálylétszám csökkentésével, az 

azonos csoportba járó fogyatékosok számának maximalizálásával, 

gyógypedagógiai segítő szolgáltatások igénybevételével, egyéni 

foglalkozások szervezésével. Akadálymentesített környezetet kell teremtenie. 

Szükség esetén be kell szereznie speciális gyógyászati és technikai 

segédeszközöket. Biztosítania kell tankönyvek, taneszközök meglétét. 

Rendelkeznie kell fejlesztő helyiségekkel, melyek fejlesztő eszközökkel, 

játékokkal jól felszereltek. 

3. SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY A BESZÉD- ÉS 

NYELVFEJLŐDÉS TERÉN 

3.1. Az SNI kategóriák és a logopédiai diagnózisok összefüggései 

3.1.1. A beszédfogyatékosság fogalma 

A beszédfogyatékosság törvényi kategória. A beszédfogyatékosok 

csoportjába tartozik minden olyan tanuló, aki a beszéd és/vagy nyelv receptív 

folyamatainak (beszédfeldolgozás, beszédértés, nyelvi megértés) vagy 

expresszív folyamatainak (beszéd és nyelvi kifejezés, produkció) 

szerveződésében súlyos fejlődési eredetű vagy szerzett zavart mutat. Ez a 

zavar különböző klinikai képekben jelenik meg, és életkor szerint is eltérő 

jelleget mutathat. A verbális kommunikáció súlyos zavara, valamint a verbális 

tanulási folyamatok atipikus alakulásának jelentős eltérése miatt az ilyen 

tanuló a társadalmi beilleszkedés szempontjából akadályozott. Bár a 
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beszédfogyatékosság elnevezés a beszédzavart hangsúlyozza, a nyelvi 

zavarok szintén ide tartoznak, melyek többnyire nagyobb hátrányt jelentenek. 

Beszédfogyatékos SNI-besorolást csak azok a gyermekek/tanulók kaphatnak, 

akik elsődleges nyelvi zavarral küzdenek, vagyis nyelvfejlődési 

elmaradásuk hátterében sem intellektuális képességzavar, sem 

hallásfogyatékosság, sem autizmus spektrumzavar, sem 

mozgáskorlátozottság nem áll. A beszédfogyatékosok vizsgálata az országos 

szakértői bizottság feladata, a beszédfogyatékosság megállapítása, a 

diagnózis felállítása a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédvizsgáló 

Tagintézménye hatáskörébe tartozik. 

Az ellátó gyógypedagógus beszédfogyatékos tanuló esetében kizárólag 

logopédus végzettségű szakember lehet. 

3.1.2. Beszéd- és nyelvfejlődési zavarok bármely SNI tanulónál 

Beszéd és nyelvfejlődést érintően gyakran tapasztalható eltérés más, nem 

kizárólag beszédfogyatékos tanulók körében is. Ilyenkor a sajátos nevelési 

igény oka nem a beszéd sérülése, az csak társuló vagy következményes tünete 

a háttérében húzódó bármely egyéb oknak (hallássérülés, látássérülés, 

mozgássérülés, autizmus, értelmifogyatékosság, egyéb pszichés fejlődési 

zavar). Ezen tanulók szintén jogosultak logopédiai fejlesztésre a sérülésük 

típusa szerinti szakirányú gyógypedagógiai ellátásuk mellett. 

Iskoláskorban a beszéd- és nyelvi zavarokra épülő verbális tanulási 

zavarokkal való összefüggés gyakori. A jelenlegi törvényi szabályozás szerint 

a verbális tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia, diszortográfia, diszkalkulia) 
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az egyéb pszichés fejlődési zavar kategóriába tartoznak. Fejlesztésüket 

ezeken a területeken gyógypedagógus szakemberek végezhetik. 

Az ellátási igény megállapítására, a szükségletek meghatározására a megyei 

szakértői bizottságok jogosultak. 

 

3.1.3. A beszéd- és nyelvfejlődési zavarok formái 

A beszéd- és nyelvi zavarok diagnosztikus kategóriái az iskolába lépéskor és 

az iskoláskorban jellemzően az alábbiak: 

 Beszédzavarok 

 Hangképzési (hangadási) zavarok (a hangszalagok hibás működése 

folytán a zöngeképzés zavara, rekedtség) 

 Rezonanciazavarok (hipernazalitás, hiponazalitás - orrhangzósság) 

 Beszédfolyamatossági zavarok (dadogás, hadarás) 

 Artikulációs zavarok (beszédhangok kiejtésének hibái) 

 Beszédmozgászavarok (verbális diszpraxia) 

A beszédzavart mutató tanulók közül csak a szóbeli kommunikációt 

jelentősen akadályozó súlyosabb megjelenési formák kapnak SNI besorolást, 

lehetőséget SNI-ellátásra. Ezen tanulók tanulásban való részvételét vagy 

iskolai teljesítményét jelentősen befolyásolhatja beszédbeli 

akadályozottságuk. 

 Auditív feldolgozási zavarok 
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Az érintett tanulók a hallható jelek feldolgozásában mutatnak súlyos 

zavarokat, ez jellemzően a beszédfeldolgozásban, így a beszédértésben is 

komoly gondot okoz. Felderítésükre nem minden esetben kerül sor 

iskoláskorig, mivel az auditív információfeldolgozás zavara nem feltétlenül 

társul a kifejező beszéd zavarával, így a környezet számára kevésbé feltűnő. 

Jelentős számban csak a már kialakult tanulási zavar következtében kerülnek 

felismerésre az érintett tanulók beszédfeldolgozási zavarai. 

 Nyelvi zavarok 

 Expresszív nyelvi zavarok (kifejező beszéd) 

 Receptív nyelvi zavarok (beszédészlelés,- értés) 

A nyelvfejlődési zavart mutató tanulók a nyelvi kifejezőkészség különböző 

nyelvi szinteken megjelenő zavarával (expresszív nyelvi zavarok) küzdenek. 

Ez a beszéd- és nyelvi kifejezészavar érintheti a nyelv hangrendszerét, az 

aktívan használt szókincset, annak jelentését, a nyelvtani összefüggések 

kifejezését, a mondatalkotást, valamint a nyelvhasználatot. 

A nyelvi feldolgozás, nyelvi megértés zavarai a különböző nyelvi szinteket 

külön-külön és együtt is érinthetik (receptív nyelvi zavarok), így pl. a nyelv 

hangzórendszerét , a szókincsét, a nyelvtani szerkezeteket, a nyelvi jelentést 

és a nyelv mindennapi helyzetekben való alkalmazását. Leggyakrabban a 

szókincs és a grammatika feldolgozás zavarával találkozunk. 

A nyelvi kifejezés zavara mellé társulhat a nyelvi feldolgozás, nyelvi 

megértés különböző súlyosságban megmutatkozó zavara. A nyelvi 

feldolgozás, megértés zavarai pedig minden esetben gyengébb nyelvi 
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kifejezési lehetőséget is jelentenek. A feldolgozási és kifejezési zavar társult 

jelenléte minden esetben súlyosbítja a tüneti képet.  

3.1.4. A beszéd- és nyelvfejlődési zavarok tünetei 

A beszédzavar és a nyelvfejlődési zavar tehát különböző tüneti képekben 

jelentkezik, és eltérő ellátást igényel. 

A beszédzavarral küzdő tanulók szinte minden esetben jobb teljesítményt 

nyújtanak az írott nyelvhez kötődő feladatokban (pl. olvasás, szövegértés-

szövegalkotás), ritkán társul az alapproblémához specifikus tanulási zavar. 

Ugyanakkor a nyelvfejlődési zavarral küzdő tanulók a nyelvi megértés 

és/vagy kifejezés zavara miatt a szóbeli és az írásbeli nyelvi teljesítmények 

terén egyaránt akadályokkal küzdenek. Másodlagos következmény 

iskoláskorban szinte minden esetben különböző súlyosságú verbális tanulási 

zavar. A nyelvfejlődési zavar következtében kialakuló tanulási zavarok 

elsősorban az olvasás-írás tanulása során jelentkeznek, ezen belül a dekódolás 

(olvasástechnika) és a szövegértés, szövegalkotás is jelentősen eltérő fejlődést 

mutathat, amit nem magyaráz a tanuló intelligenciája, egyéb kognitív 

képességei vagy szociokulturális helyzete. 

A következményes viselkedési zavarokkal az írásbeli, illetve a szóbeli 

kommunikáció nehezítettségével arányosan mind a két csoportban 

találkozhatunk. Társuló fejlődési zavarok közül a figyelem- és 

aktivitászavarok, a szenzoros integrációs zavarok esetei fordulnak elő 

leggyakrabban. 
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A különböző területeken előforduló lehetséges tünetek 

Kifejező beszéd: spontán beszéd: 

• nehezen érthető beszéd 

• nehézkes önkifejezés,  

• csak rövid szavak, vagy szókezdetek használata 

  artikuláció: 

• sok hanghibával, eltorzítottan ejtett szavak, lassan 

javuló hanghibák 

• eltérés a beszédszervekben (renyhe izomzat, 

nyálcsöppenés,…) 

   hangképzés: 

• rekedtes, zöngétlen, orrhangzós színezetű hang 

  beszédritmus: 

• megakadások, ismételgetések 

• kapkodó, gyors beszéd 

  szókincs: 

• nagyon szűk szókészlettel gazdálkodás 

• a szavak lassú felidézése 

• új szavak nehezen tanulása 

grammatika: 

• ragok hiánya vagy nem megfelelő használata 

• nyelvtanilag hibás mondatszerkesztés 

Beszédészlelés, -értés: 

• helyes és helytelen ejtés közti különbség nem észlelése 

• szavak hibás elismétlése 
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• a szavak jelentésének nem értése 

• mondatok, utasítások pontatlan értése 

• történetek téves, hiányos értése 

• hallott szövegekre nem figyelés 

Emlékezet: 

• hallott szavakból csak 1-2-re emlékezés 

• mondatok hiányos ismétlése 

•  versek, dalok nehézkes tanulása 

• azok hiányos, hibás előadása 

Tájékozódás: 

• téri, síkbeli, idői tájékozódás nehézsége 

• az ezekhez tartozó szavak értésének, használatának 

problémái 

3.2. A logopédiai ellátás rendszere 

Logopédiai ellátásra minden beszéd,- nyelvi problémával küzdő gyermek, 

tanuló jogosult, ami különböző szervezési keretek között valósul meg. 

A pedagógiai szakszolgálatok keretében működő Logopédiai Szakszolgálat 

logopédusai a többségi óvodákban végzik a gyerekek beszéd terén történő 

szűrő vizsgálatait, és szükség esetén ellátásukat, amely folytatódhat iskolás 

korban is. A többnyire átmeneti nehézségeket kezelik a logopédiai 

alapellátásban, ambuláns keretek között. Sajátos nevelési igényű gyerekekkel 

nevelési intézménybe kerülésük előtt, tehát óvodáskort megelőzően 

foglalkoznak csak korai fejlesztés formájában. Valamint speciális terápiás 

csoportjaikba is fogadhatnak SNI gyerekeket, amennyiben az ellátásuk a 
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feltételek hiányában nem szervezhető meg óvodáikban, iskoláikban (pl. 

dadogás, diszfónia, nyelvlökéses nyelés esetében) 

A sajátos nevelési igényű tanulók logopédiai ellátásának szervezése az őket 

fogadó intézmények feladata. Fejlesztésüket logopédus szakemberek 

végezhetik. A többségi intézmények általában nem rendelkeznek saját 

alkalmazásukban ilyen végzettségű szakemberrel, ez esetben az iskolák az 

EGYMI-től kérnek szakembert az utazóhálózat keretében, az óvodák pedig 

megbízási szerződéssel kérnek fel logopédusokat a feladat ellátására. 

Sajátos nevelési igényű beszédhibás tanulók akkor részesülhetnek ellátásban, 

ha a szakértői vizsgálat alapján ez a javaslatban szerepel. Az óraszámot is a 

szakvélemény írja elő számukra. 

A táblázatban piros szín mutatja az integrált SNI tanulók megjelenését az 

ellátás rendszerében. 

A logopédiai ellátás rendszere 

Logopédiai 
Szakszolgálat 

EGYMI Önkormányzat 

 
Nem SNI gyerekek, 
tanulók 

 Óvodások, 
iskolások 
   (ambuláns 
ellátás) 

 
SNI gyerekek, tanulók 

 Korai fejlesztés 
 Speciális terápiák 

(ambuláns 
ellátás) 

 
SNI gyerekek, tanulók 

 A saját intézményen belül 
                       (szegregáció) 

 Az EGYMI beszédjavító 
első osztályaiban 
       (átmeneti szegregáció) 

 Többségi iskolákban 
utazó gyógypedagógiai ellátás 
keretében 
                                           
(integráció) 

 
SNI óvodás gyerekek 

 Többségi 
óvodákban 
               
(integráció) 
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3.3. Az ellátó szakember és feladatai 

 

Logopédiai ellátást logopédia szakirányú végzettséggel rendelkező 

gyógypedagógusok, azaz logopédusok végezhetnek. A logopédus sajátos 

nevelési igényű gyerekeket, tanulókat az esetek többségében, mint utazó 

gyógypedagógus, ritkábban a fogadó intézmény alkalmazásában lát el. 

 

Feladatai a következők lehetnek: 

A gyermekkel, tanulóval való foglalkozás: 

• Megfigyeli, megismeri, megvizsgálja a rábízott gyereket. 

• Közvetlenül foglalkozik a gyermekkel azon a területen, amelyet 

szaktudásával ő tud megoldani. 

• Képességeket fejleszt megfelelő módszerek, terápiák, technikák, eszközök 

alkalmazásával. 

• Nyomon követi a gyermek haladását, fejlődését. 

• A nyelvi teljesítmények terén évenként kontrollméréseket végez. 

 

Kapcsolattartás a többségi intézmény pedagógusaival: 

• Megismerkedik a fogadó pedagógusokkal, figyelembe veszi a tanulóval 

foglalkozó pedagógusok tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait. 

• Megismerteti velük a gyermek képességeit. 

• Segít a szakvélemény, diagnózis értelmezésében, a felmentések, 

megsegítések érvényesítésében. 

• Szakirodalmi segítséget ad, eszközbemutatókat tart. 

• Segít a speciális segédeszközök kiválasztásában, beszerzésében, 

használatuk megtanításában. 
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• Javaslatot tesz specifikus módszerek alkalmazására. 

• Hospitál az osztályban, tanácsot ad a gyermekkel való differenciált 

foglalkozáshoz, az egyéni igényekhez igazított környezet kialakításához. 

• Konzultál az eredményekről, a sikertelenségek okairól, a tanulási- 

magatartási zavarok kezeléséről. 

 

Kapcsolattartás a szülőkkel: 

• Segít a szakvélemény, diagnózis értelmezésében. 

• Tájékoztat a fejlesztési formákról. 

• Konzultál a gyermek fejlődéséről. Biztosítja a rendszeres kapcsolattartási 

lehetőségét. 

• Tájékozódik az otthoni körülményekről. 

• Javaslatot tesz az otthoni környezet kialakítására, az otthoni gyakorlási 

lehetőségekre. 

• Megismerteti a speciális eszközök beszerzési lehetőségét, használatuk 

módját, szükségességét. 

• Szükség esetén javaslatot tesz további vizsgálatok elvégzésére. 

 

Kapcsolattartás szakemberekkel: 

• Együttműködik a rehabilitációs munkában résztvevő többi szakemberrel. 

• Team megbeszéléseken vesz részt a gyermekkel foglalkozó szakemberekkel. 

• Kapcsolatot tart a pedagógiai szakszolgáltatókkal (szakszolgálat, szakértői 

bizottság, EGYMI). 
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Adminisztrációs tevékenységek: 

• Segítséget nyújt az egyéni fejlesztési terv készítéséhez. 

• Rögzíti a rehabilitációs foglalkozásokkal kapcsolatos haladási és mulasztási 

adatokat. 

• A szakértői bizottság kontrollvizsgálatához logopédiai véleményt készít. 

• A tanév végén az ellátott tanulók fejlődéséről értékelést készít az integráló 

intézmény számára. 

 

Szakmai felkészültség: 

• Folyamatos önképzéssel készül fel a feladat ellátására. 

• Szakmai továbbképzéseken fejleszti tudását, konferenciákon vesz részt. 

• Ismeri a hatályos törvényeket, rendeleteket, irányelveket. 

 

3.4. A fejlesztő munka 

 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység célja sajátos nevelési igényű 

tanulók esetében a fogyatékosságból fakadó hiányzó vagy sérült funkciók 

kompenzálása vagy helyreállítása a meglévő ép funkciók bevonásával. A 

habilitációs, rehabilitációs tevékenység olyan szakmaközi együttműködésben 

valósul meg, mely az egyes tanulók vagy tanulócsoportok igényeitől függő 

eljárások, időkeret, eszközök, módszerek, terápiák alkalmazását teheti 

szükségessé. 
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3.4.1. A fejlesztés fajtái 

 

A logopédiai fejlesztő munka alapja a beszéd és nyelvi (írott és beszélt) 

készségek részletes vizsgálata. Annak eredményeitől függően határozza meg 

a logopédus az alkalmazandó eljárásokat, terápiákat, és készíti el az egy 

tanévre szóló fejlesztési terveket tanulói számára egyénileg. 

Iskolások körében kórformák szerint változó főbb logopédiai terápiák a 

következők: 

Artikulációs terápia; Beszédészlelés, megértés fejlesztése; Dadogás terápia; 

Hadarás terápia; Komplex nyelvi terápia; Diszfónia terápia; Nyelési zavarok 

terápiája; Orrhangzós terápia; Beszédtechnika; Írott nyelvi zavar terápia. 

 

3.4.2. A fejlesztés területei 

 

Az elvégzett részletes (expresszív és receptív nyelvi területre kiterjedő) 

vizsgálatok függvényében egyénenként eltérő szintű és mértékű fejlesztés 

válik szükségessé az alábbi területeken: 

 

• aktív nyelvhasználat (hangadás, hangképzés, beszédritmus, szókincs, 

nyelvtani rendszer, szóbeli és írásbeli kifejezőkészség) és 

kommunikáció 

• értés a beszélt, ill. az írott nyelv területén 

• észlelési (kinesztéziás, hallási, látási, beszédmotorikus) és 

differenciálási készségek 

• finommotorika: beszédmozgások, grafomotorika 
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• emlékezeti funkciók különböző verbális területei (hang, szó, mondat, 

szöveg) 

• vizuo-motoros koordinációs készség 

• gondolkodási folyamatok 

• téri, idői tájékozódás 

• egyéb területek: figyelem, viselkedésszabályozás, önkontroll, 

önértékelés, önbizalom 

 

3.4.3. A fejlesztés színterei 

 

A fejlesztő munka eredményessége nagymértékben növelhető, ha a tanulók 

életét érintő minél több szintéren (tanórák, fejlesztő foglalkozások, otthon) 

megjelenik. 

 

• iskolai nevelés-oktatás 

A nyelvi zavarral küzdő tanulók esetében a készség-képességfejlesztés 

hangsúlya az egész alsó szakasz folyamán megmarad, csak így érhető el, hogy 

a kultúrtechnikák tanulása és használata biztos alapokra támaszkodjon. A 

nyelvi készség-képességstruktúra – a tipikus fejlődésű tanulókhoz képest 

jóval később – általában az alsó tagozat végére stabilizálódik. Így az olvasás, 

írás eszköztudásként is csak később válik használhatóvá. 

A beszéd/nyelv fejlődési zavarával küzdő tanulók képességei egymástól is 

jelentősen eltérhetnek, ezért – főként az alsó tagozaton – a feladatadás, a 

módszerválasztás, a számonkérés és az értékelés egyéni differenciálását 

igénylik. 
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A szövegértés-szövegalkotás alapkompetencia fejlesztése a beszéd/nyelv 

fejlődési zavarával küzdő tanuló számára korántsem zárul le az alapfokú 

képzés alsó szakaszában. A nyelvi/írott nyelvi feldolgozás mint eszköztudás 

fejlesztését a teljes általános iskolai szakaszban folytatni szükséges. 

Az egyes tantárgyaknak jellemzően saját szaknyelve, ezzel együtt önálló 

szó/fogalomkészlete és tipikus nyelvi fordulatai vannak. A nyelvfejlődési 

zavarral küzdő tanuló külön segítséget igényel a különböző tantárgyakban 

szükséges szaknyelvi feldolgozáshoz. 

Külön figyelmet igényel a szövegalkotás és a helyesírási képesség gondozása. 

A nyelvfejlődési, ennek következtében törvényszerűen írott nyelvi zavarral 

küzdő tanulók helyesírása jelentősen elmarad tipikus fejlődésű társaikétól. Az 

evidenciaalapú helyesírásban (ahogy mondjuk, úgy írjuk) is hátrányokkal 

küzdenek, akár még az 5-6. osztályban is. Esetükben általában a szóelemzés 

elve szerinti helyesírás megszilárdítása is a felső tagozat első felének feladata. 

Szövegalkotási, fogalmazási képességük is jelentős eltérést mutat. Társuló 

zavarok (pl. diszpraxia) esetén az írásmozgás és a kézírás alaki megformálása 

nem teszi lehetővé pl. az önálló tanulásra alkalmas jegyzetek készítését. Így 

már az 5-6. osztálytól elengedhetetlen a géppel írás, a klaviatúrahasználat és 

a digitális tananyag-feldolgozás (pl. felolvasó programok) használatának 

elsajátítása. 

A beszédfejlődési zavarral küzdő tanuló számára a szóbeli feleletek, a nyelvi 

és írott nyelvi zavarral küzdő gyermek számára a szóbeli és írásbeli 

megnyilatkozások egyaránt szorongást keltenek. A nyelvi zavar 

jellegzetessége, hogy a tanuló nehezen tudja verbális formába önteni az 

egyébként számára érthető gondolatokat, összefüggéseket is. Fontos tehát 
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olyan alternatív számonkérési módok kidolgozása, melyek alkalmazásával 

meggyőződhetünk arról, hogy a tanuló hogyan, milyen mélységben érti az 

adott jelenségeket és összefüggéseket. Számonkérésként megfelel: montázs, 

képregény, animációs film (az érintett tanulók általában jó képességeket 

mutatnak a vizuális átlátásban), de akár idővonal, pókhálóábra vagy kérdéssor 

készítése, esetleg dramatizálás is. Az alapfokú oktatás második szakaszában 

kezdhetünk bele az egyéni tanulási és kompenzációs stratégiák tudatos 

felépítésébe. 

 

• egyéni, ill. kiscsoportos fejlesztések 

Az SNI tanuló a tanórák mellett a szakértői bizottság javaslatának megfelelő 

mértékben részt vesz egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs, 

rehabilitációs foglalkozásokon. A foglalkozások megszervezésekor 

figyelembe kell venni a szakértői bizottságnak a fejlesztési területekre, az 

ellátó gyógypedagógus szakirányára és a tanuló képességstruktúrájára, 

viselkedési jellemzőire vonatkozó leírását. A foglalkozások tartalmát a 

szakértői véleményben megjelölt területeken végzett vizsgálatok és az iskolai 

gyógypedagógus által végzett kiegészítő vizsgálatok alapján felállított egyéni 

fejlesztési terv határozza meg. 

A rendszeres logopédiai foglalkozások a tanulók iskoláiban órarendjükbe 

beépítve szerveződnek. A logopédiai foglalkozások általában kiscsoportos 

formában (2-4 fő), indokolt esetben egyéni foglalkozás keretében zajlanak. 

Az eredményes fejlesztő munkához elengedhetetlen a megfelelő méretű és 

felszereltségű fejlesztő helyiség. Alapvető berendezési tárgyakon túl 
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(logopédiai tükör, könnyen mozgatható bútorok, tároló helyek) fejlesztő 

eszközök, fejlesztő játékok, munkafüzetek is szükségesek. A hatékony 

működéshez, a változatos foglalkozásszervezéshez technikai eszközök 

(számítógép, laptop, tablet, fülhallgató, fénymásológép, internetelérhetőség) 

és irodaszerek is hozzátartoznak. 

• otthon 

A fejlesztő munka nem korlátozódhat az iskola falai közé, és nem lehet 

kizárólag a pedagógusok, gyógypedagógusok feladata. A szülőknek is ki kell 

venniük a részüket, hogy segítsék gyermekük fejlődését. 

Amikor a szülők arról döntenek, hogy gyermeküket integráltan szeretnék 

beiskolázni, taníttatni, felelősségük jelentősebbé válik, mint egy speciális 

intézményben tanuló gyermek esetében. 

Minden szülőnek alaposan ismernie kell gyermeke állapotát, személyiségét, 

szükségleteit, és reálisan kell megítélnie gyermeke helyzetét. A 

pedagógusokkal folyamatos kapcsolatot kell tartaniuk, és útmutatásaik 

alapján rendszeresen kell foglalkozniuk gyermekükkel. Otthon is 

biztosítaniuk kell a gyermek szükségleteihez igazított környezetet. Megfelelő 

mértékben, nem eltúlzottan kell segítséget adniuk gyermeküknek a minél 

nagyobb önállóság kialakulása érdekében.  

 

3.4.4. Tanulásszervezési, módszertani ötletek, segítési lehetőségek 

A Nat céljai, tanítási-fejlesztési feladatai a beszéd-/nyelvi zavarral küzdő 

tanulók esetében adaptált formában teljesülnek. Az egyes szakaszaiban 

érvényes tanulási célok kisebb lépésekben, hosszabb idő alatt, a speciális 
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képességstruktúrából következő szükségletek figyelembevételével szűrten 

vagy hangsúlyeltolódásokkal valósulnak meg. A tudásvágy és a tanulási 

motiváció megtartása érdekében sikerorientált, apró, de biztos lépésekben 

haladó stratégiát érdemes választani, sok gyakorlással, ismétléssel. Az írott 

nyelv elsajátításához szükséges kommunikációs és nyelvi készségek 

folyamatos fejlesztése előzze meg és kísérje az olvasás- és írástanulást a teljes 

alsó tagozaton át. 

Az alsó tagozatos tanuló életkori sajátosságainak leginkább az aktív, 

cselekvéses tanulási helyzetek felelnek meg. A cselekvéses, multiszenzoros 

tapasztalatszerzés segíti a nyelvi megértést is. A törvényszerűségek nyelvi 

leképezésében tanulóink biztosan több segítséget igényelnek. Ugyanakkor 

egyszerű, lényegre törő verbális kifejezésformákkal (pl. kulcsszavas 

összefoglalások), audiovizuális médiahasználattal segíthetjük őket. A 

változatos, rövidebb feladatok hosszabb ideig tartják fenn a tanulók 

motivációját, figyelmét, ezért a beszéd-/nyelvi zavarral küzdő tanuló számára 

is igen előnyösek. A frontális, hosszan egy feladatra összpontosító, hosszú 

füzetmunkát igénylő órafelépítés túlzottan megfeszített koncentrációt kíván. 

Érdemes az óra közben rövid pihenőt beiktatni a terem egy nyugalmasabb 

sarkában erre fenntartott helyen, vagy egy kis udvari, folyosói mozgás 

lehetőségét megadni a tanulók számára. Jó szolgálatot tehetnek a statikus 

feladatok közé beiktatott rövid, mozgást is igénylő készségfejlesztő 

gyakorlatok. 
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Segítségnyújtási lehetőségek beszéd-/nyelvi zavarral küzdő tanulók 

nevelése-oktatása során a NAT fejlesztési területei, nevelési céljai mentén 

Testi és lelki egészségre nevelés 

A beszéd-/nyelvi zavarral küzdő tanulók minden csoportjában fontos a 

hanghigiéné kialakítása. Ezen belül meg kell tanítanunk a diákokat, hogy a 

hangképző szerveknek a lehető legkisebb terhelést jelentő hangszínt, 

beszédhangfekvést, és hangerőt válasszák. Emellett ügyeljenek a hidratációra, 

mivel a hangszalagok csak nedves közegben működhetnek. Kiemelt feladat a 

légzési folyamat kiegyenlítése, a harmonikus vegyes (hasi-mellkasi) légzés 

kialakítása.  

A kifejezés akadályozottságából fakadó rezignáció, frusztráció és egyéb 

negatív érzések, indulatok megfelelő csatornázását és pozitív érzelmekké 

alakítását biztosíthatják a különböző alkotó-, sport- és hobbitevékenységek és 

a relaxációs technikák. 

Önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

A bizalommal teli, szeretetteljes, kölcsönös elfogadáson alapuló nevelési 

légkör segíti legjobban a beszéd- és nyelvi zavarral küzdő tanulók 

önbizalmának és önértékelésének egészséges alakulását, ezáltal a tanulási 

motiváció fenntartását. 

Reflexió, önreflexió gyakorlása során eljuthatnak oda, hogy reális 

önértékeléssel rendelkezzenek, erősségeiket tehetségként, gyengeségeiket, 

megküzdési stratégiáikat és helytállásukat erősítő fejlesztő lehetőségként 

élhessék meg, amelyet részben képesek meglévő képességeik segítségével 

kompenzálni. 
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Médiatudatosságra nevelés 

A beszéd-/nyelvi zavarral élő tanuló számára a teljes iskoláztatás folyamán 

kiemelt feladat a kommunikáció minden csatornájának (gesztus, mimika, 

térközszabályozás; vokális eszköztár; verbális kifejezőeszközök) fejlesztése. 

A beszédtechnika a beszéd vokális elemeinek (hangszín-, hangerő-, tempó- és 

hangsúlyozás) és az artikulációnak a fejlesztését szolgálja. Az effajta 

készségfejlesztő feladatokat az anyanyelv- vagy nyelvtanórába minden 

nevelési szakaszban rendszeres gyakorlást biztosítva szükséges beépíteni. 

Erős fejlesztő hatással bír a dráma- és szituációs játékok alkalmazása a 

különböző szakórákon. 

A digitális eszközök és a média használatára nevelés szintén kiemelt feladat 

tanulóinknál. Ennek egyik oldala a jegyzetelés és az otthoni tanulás digitális 

eszköztárának, az eszközök biztos használatának kialakítása (pl. 

hanganyagokat írássá alakító programok, felolvasó applikációk, 

fordítóprogramok, szinonima- és idegen nyelvi digitális szótárak, 

hangoskönyvek és jegyzetek, szövegszerkesztő és helyesírást ellenőrző 

funkciók). 

 A tanulás tanítása 

Mivel a beszéd-/nyelvi zavarral küzdő tanulók sokkal több energiát fektetnek 

az önálló tanulásba, mint társaik, a verbális leírások mellett sokat segíthetnek 

számukra a rajzok, folyamatábrák, táblázatok és grafikonok, akár rövidfilmek 

is megkönnyíthetik a folyamatok, az ok-okozati összefüggések feldolgozását. 

Már kezdetektől bátorítani szükséges őket az önálló érdeklődésüknek 

megfelelő pluszinformációk begyűjtésére, rövid, rajzzal, vizuális elemekkel 
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megtámogatott beszámolók készítésére. Ezzel tanulási, megküzdési 

képességeiket fejlesztjük. 

 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Az anyanyelv ápolásán túl a gyermekversek, népi mondókák, szólások, 

közmondások, népdalok tanulása, előadása a nyelvi zavarral küzdő tanulók 

számára a mozgás- ritmus- beszéd összekapcsolásával erőteljes nyelvi 

efejlesztő hatással bír. 

 

a magyar nyelv és irodalom tanulási területen 

A beszéd- és nyelvi fejlesztés terén kiemelt feladatként kezeljük minden 

nyelvi szint fejlesztését (beszédhangzók, fonémafeldolgozás, szókincs és 

szóhasználat, szóelőhívás, toldalékhasználat, mondatalkotás és kontextushoz, 

szituációhoz kötött nyelvhasználat). Ezek arányát az anyanyelvi fejlesztésben 

a tanuló képességstruktúrájához viszonyítva határozzuk meg. 

A beszéd- és nyelvi zavarral küzdő tanulók olvasás-írás tanításának 

előfeltétele, hogy a tanuló a beszédfeldolgozás során a szavak szótagjait és 

első hangját felismerje, leválasztani tudja, amit az olvasástanulást megelőző 

készségfejlesztés során kell kialakítanunk. Az érintett tanulók esetében 

kizárólag a hangoztató-elemző, összetevő olvasástanítás lehet sikeres. Az 

összeolvasás tanítása fokozatosan nehezedő kell hogy legyen. Szükség szerint 

az írástanítás késleltetett lehet az olvasástanításhoz viszonyítva. 

A szövegértés fejlesztésének minden esetben párhuzamosan kell haladnia a 

dekódolás (olvasástechnika) fejlesztésével. 
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A nyelvtani jelenségek feldolgozását mindig egyszerű példákon, kérdőszó 

alapján való azonosítással, csoportosítással, tapasztalat szerzésével kezdjük 

el. 

Nyelvi zavar esetén nemcsak a feldolgozott irodalmi művek számát és 

minőségét fontos differenciáltan kezelnünk, hanem a feldolgozás módszereit 

és mélységét is. A kötelező olvasmányok megválasztását és elolvasásának 

idői ütemezését is igazítani kell a tanuló aktuális olvasási és nyelvi feldolgozó 

képességeihez és pszichomotoros tempójához. Részesítsük előnyben a 

hangoskönyvet vagy a rövidített irodalmi változatokat. A műből készült filmet 

inkább csak az elolvasást és meghallgatást követően, a feldolgozás 

gazdagításához használjuk. 

 

az idegen nyelv tanulási területen 

A nyelvfejlődési zavart mutató tanulók az idegen nyelv tanulásában is 

markáns hátránnyal indulnak. Az első három évben a nyelvtanulás 

mindenképpen lassabb haladással, kisebb lépésekre bontva, több gyakorlással 

valósulhat meg. Az alsó tagozaton döntően szóbeliséggel találkozzanak a 

tanulók. Egyszerű, a mindennapokban jól használható alapszókincs, néhány 

mondatos szövegek megtanulására, megértésére érdemes gondot fordítani. 

Javasolt, hogy az idegen nyelvi írásbeliség kialakítását csak azt követően 

kezdjük el, mikor az anyanyelven való olvasás-írás készsége már 

megszilárdult. Ez körülbelül harmadik-negyedik osztályban következik be. 
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Kommunikációs-nyelvi akadálymentesítés 

A nyelvfejlődési zavarral küzdő tanulók esetében a gondolatok kifejtése, a 

szükséges feladatok elvégzése szóban vagy írásban többletidőt vehet igénybe. 

Az órai munka, a dolgozatok és a házi feladatok szempontjából is szükséges 

a többletidő ütemezése. 

A nyelvfejlődési zavar esetén a legtöbb tananyagot lehetőleg digitális 

formában bocsássuk a tanuló rendelkezésére, mivel az írott nyelvben való 

gyenge dekódolási képesség miatt szóbeli feldolgozással vagy a kettő 

kombinációjával jobban hozzáfér annak tartalmához. 

A nyelvi zavart mutató tanulók számára fontos a szóbeli és írásbeli 

instrukciók, feladatok nyelvi egyszerűsítése. Pontos, egyszerű és konkrét 

instrukciókra van szükség. 

Az órai feladatadásban (nem csak a magyar nyelv és irodalom, de más tárgyak 

esetében is) meg kell győződnünk róla, hogy a tanuló helyesen értette-e a 

feladatot. Csak így biztosítható, hogy szaktárgyi tudásáról, kompetenciáiról 

reális képet kapjunk, melyet nem fed el a gyenge olvasási, szövegértési 

képesség. 

A beszéd- és nyelvfejlődési zavarral küzdő tanulók szóbeli számonkérését 

lehetőség szerint minimalizáljuk. A beszédzavarral küzdők számára ez a 

megfelelő írásbeli tevékenységekkel vagy a már említett számonkérési módok 

egyikével váltható ki. A nyelvi zavarral küzdők számára legcélszerűbbek a 

nyelvi készségtől független feldolgozási, számonkérési módok. 

Egyes projektek vagy feladatok elvégzéséhez érdemes a nyelvi zavarral küzdő 

tanulók és a tipikus nyelvi képességűek között tanulópárokat létrehozni. Ez a 
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rendszer mindkét gyermek előnyére válik. Lehetővé teszi, hogy az órán 

szükséges tempóban jegyzetelni nem képes SNI tanuló mégis hozzájusson az 

órai vázlathoz, a közös feldolgozás során pedig mindketten mélyebb 

megértést érhetnek el. 

A gyenge helyesírási készség, a lassú és pontatlan íráskivitelezés és a gyenge 

verbális emlékezeti funkciók indokolják, hogy az íráskészséget alapfokon már 

használó nyelvi zavarral vagy verbális diszpraxiával küzdő tanuló az órai 

jegyzeteit laptoppal, más digitális eszközzel készíthesse, a táblai vázlatokat 

lefotózhassa és/vagy az órán elhangzott fontos magyarázatokat 

hangzóanyagként is rögzíthesse. A gördülékeny jegyzetelés miatt célszerű, 

hogy a nyelvi zavarral vagy diszpraxiával küzdő tanulók megtanulják a 

folyamatos (tízujjas) gépelést. A digitális kompetenciák minél jobb 

elsajátítása nyelvi zavar esetében kiemelkedő jelentőségű, mivel 

esélyegyenlőséget biztosít. A különböző technológiák segítségével 

kommunikációs-nyelvi akadálymentesítést érhetünk el (gépírás, felolvasó 

programok, jegyzetelő programok, digitális átalakító programok), és 

segíthetjük az önálló tanulás kialakulását. 

 

Differenciálás 

A differenciálás célja, hogy mindenki a saját tempójában, mégis a 

legeredményesebb fejlődést tudja elérni, teljesítve a személyre szabott 

követelményeket, fejlesztési célokat.  

A differenciálás alapfeltétele a tanuló állapotának részletes megismerése, 

melyben a szakértői vélemény diagnózisa mellett a tanítók, szaktanárok 
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pedagógiai megfigyeléseire is támaszkodunk. Többek között feltérképezésre 

kerül a tanuló előzetes tudása, temperamentuma, általános aktivitása, 

önállósága, társas helyzetekben mutatott együttműködési készsége, 

kommunikációs jellemzői. 

A differenciálás a tanulás szervezése során sokféle formában jelenhet meg: 

 A nyelvi zavarral küzdő tanulók fejlesztésében szinte minden esetben 

szükséges a tartalom szerinti differenciálás (pl. instrukciók, szövegek 

egyszerűsítése). 

 Különböző módokon lehet segíteni az eltérő nyelvi képességekkel 

rendelkező tanulóknak (pl. az instrukció felolvasása, a kulcsszóra való 

rámutatás, önálló olvasás elvárása). 

 Különböző feladatok alkalmazhatók (mindenki a képességeinek megfelelő 

feladatot kapja ugyanabban a témában). 

 Ugyanazt a feladatot különböző tevékenységekkel lehet végrehajtani (az 

egyik csoport szövegből, a másik grafikonból, a harmadik egy filmből 

gyűjti be ugyanazokat az ismereteket). 

 Különböző szociális keretek között valósul meg a feladat (páros, csoportos, 

egyéni munkákkal is egyidejűleg). 

 Különböző információs csatornák felhasználásával valósítható meg a 

tanulás (vannak, akiknek a hallás utáni észlelés, vannak, akiknek a látott 

dolog mond többet). 

 Különböző célok tűzhetők ki (az egyik tanuló a legfontosabb adatokat, a 

másik az összefüggéseket, a harmadik a szerző szándékát emeli ki). 

 Különböző érdeklődés szerint adható az olvasnivaló szövege (hasonló 

nehézségű olvasmány, minden tanuló az érdeklődését követve választ). 
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 Különböző produktum is lehet a teljesítendő feladat (pl. esszéírás, 

képregénykészítés, idővonal-rajzolás, videodemonstráció készítése). 

 Különböző értékelési formák alkalmazása lehetséges. 

 A tananyag feldolgozása egyik tanulónál a készségek, másiknál az 

ismeretek megszerzésére fókuszál. 

 Az egy-egy tanulóra fordított idő is eltérő lehet. 

 

Értékelés 

Általában elmondható, hogy a nyelvfejlődési zavarral küzdő tanulók számára 

a verbális tanulási potenciált igénylő tantárgyakban differenciált tanulási 

eredmények kitűzése szükséges. Ezek közül a leginkább érintett a magyar 

nyelv és irodalom, valamint az idegen nyelv. 

Ezek értékelése alól általában a szakértői bizottság véleménye alapján 

mentesítést is kapnak a tanulók. A szakértői vélemény nyomán 

intézményigazgatói hatáskörben megszületik az értékelés alóli felmentés, ami 

csak az ötfokú érdemjegy elmaradását jelenti. Ezzel a tanító/szaktanár 

hivatalosan is élhet a joggal, hogy a tanulót kizárólag saját képességeihez 

mérten, a számára kijelölt tanulási eredmények mentén szöveges fejlesztő 

értékeléssel segíthesse. 

 3.4.5. Eredmények , kimenetek 

A logopédiai terápiákban, fejlesztő foglalkozásokon résztvevő gyerekek 

fejlődését időszakonként vizsgálatokkal, folyamatdiagnózis készítésével, 

megfigyeléssel követik nyomon a logopédusok. Az intézmény számára a 

fejlesztési év végén részletes logopédiai értékelést készítenek. Logopédiai 
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véleményüket a szakértői kontrollvizsgálatok esetén is eljuttatják a szakértői 

bizottsághoz, melyben feltüntetik a változásokat, fejlődéseket, és 

megfogalmazzák javaslatukat a további fejlesztés szükségességéről, vagy a 

logopédiai terápia megszüntethetőségéről, és a további fejlesztési formákról. 

Javaslataikat, vizsgálati eredményeiket figyelembe véve a szakértői bizottság 

kontrollvizsgálat után javaslatot tesz a tanuló további ellátási formáira. A 

sajátos nevelési igényű gyermek tüneteinek enyhülése esetén diagnózisa 

változhat. SNI státusza megszűnése esetén segítségre továbbra is szüksége 

lehet, ha beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézsége még fennáll. Ekkor, 

ha beszéd-, nyelvi zavara még nem rendeződött, logopédiai ellátást a 

szakszolgálat által szervezve kaphat. Amennyiben továbbra is sajátos nevelési 

igényű marad, de beszéde tünetmentessé vált, a megyei szakértői bizottság 

további logopédiai ellátást nem javasol. Ilyenkor új javaslat születik, melyben 

meghatározzák a sajátos nevelési igényű tanuló további speciális 

szükségleteit, a fejlesztendő területeket, a fejlesztő foglalkozások fajtáit, 

óraszámát. 

Zárásként ismételten fontos hangsúlyozni az együttműködés jelentőségét. A 

befogadó nevelés-oktatás minden életkorban az osztálytanító/osztályfőnök, a 

szaktanárok, a gyógypedagógus és a szülők hatékony együttműködését 

feltételezi. A szülők ismerik legjobban a gyermek addigi életútját, 

problémamegoldó stratégiáit, érzelmi attitűdjét, a gyógypedagógus ismeri 

legjobban a gyermek képességeit, erősségeit és gyengeségeit, az 

osztálytanító/osztályfőnök az osztály társas kapcsolatait, szociometriai 

jellemzőit, a szaktanárok az elsajátítandó tananyag nehézségeit és az ahhoz 

vezető tanulási utakat. Az iskoláskor kezdetétől ható, a négy együttműködő 
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fél által összehangoltan tervezett nevelési-oktatási támogatás jó szokásokat 

alakít ki a tanulóban, felruházza a megfelelő tanulási és kompenzációs 

stratégiákkal, és megtanítja, hogy ezekkel tudatosan bánjon. A képességei 

keretein belül biztosítja a tanuló megfelelő önértékelésének, önbizalmának 

alakulását, ezen keresztül a lehető leggördülékenyebb társas beilleszkedést, és 

utat nyit a sikeres társadalmi integrációhoz. 

       Készítette: 

Bodor Éva 

gyógypedagógus, logopédus  
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