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 „….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. 

 

 



 

 
 

Az alábbi ábrán láható, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

rendszerében hol helyezkednek el a sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók. 
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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 

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 

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 
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 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) 

 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. 

 

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 
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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 

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 

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). 

 

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 
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Személyi feltételek 

A sajátos nevelési igényű gyermek személyisége, fogyatékosságának típusa, 

súlyossága döntő jelentőségű az integráció eredményességét tekintve. 

Az érintett gyermek szülei is sokat tehetnek gyermek sikeres beilleszkedéséért 

és fejlődéséért. Reálisan kell ismerniük gyermekük állapotát, helyzetének 

megfelelően kell segíteniük őt. Folyamatos, szoros kapcsolatban 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. 

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, a 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 

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. 
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3. A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEK, TANULÓK ELLÁTÁSA 

,,Néha jobban szenvedek attól, hogy „más” vagyok, mint attól, hogy nem 

hallok. 

Arra vágyom, hogy beleolvadhassak a tömegbe, hogy olyan legyek, mint a 

többiek, hogy halljak, de nem a hallás kedvéért, hanem csak azért, hogy 

egyike lehessek a sok névtelen arcnak.” 

(Bonnie Poitras Tucker) 

 

3.1.  A hallássérülés fogalma, előfordulási gyakorisága 

„ Hallássérülésnek nevezzük a hallószerv valamely részének veleszületett 

vagy szerzett sérülését, illetve fejlődési rendellenességét, amelynek az éptől 

eltérő hallásteljesítmény lesz a következménye. A hallássérülés 

gyűjtőfogalom. Hallássérült személyek a nagyothallók, a siketek és a 

cochleáris implantátumot (továbbiakban: CI) viselők. A cochleáris 

implantátum a belső fülbe ültetett hallásjavító eszköz. A hallássérült tanulónál 

– a hallás hiánya vagy csökkenése miatt – a szokásostól eltérhet a nyelvi 

kommunikáció (beszédértés, szövegértő olvasás, szókincs, nyelvi szerkezetek 

értése és használata, hangzó beszéd stb.) fejlettsége, ennek következtében a 

megismerő tevékenység és a teljes személyiség fejlődése is megváltozhat. A 

tanuló nyelvi kommunikációja intenzív fejlesztést igényel, mert ennek szintje 

nem feltétlenül korrelál életkorával, hallásállapotával.”  

Hazánkban az 1 millió hallássérült emberből 60 ezer siket, 300 ezer a súlyos 

nagyothalló. Tartós hallássérülés a gyermekek kb. 1-1.5%-ánál áll fenn.  

 

 



 

 
 

Az integrált keretek között oktatott - nevelt hallássérült gyermekek aránya 

magasnak mondható (64%). 

3.2. A hallássérülés lehetséges okai, típusai, mértéke, következményei 

Okai: A hallássérülés lehet veleszületett vagy szerzett. 

 Veleszületett hallássérülés:  

Egyrészt genetikai eredetűek (az anya és a magzat között fennálló Rh 

inkompatibilitás), másrészt a magzati életben bekövetkezett fertőzések is 

okozhatják. 

 Szerzett hallássérülés: 

Méhen belüli károsodások (dohányzás, alkoholfogyasztás, fertőzések), 

koraszülés, csecsemő és kisgyermekkorban fellépő betegségek (kanyaró, 

mumpsz, agyhártyagyulladás, szamárköhögés, sorozatos 

középfülgyulladások), antibiotikum kezelés vagy zajártalom 

következményei. 

Előfordul olyan is, hogy nem derül fény a hallássérülés kiváltó okára. 

Típusai: 

 Vezetéses halláscsökkenés: amikor a hallórendszer valamely szakaszán 

(a hallójáratban vagy a középfülben) a hang útjába fizikai akadály 

(elzáródás, anatómiai rendellenesség) kerül. 

 Szenzorineurális (idegi) halláscsökkenés: amikor a belső fülben lévő 

szőrsejtek és/vagy idegrostok károsodnak, így az idegi impulzusok nem 

tudnak eljutni az agyba. 

 Kevert zavar: a kettő kombinációja. 
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Mértéke szerint: A hangerő csökkent érzékelése szempontjából a következő 

kategóriákat különböztetjük meg a főbb beszédfrekvenciákon mért átlagos 

hallásveszteséget alapul véve:  

 enyhe nagyothallás: 25-40 dB hallásveszteség  

 közepes nagyothallás: 40-60 dB hallásveszteség  

 súlyos nagyothallás: 60-90 dB hallásveszteség 

 átmeneti sáv a súlyos nagyothallás és a siketség között: 90-110 dB 

hallásveszteség 

 siketség: 110 dB felett. 

 

Következményei lehetnek: 

A) A hallássérülés negatív hatása a különböző beszédfunkciókra: 

 Kiejtés: 

Minél súlyosabb a hallásveszteség, annál több beszédhangot érint a hibás 

ejtés, hiszen azok a beszédhangok alakulnak ki nehezen vagy hibásan, 

amelyeket a gyermek nem jól hall. Legtöbbször a sziszegők, illetve a c, cs, 

gy, ty képzése hibás. Artikulációs hibáit nem képes önállóan javítani, hiányzik 

az autokorrekció. Előfordulhatnak magánhangzó cserék, nem ritka az 

orrhangzósság. Súlyos hallássérülésnél jellemző lehet a hibásan 

hangsúlyozott, kevésbé dallamos, ritmustalan vagy lassú tempójú beszéd. Jól 

beállított hallásjavító eszközök segítségével, valamint  hallás-, és 

beszédnevelési eljárásokkal eredményesen javíthatók artikulációs 

problémáik. 

  



 

 
 

 Szókincs: 

A hallássérült gyermek jellemzően szűkebb szókinccsel rendelkezik, mint 

halló kortársai. Szókincséből az egyszerű, hétköznapi fogalmak is 

hiányozhatnak, ezért a szurdopedagógiai munka egyik fontos feladata a 

társalgáshoz, cselekvéses helyzetekhez kapcsolt szókincsfejlesztés. A nyelvi 

nehézségek nemcsak a beszédprodukciót, hanem a beszédértést is érintik. A 

hallássérült gyermekeket a beszédmegértésben a halláson kívül a szájról 

olvasási kép biztosítása is segíti. 

 Grammatika: 

A magyar nyelvben a ragok hangsúlytalan, szóvégi helyzete miatt a 

hallássérült gyermek beszédét grammatikai hibák is jellemezhetik: a ragok 

elhagyása, inadekvát ragok használata, az alanyi és a tárgyas ragozás hibái, 

helytelen szórend, egyes- és többes számú egyeztetési hibák, stb. A 

szituációhoz kötött, köznapi helyzetekhez kapcsolódó irányított 

társalgásokkal a grammatikai hibák száma csökkenthető. 

 

B) Másodlagos tünetek a személyiségfejlődésben: 

A vizuális benyomások hangsúlya jellemzi őket. A hallássérülésből fakadóan 

mozaikszerű információk jutnak csak el hozzájuk, a lényegi összefüggések 

hiányában. Ennek következtében gyakran félreérthetik mások szándékait, ami 

agresszív viselkedést, önértékelési problémákat okozhat. Egy merevebb 

személyiségstruktúra, megszokott sémákhoz való ragaszkodás, kapcsolataik 

beszűkülése jellemzi őket. Folyamatos ösztönzéssel növelhető önbizalmuk. 

Ha érzik, hogy hiszünk bennük, akkor képesek az erősségeikre építve haladni 

egyéni fejlődési tempójukban. 
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3.3.  A hallás jelentősége, folyamata és a hallásjavító eszközök 

A hallás jelentősége: 

A hallás szerve a fül, segítségével sokféle környezeti akusztikus inger 

felvételére vagyunk képesek. Akaratlagosan nem kapcsolható ki, így állandó 

kapcsolatot biztosít a külvilággal. Figyelemfelhívó jellege van, irányítja 

vizuális észlelésünket, kíváncsiságot vált ki, bejósol távolabbi eseményeket. 

Alapvető jelentősége van a beszéd kialakulásában, így az egész 

személyiségfejlődést is befolyásolja. 

A hallás folyamata: 

A környezeti hangok mozgásba hozzák a levegőt. A hallójáratba jutó hangok 

megrezegtetik a dobhártyát. A hangok egy része visszaverődik, nagyobb része 

viszont a középfülbe jut. A hallócsontocskák továbbítják a rezgést a csigában 

lévő szőrsejtekhez. Onnan az ingerület a hallóidegen keresztül eljut az agyba, 

ahol sor kerül a hallottak értelmezésére. 

Azoknak a gyermekeknek, akiknek a hallás folyamata valamilyen okból sérül, 

speciális segédeszközök használatára van szükségük. A modern 

hallókészülékek akár 60-70 dB erősítésre is képesek, így az eredeti 

hallásállapotot jelentős mértékben tudják javítani. 

  



 

 
 

A hallásjavító eszközök: 

 Hallókészülékek: 

A hallókészülékek a hangot felerősítve juttatják az információt a fülhöz. Ez a 

nagyobb intenzitású hang a dobhártya – hallócsontok – cochlea (csiga) 

természetes útvonalát követve a cochlea szőrsejtjei által elektromos 

impulzussá alakul, amely impulzus hallóidegen keresztül éri el az agyi 

hallóközpontot. A vezetéses eredetű halláskárosodást  lehet így orvosolni. A 

hallókészülékeknek hallójáratba vagy fül mögé helyezhető fajtája is van. 

 

                              

                     https://www.victofon.hu/hu/hallojarati-hallokeszulek               

http://lepeselony.com/hallokeszulekkel-es-viseloikkel-kapcsolatos-tevhitek/  

 

 

 Adó-vevő készülékek: 

A hallássérült gyermekek hatékony segédeszköze lehet az adó-vevő készülék. 

Ez egy mikrofonnal ellátott adóból, illetve egy vevőkészülékből áll, mely a 

gyermek hallókészülékéhez csatlakozik. A készülék előnye, hogy csak a 

beszélő (pedagógus, másik gyermek, szülő) hangját erősíti fel, a környezeti 

zajokat viszont nem. Az iskolai csoportos beszélgetéseknél jelentősen 

megkönnyítheti a hallássérült gyermek helyzetét az adó körbeadása, ha az adó 

mindig a beszélőnél van. Így akár 30 méterre is lehet a beszélő a hallássérült  

https://www.victofon.hu/hu/hallojarati-hallokeszulek
http://lepeselony.com/hallokeszulekkel-es-viseloikkel-kapcsolatos-tevhitek/
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gyermektől, viszont a beszélő és a mikrofon közti távolság változatlan marad. 

Az adó-vevő folyamatos használatára nincs szükség. Csak akkor kell hordani 

vagy bekapcsolva tartani, amikor a pedagógus vagy valamelyik gyermek 

beszél.  

 

 

 

http://webshop.giantsound.hu/ats_10set_mobil_indukcios_hurokerosito_szet

t_2247 

 CI (cochleáris implantátum): 

A cochleáris implantátum súlyos halláscsökkenés, siketség esetén jelenthet 

életre szóló megoldást. E műtéti eljárás során a fület kikerülve, a 

beszédprocesszor átalakítja a hangokat elektromos impulzussá, amelyet 

közvetlenül a hallóideghez juttat az implantátum, a hallóideg pedig az agy 

megfelelő részeihez közvetíti azt. Ezzel a technikával az idegi eredetű 

halláskárosodást lehet orvosolni. 

                           

 https://www.oticonmedical.com/for-professionals/cochlear-implant/                  

https://szabadfold.hu/elet-egeszseg/dragallott-hallas-233816/ 

    explore-hearing/neuro-2-latest-multicenter-study-shows-plus 

                  -10-percent-audiological-performance 

                                                                                         

                                                                                                                    

http://webshop.giantsound.hu/ats_10set_mobil_indukcios_hurokerosito_szett_2247
http://webshop.giantsound.hu/ats_10set_mobil_indukcios_hurokerosito_szett_2247
https://szabadfold.hu/elet-egeszseg/dragallott-hallas-233816/


 

 
 

3.4. A hallássérültek ellátásának színterei 

3.4.1.Egészségügy 

Az egészségügyi ellátás keretein belül az esetleges halláskárosodás szűrése, 

diagnosztikája, valamint a betegek hallókészülékkel történő ellátása, illetve 

súlyos halláskárosodás esetén CI (cochlearis implantáció) műtét és 

utógondozás valósul meg. 

A halláskárosodás gyanújelei lehetnek: 

 Hangforrás lokalizációjának bizonytalansága 

 Zajban nehezített beszédértés 

 Rendszeres visszakérdezés 

 Gyakori félrehallás, félreértés 

 Nagyfokú szájra és nonverbális jelekre való figyelés 

 Összetett utasítások megértésének nehezítettsége 

 Nem megfelelő hangképzés 

 Szűk szókincs 

 Grammatikai hibák gyakorisága 

A fül-orr-gégész, audiológus szakorvos által megállapított hallásveszteség 

egy orvosi diagnózis. Ahhoz, hogy a megfelelő terápiákat, fejlesztéseket 

igénybe vehesse egy hallássérült gyermek, szükség van egy pedagógiai 

diagnózis felállítására is. 
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3.4.2.Oktatás 

A köznevelés folyamatában a hallássérült gyermek ellátása a habilitációs 

szükségletek megállapításával kezdődik, majd tanácsadás, korai fejlesztés, 

óvodai és iskolai ellátás, szurdopedagógiai fejlesztés formájában valósul meg. 

3.4.2.1.  A befogadó intézmény feladatai 

Az integrált nevelés-oktatás során a befogadó intézménynek számos feltétel 

megteremtésére kell figyelmet fordítania. 

A sikeres integráció alapja egy nyitott, toleráns, elfogadó, az integráció ügye 

iránt elkötelezett intézményi környezet biztosítása. Az intézmény pedagógiai 

programjának, illetve tantervének elkészítésekor figyelembe kell venni a 

hallássérült gyermek speciális fejlesztési igényeit a tananyag, a követelmény, 

az értékelési mód és a speciális módszertan tekintetében.  

Külön gondot kell fordítani arra, hogy a tanuló minden segítséget megkapjon 

hallássérüléséből, gyengébb nyelvi kommunikációs szintjéből, fogalmi 

gondolkodásából eredő hátrányának és ezzel összefüggő esetleges tanulási 

nehézségének leküzdéséhez. Az értékelésnél figyelembe kell venni a 

hallássérülés következményeként fellépő kommunikációs nehézségeket, a 

szókincs elmaradását, a szóbeli, írásbeli kifejezőkészség gyengébb voltát, az 

abban előforduló grammatikai hibákat és kiejtési problémákat. Nem lehet az 

értékelés része olyan követelmény, mely a tanuló sérüléséből következően 

nem teljesíthető halló társaival azonos szinten vagy módon (hosszú 

memoriter, hangsúlyos, ritmusos versmondás, tollbamondás stb.). Az 

értékelésnél az egyéni fejlesztési terv követelményei a mérvadóak. 

Az együttműködés során a befogadó pedagógusközösség vállalja, hogy segíti 

a gyermek beilleszkedését a közösségbe. Konzultációs-, hospitálási és 

osztálytermi együttműködési lehetőséget biztosít a gyógypedagógus számára.  



 

 
 

 

Megszervezi a törvényben meghatározottak szerint a szükséges egyéni 

fejlesztő órákat. Mindent megtesz a hallássérült gyermek sikeres integrációja 

érdekében. 

3.4.2.2.  Fejlesztőmunka 

A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai 

Tanácsadó, Korai fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézményénél történő 

szakértői vizsgálat határozza meg a hallássérült gyermekek és tanulók 

habilitációs szükségleteit. A szakértői véleményben javaslatot tesznek az 

intézményválasztásra, az ellátás formájára, óraszámára, a fejlesztést végző 

gyógypedagógus szakképzettségére, a fejlesztési területekre, valamint a 

pedagógiai értékelésre, minősítésre vonatkozóan. 

A hallássérült gyermek habilitációját szurdopedagógia szakos 

gyógypedagógiai tanár, vagy hallássérültek pedagógiája szakos terapeuta, 

illetve hallássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus végezheti.   

3.4.2.3.  Fejlesztési területek 

A köznevelés egész ideje alatt kiemelt feladatként jelenik meg a hallássérült 

gyermekek és tanulók nyelvi kompetenciájának fejlesztése, erre nagy 

hangsúlyt fordítunk a pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs órákon is. 

A hallássérült gyermekek dokumentumainak elemzése, az érintettek 

megfigyelése és vizsgálata után kerülhet sor az egyéni fejlesztési terv 

elkészítésére, a gyermekkel foglalkozó szakemberek teammunkájában.  

A befogadó pedagógusokkal való rendszeres kapcsolattartás eredményeként 

a segítségnyújtás pontosan azokra a területekre fókuszálhat, ahol a 

gyermeknek nehézségei, elakadásai adódtak. Szükség esetén egyes nyelvi 

funkcióknál vissza lehet nyúlni az alapozó készségek hiányainak pótlásához  
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is. Az ismétlés, gyakorlás során addig fel nem fedezett összefüggésekre 

derülhet fény, és lehetőség nyílik a tanultak elmélyítésére. Főleg alsó 

tagozaton szükség lehet időnként egy-egy anyagrész (egyes olvasmányok 

szövegének) előzetes feldolgozására (ismeretlen szavak, fogalmak 

magyarázata) is. Ennek köszönhetően a hallássérült gyermek előzetes 

tudásszintje felhozható halló társaival közel azonos szintre. Ezt az előzetes 

feldolgozást ideális esetben a szülő végzi, amennyiben a pedagógustól kellő 

információt kap a tematikára vonatkozóan.  

A fejlesztés kiemelt területei: 

 hallásnevelés 

 szájról olvasási készség fejlesztése 

 beszédaktivitás, kommunikációs igény serkentése 

 aktív és passzív szókincs bővítése 

 beszédészlelés fejlesztése 

 beszédértés fejlesztése 

 kiejtésjavítás 

 kifejező beszéd fejlesztése a nyelvi szint fokozatos emelésével 

 grammatikai (szintaktikai) szabályrendszer fejlesztése 

 tantárgyi fejlesztés 

3.4.2.4.  Az ellátó szakember feladatai 

Az integráltan nevelkedő hallássérült gyermekek gyógypedagógiai ellátását 

az utazó gyógypedagógiai hálózaton belül a szurdopedagógusok biztosítják. 

Mivel a hallássérült gyermekek száma az utóbbi években növekvő tendenciát 

mutat, így a Kecskeméti EGYMI utazó gyógypedagógusai egyre több  



 

 
 

 

intézményben látják el fejlesztésüket a Kecskeméti Tankerületi Központ 

vonzáskörzetében.  

Az elmúlt években a szurdopedagógusok munkája az utazó ellátás keretében 

jelentős változásokon ment keresztül, sokkal összetettebbé vált. A 

szurdopedagógus többek között segédkezik a befogadó intézmény 

kiválasztásában, javaslatot tesz a személyi, tárgyi feltételek biztosítására. 

Tájékoztatja a tantestületet, az érintett szülők és gyermekek csoportját, 

érzékenyítő foglalkozást szervez. Felkészíti és folyamatosan segíti a befogadó 

pedagógusokat. Segít a szakértői vélemény értelmezésében. Hospitál a 

gyermek osztályában, nyomon követi a hallássérült gyermek fejlődését. A 

rehabilitációs órákon  fejleszti a gyermek nyelvi és kommunikációs 

kompetenciáit. Kapcsolatot tart, konzultációs lehetőséget biztosít a szülők, 

pedagógusok, segítő kollégák között. Szakirodalmat ajánl, szaktanácsaival 

segíti az együttnevelést. A szülőknek a tanulási, nevelési problémákkal, 

illetve a pályaválasztással kapcsolatosan tanácsadást biztosít. E járulékos 

feladatok és a gyermeknek nyújtott közvetlen segítség lehet az alapja egy 

eredményes integrációnak, hiszen ebben a rendszerben a gyermek sikeres 

haladásáért a hallássérült gyermeket befogadó pedagógusok, a szülők és a 

gyógypedagógus együttesen vállalják a felelősséget. 
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3.4.2.5.  A hallássérült gyermek iskolai ellátásának színterei 

 Tanítási órán: 

Differenciálással és a különféle individuális módszertani eljárások, technikák 

alkalmazásával az egyes tantárgyak esetén a pedagógiai rehabilitációs 

tartalmak beépíthetők. Az egyéni igényekhez alkalmazkodva lehetőség nyílik 

a sérülésspecifikus eljárások, módszerek, eszközök alkalmazására, valamint 

az értékelési rendszer is a hallássérült tanuló fejlődéséhez igazítható.  

Az egyéni bánásmód következtében optimálisabb terhelés mellett, pozitív 

viszony alakulhat ki a tanuláshoz. 

A kéttanáros modell keretében megvalósuló tanítási órákon a többségi 

pedagógus és a szurdopedagógus teammunkájában zajlik az oktatás 

heterogén, vagy homogén összetételű gyermekcsoportokat alkotva. A 

hallássérült gyermekekkel és azokkal, akiknek az átlagnál több egyéni 

megsegítésre, figyelemre van szükségük, vagy valamilyen tanulási 

nehézséggel küzdenek, a gyógypedagógus foglalkozik. 

 Habilitációs - rehabilitációs foglalkozásokon: 

A fejlesztés csoportos vagy egyéni foglalkozások keretében játékos 

tevékenységekbe ágyazottan valósul meg. A csoportos foglalkozásokon 

lehetőség nyílik a nyelvi területek fejlesztésén túl a szociális képességek 

fejlesztésére is a kooperatív tevékenységi módok gyakorlásával, míg az 

egyéni fejlesztés a szakértői bizottság által meghatározott fejlesztési területek 

javítását célozza.  

 

 



 

 
 

 Családi nevelés keretében: 

A gyermek nevelése és oktatása a család, a befogadó intézmény és a 

szurdopedagógus együttműködésén alapul. Ez a partneri viszony 

egyenrangúságot feltételez.  Ezt az együttműködést segíti a szurdopedagógus  

a családoknak és a többségi pedagógusoknak nyújtott folyamatos konzultáció 

és tanácsadás biztosításával. Egy hazai kutatás szerint a hallássérült 

gyermeket nevelő szülők jelentős hányada gyermeke integrációját sikeresnek 

ítéli meg. A legtöbb szülő gyermeke „társ-terapeutájává vált” az intézményes 

nevelés időszakában. A szülők hallássérült gyermekük tanulását változatos  

formákban támogatják. Fejlesztik szókincsét, beszédértését a közös 

játékokkal, meséléssel és a közös tanulással. A tanulmány szerint ugyanakkor 

a szülők és pedagógusok közötti együttműködés, a pedagógusok és a 

szurdopedagógusok közötti teammunka csak részben valósul meg.  

3.4.2.6.  Tanulásszervezési, módszertani ötletek, javaslatok 

 Az önállóságra nevelés keretében a hallássérült gyermek már 

megtanulta a hallókészülék használatát, kezelését. Kisebb 

gyermekeknél azonban fontos, hogy a pedagógus is ismerje a 

hallókészülék megfelelő, és rendellenes működését, ki és bekapcsolását. 

A gördülékeny munkavégzés érdekében célszerű, ha a gyermeknél 

mindig van tartalékelem. 

 A hallássérült gyermekhez átlagos hangerővel, normál artikulációval 

kell beszélni. 

 Az ülőhely kiválasztásakor törekedni kell arra, hogy a hallássérült 

gyermek közelről lássa, hallja a pedagógust. Lehetőleg ne az ablakkal 

szembe ültessük, hogy a szájról olvasás (mint kiegészítő információs 

forrás) biztosított legyen. Optimális hely lehet valamelyik oldalsó 

padsorban a 2-3. pad, így az osztálytársak esetében is biztosított a szájról 
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olvasási kép. Mozgatható padok esetében az „U” alakú elrendezés 

ajánlott. Kooperatív munkaszervezéskor figyelni kell arra, hogy az  

 éppen beszámoló osztálytárs száját jól láthassa a hallássérült társa. 

Nagyobb gyermekeknél megengedhető, hogy a gyermek maga válassza 

meg az ülőhelyét. 

 A pedagógusnak figyelnie kell arra, hogy magyarázat közben, kérdések 

feltevésekor, utasítások adásakor a hallássérült gyermekkel szemben  

 álljon. Ha szükségesnek érzi, akkor meg kell ismételni a közlését, vagy 

a segítő padtársat kell megkérni erre. Fontos, hogy a tanuló azonnal 

jelezhesse (jelentkezéssel, felállással) a tanárnak, ha valamit nem jól 

hallott, vagy valamit nem ért. A pedagógus szakálla, bajusza is ronthatja 

a szájról olvasási képet. 

 Hasznos lehet a tanulópár - rendszer kialakítása az osztályban, így a 

tanulási és a szabadidő alatt folyamatos segítséget kaphat a hallássérült 

tanuló. A segítőpárok kialakítása önkéntes alapon történhet, és figyelni 

kell a segítőpár időnkénti váltására is! 

 Az órai munka folyamatos követése nagy figyelmet és koncentrációt 

kíván meg  a hallássérült gyermektől. A hallottak megértését segítheti a 

vázlat megjelenítése a táblán vagy papíralapon. Hasznos, ha a 

pedagógus az egyes tematikus egységeket még egyszer összefoglalja, 

illetve jelzi a témaváltást. A legfontosabb információkat (pl.: házi 

feladat, dolgozatírás vagy teremcsere a következő órán) felírhatja a 

táblára is. 

 A hallássérült gyermekek szókincsének bővítését szolgálja az „egyéni 

lexikon”, amibe az órán vagy otthoni gyakorlás közben felmerülő 

ismeretlen szavak kerülnek beírásra. A regiszteres, keménykötésű 



 

 
 

füzetet kisebb gyermekek esetében a szülő, később pedig a hallássérült 

gyermek töltögeti. A szómagyarázatoknak a gyermek nyelvi szintjéhez  

 kell igazodnia. A szókapcsolat, magyarázó mondat, rokon értelmű 

kifejezés mellé rajz vagy fotó is kerülhet a mélyebb bevésés érdekében. 

 A vizuális megsegítés (képek, kísérlet, film, stb.) nagy segítség a 

hallássérült gyermekeknek, de alkalmazása gondos körültekintést 

igényel. Egy film megnézése előtt például fel kell rá készíteni a tanulót  

 szókincsének bővítésével, a magyarázat írásbeli átadásával. A film 

megnézése után pedig meg kell bizonyosodni arról, hogy megértette-e a 

látottakat, segíteni kell a lényegkiemelést is. 

 Felső tagozatos gyermekeknél gondot okozhat a jegyzetelés, mivel nem 

tud egyszerre írni és szájról olvasni is. Ebben az esetben is hasznos lehet 

a segítőtárs, aki óra után átadja vagy lefénymásolja a jegyzetét. 

 A szaktanárok vázlatok, szakszójegyzék átadásával, valamint árnyalt 

irodalmi kifejezések, szólások egyéni magyarázatával segíthetik a 

hallássérült tanulót. 

3.4.2.7.  Tanórán előforduló nehézségek a hallássérült gyermekeknél 

 Szóbeli közlések, írásbeli utasítások megértésének nehézségei: 

Hallássérült tanulóknál nehezített a szóbeli közlések és írásbeli utasítások 

megértése. Előfordul, hogy a tanuló nem hallotta jól a pedagógus által 

mondottakat, vagy szókincsbeli hiányosságai miatt nem értette annak 

bizonyos részeit. Éppen ezért főleg az első iskolai évek során meg kell 

győződni arról, hogy a hallássérült gyermek megértette - e az utasítást. 
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 Olvasás: 

Az olvasástechnikai problémák a hallássérült gyermekek esetében nem 

általánosak. A lassabb olvasási tempó inkább csak a kezdeti szakaszban 

jellemző. 

A szókincs bővülésével párhuzamosan azonban a szövegek nyelvi szintje is 

emelkedik, ami szövegértési problémákat okoz. A szókincs folyamatos 

bővítésében, szinonimák, átvitt értelmű jelentésformák elsajátításában a szülő, 

illetve a szurdopedagógus is segíthet az egyéni fejlesztések során. 

 Grammatikai hibák: 

Az anyanyelv helyes alkalmazása a hallássérült gyermekek esetében egy 

elhúzódó folyamat. Az adott osztályfoknak megfelelő nyelvtani anyag 

elsajátítása ugyanakkor nem okoz gondot általában. A grammatikai hibák 

(ragok, névutók, stb.) helyes használatának begyakorlására főleg az egyéni 

fejlesztéseken kerül sor, közvetlen beszélgetések, analógiás mondatok 

segítségével. 

 Tollbamondás: 

A tollbamondás az ő esetükben nem a helyesírás ellenőrzése, hanem a szájról 

olvasási ügyesség próbája. A gyermeknek gyakran olyan szavakat kell leírnia, 

melyek jelentését nem ismeri, vagy a nem jól hallott szavak esetében a 

megértési nehézségek visszaköszönnek a helyesírásban. Éppen ezért 

kezdetben nem is kell értékelni a tollbamondást. A szöveg előzetes átadása 

segítheti a hallássérült tanulót, hogy alaposan megismerje, begyakorolja a 

szavakat, és tollbamondáskor már az írásra koncentrálhat.  A helyesírást a 

spontán írásmunkákon kell ellenőrizni! 

 

 



 

 
 

 Fogalmazás: 

A fogalmazás több nyelvi készség (szókincs, grammatikai készség, helyesírás, 

íráskészség) optimális szintjét feltételezi. Ebben a feladattípusban felszínre 

kerülhetnek addig még rejtve maradt nyelvi problémák. A fogalmazásban 

lévő hibatípusok elemzésével tárhatjuk fel azokat a területeket, ahol a  

hallássérült gyermeknek további egyéni megsegítésre van szüksége. A 

türelem, a differenciált követelmények, az értékelési szempontok egyéni 

sajátosságokhoz igazítása segítheti a tanuló optimális fejlődését. 

3.4.2.8.  A hallássérült gyermek integrált nevelésének, oktatásának 

várható előnyei, lehetséges hátrányai 

A hallássérült gyermekek számára óriási előny az ép beszédkörnyezet. A 

halló, jól beszélő gyermekek állandó jelenléte, a pedagógusok igényes 

beszédpéldája erős húzóerőt jelenthet. 

Kutatási eredmények igazolják, hogy a hallássérült gyermekeknél 

tapasztalható szociális viselkedésbeli eltérések nem a hallássérülésből 

fakadnak, hanem a környezeti (család, szülő, iskola) hatások következményei. 

Együttnevelés során önbizalmuk erősödhet, önállóságuk növekedhet, mivel 

teljes értékű tagjai az iskolai osztályközösségnek.  

Egészséges, pozitív és reális énképük alakulhat ki halló társaik között. Az 

életben elkerülhetetlen frusztrációk tolerálása is korán kiépülhet, 

hozzászoknak másságukhoz. Személyiségfejlődésük szempontjából nagyon 

fontos, hogy az intézményes oktatásuk lakóhelyükön valósuljon meg, családi 

környezetükben maradva tanulhassanak. Így nem szakadnak ki sem a családi, 

sem a lakóhelyi kortársak (barátok, ismerősök) kapcsolatrendszeréből.  

Az integrált nevelés a hallássérült gyermekek szülei számára is számos előnyt 

jelent. A szülők a lakóhelyükön járathatják gyermeküket többségi 

intézménybe. Aktív résztvevői lehetnek gyermekük fejlesztésének, mivel a 
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gyógypedagógus és a többségi pedagógusok bevonják őket a fejlesztésbe, így 

a gyermek nevelésének felelőssége megoszlik. Az iskolai programok, 

események során összevethetik gyermekük teljesítményét a többiekével, így 

reálisabb képet alakíthatnak ki saját gyermekükről. 

Komoly előnyökkel járhat az integráció a nem hallássérült gyermekek 

számára is. Sokkal empatikusabbak, elfogadóbbak lesznek az egyéni 

különbözőségekkel, társaik másságával kapcsolatosan. Megtapasztalják, 

hogy a fogyatékos gyermek is tehetséges lehet az élet valamely területén. 

Mindeközben megtanulhatják az optimális mértékű, és megfelelő formában 

nyújtott segítségadást, ami fejleszti felelősségérzetüket. 

A befogadó pedagógusok számára az egyéni képességek sokkal 

differenciáltabb megítélésére nyílik lehetőség az integráció során. Változhat 

szemléletmódjuk is. Módszertani repertoárjuk bővülése kapcsán rájöhetnek, 

hogy az elsajátított új módszerek hasznosak lehetnek a kissé gyengébb 

képességű gyermekekkel való munkában is. 

Mindezen előnyök érvényesüléséhez arra van szükség, hogy az együttnevelés 

megfontolt, körültekintő döntés, előzetes tájékozódás eredményeként 

valósuljon meg. 

Előfordulhatnak olyan helyzetek is, amikor az integráció nem kívánatos, nem 

ajánlott. Ilyen körülmény például, ha a gyermek személyisége nem alkalmas 

az integrációra, ha halmozottan speciális nevelési szükségletű gyermekről van 

szó, vagy ha a gyermek nyelvi szintje nem mutat fejlődést hosszabb idő után 

sem. Hátráltatja az integrációt a szülői ház támogató hatásának hiánya, az 

otthoni egyéni foglalkozás, megsegítés elmaradása. Problémát okozhat még a 

pedagógusok nem megfelelő magatartása. A magas osztálylétszám, a túl sok 

kiemelt figyelmet igénylő gyermek egy tanulócsoporton belül, illetve a 

gyógypedagógusi megsegítés hiánya is fékezheti az integráció folyamatát. 



 

 
 

E kedvezőtlen jelenségek negatívan befolyásolhatják a hallássérült gyermek 

közérzetét, személyiségét. A gyermek bezárkózását, elmagányosodását, rossz 

magaviseletét eredményezhetik. 

Zárógondolatként szeretném kiemelni még egyszer, hogy az intézményes 

nevelés teljes ideje alatt az integráció sikeressége a tudatos, tervszerű 

előkészítésen, a befogadó intézmény elfogadó, biztonságos együttnevelést 

nyújtó légkörén, a személyi és tárgyi feltételek biztosításán, a többségi 

pedagógusok elkötelezettségén, módszertani felkészültségén, valamint a 

folyamatban érintett felek (befogadó pedagógusok - gyógypedagógus - szülők 

– gyermek) közös felelősségvállaláson alapuló hatékony együttműködésén 

múlik. Az integráció ilyetén megvalósulása  esetén a sajátos nevelési igényű 

gyermek helyes önismerettel, megfelelő önbizalommal, reális énképpel, jól 

hasznosítható tanulási technikákkal és kompenzációs stratégiákkal fog 

rendelkezni, mely tényezők együttesen járulnak hozzá az adott gyermek 

harmonikus személyiségfejlődéséhez és zökkenőmentes társadalmi 

beilleszkedéséhez. 

          

Készítette: Turányiné Csomák Lilla 

        szurdopedagógus 
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ltek_nyelvis_beszdfejldsnek_jellemzi.html 

 

 Mesterházi Zsuzsa (2001, szerk.): Gyógypedagógiai lexikon. ELTE 

BGGYFK, Budapest. 

 

 Nagyné Heidenwolf Erzsébet (szerk.): Inkluzív nevelés Ajánlások súlyos 

hallássérült gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez  

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák  

suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., 2006, 

7-8. 

Elektronikus elérhetőség: 

http://www.kooperativ.hu/szockomp/ajanlasok/szocialis-09.pdf 

 

 Dr. Perlusz Andrea (1995): A hallássérült gyermekek integrált 

nevelésének, oktatásának helyzete az utazótanár szemével 

In. Perlusz Andrea (szerk.): Fogyatékos gyermekek integrált nevelése 

hazai kísérletek tükrében, BGGYTF, Budapest, 80-93. 

 

 Dr. Perlusz Andrea (2000): A hallássérült gyermekek integrált oktatása-

nevelése 

In: Dr. Csányi Yvonne (szerk.): A hallássérült gyermekek integrált 

oktatása-nevelése 

ÚTMUTATÓ SZÜLŐKNEK ÉS SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGOKNAK 

Eötvös Loránd Tudományegyetem-Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 

Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest, 15-36. 

Elektronikus elérhetőség: http://beszed.hu/repository/662.pdf 

 

 Sipeki Irén – Nemesné Somlai Gitta (2009): A sajátos nevelési igényű 

gyermek az iskolában. In: Bábosik István Torgyik Judit (szerk.): Az 

iskola szocializációs funkciói Eötvös József Könyvkiadó, Budapest, 117-

133. 

  

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Nyelvfejldsi_zavarok/xhallssrltek_nyelvis_beszdfejldsnek_jellemzi.html
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Nyelvfejldsi_zavarok/xhallssrltek_nyelvis_beszdfejldsnek_jellemzi.html
http://www.kooperativ.hu/szockomp/ajanlasok/szocialis-09.pdf
http://beszed.hu/repository/662.pdf


 

 
 

 

 Urbánné Deres Judit: A nagyothalló óvodás gyermekek fejlesztésének 

útjai és lehetőségei, Fejlesztő Pedagógia XIX. Évf., 2008/1. 36-40. 

 

 Vargáné Mező Lilla (2004): Sajátos nevelési igényű tanulók 

együttneveléséről – pedagógusoknak, intézményvezetőknek 

Oktatáskutató és Fejlesztési Intézet Budapest. 

 

 

 Vargáné Mező Lilla (szerk.): Fókuszban az egyén  

Hogyan készítsünk egyéni fejlesztési tervet? 

Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 

2008. 95. 

Elektronikus elérhetőség: 

https://fszk.hu/wp-content/uploads/2016/05/Fokuszban.pdf 

 

 2011. évi CXC. törvény A nemzeti köznevelésről. 

Elektronikus elérhetőség: 

https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.TV 

 

 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet A pedagógiai szakszolgálati 

intézmények működéséről 

Elektronikus elérhetőség: 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM 

 

 Irányelvek a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához (2020) 

(Hallássérültekre vonatkozó rész: 190- 211. oldal) 

Elektronikus elérhetőség: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_a

lapprogramok 

 

 FPSZ Hallásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, 

Oktató és Gondozó Tagintézménye (országos illetékesség) 

  

https://fszk.hu/wp-content/uploads/2016/05/Fokuszban.pdf
https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300015.EMM
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok
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Elektronikus elérhetőség: https://fpsz.hu/hallasvizsgalo-

gyogypedagogiai-tanacsado-korai-fejleszto-oktato-es-gondozo-

tagintezmenye-orszagos-illetekesseg/ 

Igazgató: Vámos Éva 

Cím: 1147 Bp. Cinkotai út 125-137. 

Telefon: (+361) 422 1493 

Email: hallasvizsgalo@fpsz.net 

Nyitva tartás: Hétfőtől – csütörtökig: 8.00 – 16.00 

 Pénteken: 8.00 – 14.00 

Bejelentkezés: Személyesen, telefonon vagy e-mailben. 

 

 Szakértői vélemény iránti kérelem:  

1. melléklet a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelethez 

Elektronikus elérhetőség: 

http://dombovar.tmpsz.hu/userfiles/files/Domb%C3%B3v%C3%A1r/viz

sgalatkero.pdf 

vagy: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300015.emm 

 

 A HALLÁS Társasága Alapítvány 

Elektronikus elérhetőség: https://hallastarsasag.hu/ 

 

 Köntösné Lőrincz Eszter, Nagyné Tóth Ibolya, Urbánné Deres Judit: 

Inkluzív nevelés - Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, 

tanulók együttneveléséhez 

Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság Budapest, 2008 

Elektronikus elérhetőség: 

http://www.etikk.hu/wp-content/uploads/2013/05/eszkoz_hallasserult.pdf 

 

 

 Hallássérültek szövetsége  

Elektronikus elérhetőség: http://www.sinosz.hu/ 

SINOSZ (Siketek és Nagyothallók Országok Szövetsége) – Kecskemét 

https://fpsz.hu/hallasvizsgalo-gyogypedagogiai-tanacsado-korai-fejleszto-oktato-es-gondozo-tagintezmenye-orszagos-illetekesseg/
https://fpsz.hu/hallasvizsgalo-gyogypedagogiai-tanacsado-korai-fejleszto-oktato-es-gondozo-tagintezmenye-orszagos-illetekesseg/
https://fpsz.hu/hallasvizsgalo-gyogypedagogiai-tanacsado-korai-fejleszto-oktato-es-gondozo-tagintezmenye-orszagos-illetekesseg/
http://dombovar.tmpsz.hu/userfiles/files/Domb%C3%B3v%C3%A1r/vizsgalatkero.pdf
http://dombovar.tmpsz.hu/userfiles/files/Domb%C3%B3v%C3%A1r/vizsgalatkero.pdf
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1300015.emm
https://hallastarsasag.hu/
http://www.etikk.hu/wp-content/uploads/2013/05/eszkoz_hallasserult.pdf
http://www.sinosz.hu/


 

 
 

 

6000 Kecskemét, Táncsics Mihály utca 19. 

Tel.: +36 76 417 865 

Ügyfélfogadás: kedd: 8.00-12.00 óráig 

péntek: 12.00-17.00 óráig 

 

 Hallássérültekre vonatkozó BNO kódok  

Elektronikus elérhetőség: https://sinosz.hu/gy-i-k/ellatasok/ 

 

 Általános tudnivalók  

Elektronikus elérhetőség: http://hallasserult.lap.hu/ 

 

 Cochlearis Implantációról 

Elektronikus elérhetőség: http://macie.hu/ 

 

 Hallássérült fiatalok pályaorientációja és munkaerő-piaci integrációja  

Diákok, szülők és szolgáltató intézmények körében végzett kutatási 

tapasztalatok tükrében - kutatási zárótanulmány 

KROLIFY-Vélemény - és Szervezetkutató Intézet Budapest, 2009 

Elektronikus elérhetőség: 

https://fszk.hu/kiadvany/hallasserult-fiatalok-palyaorientacioja-es-

munkaero-piaci-integracioja/ 

 

 Kecskeméti Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium, 

Egységes 

 Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény  

Elektronikus elérhetőség: http://gyogyped.hu/egymi/ 

 

 Kecskeméti EGYMI – Eszközkölcsönző 

 Elektronikus elérhetőség: http://gyogyped.hu/eszkozkolcsonzo/ 
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