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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. 

 

 

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 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) 

 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) 
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 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 

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. 
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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). 

 

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 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  
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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. 

 

3 Mozgáskorlátozott gyermekek ellátása 

3.1 A mozgásszervi károsodás rendszerezése 

 

 Az ép mozgás létrejöttéhez szükséges a mozgató szervrendszer 

strukturális és funkcionális épsége, összehangolt működése. 

Mozgáskorlátozottság esetén a mozgásszervrendszer veleszületett vagy 

szerzett károsodása a szervezet funkcionális képességeit, az egyén aktivitását 

maradandóan akadályozza; az egyén részére hátrányos helyzetet, korlátozott 

életvitelt okozhat. Gyógypedagógiai értelemben azokat a személyeket tartjuk 

mozgáskorlátozottaknak, akiknél a mozgásszervrendszer (tartó-: csont-, 

ízületrendszer és/vagy mozgató-: izom-, idegrendszer) veleszületett vagy 

szerzett károsodása és/vagy funkciózavara következtében olyan jelentős és 

maradandó mozgásos akadályozottság áll fenn, amelynek következtében 

megváltozik a mozgásos tapasztalatszerzés, és a szocializáció csak nehezített 

körülmények között lehetséges. 

Rendszerezés: 

 Végtagredukciós fejlődési rendellenességek vagy szerzett 

végtaghiányok: e kategóriába sorolható minden veleszületett vagy 

szerzett, teljes végtagra vagy végtagrészre vonatkozó hiány vagy 

többlet. 
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 Petyhüdt bénulást okozó kórformák:  

 progrediáló (állapot rosszabbodásával járó) kórképek csoportja; 

különböző (izom, gerincvelő) eredetű izombetegségek, pl. dystrophia 

musculorum progressiva (DMP) vagy a spinalis izomatrophia (SMA);  

 a nem progrediáló kórképek csoportja, pl. a különböző gerincvelő 

sérülések (veleszületett vagy szerzett) vagy a perifériás idegbénulások, 

járványos gyermekbénulás utáni állapot stb. 

 Korai agykárosodás következtében kialakult mozgás-

rendellenességek: (cerebrális parézis, rövidítve: CP) különböző 

megnyilvánulási formái; 

 spasztikus (fokozott izomtónussal járó) tünetcsoport, mely lehet 

hemiplégia (féloldali érintettség), diplégia (a két alsó végtag spasztikus 

bénulása a felső végtagok érintettségével) és tetraplégia (mind a négy 

végtag, a teljes test érintettségével); 

 diszkinetikus (akaratlan túlmozgással járó) tünetcsoport, mely lehet 

atetózis (a törzs és a végtagok koordinációs zavara) vagy disztónia 

(folyamatosan változó izomtónus); 

 kisagyi tünetcsoport, az ataxia (koordinációs és egyensúlyzavar); 

 kevert formák. 

 Ortopédiai és egyéb kórformák: pl. arthrogryposis multiplex 

congenita (veleszületett ízületi merevség, mely az izmok gyengeségével 

jár), vagy osteogenesis imperfecta (a csontok rendellenes 

törékenységével járó betegség), vagy deformitások, különböző 

gerincbetegségek, dongaláb, egyéb mozgáskorlátozottsággal járó 

rendszerbetegségek stb. 



 

 
 

 Súlyosan-halmozottan sérült: jelen felosztásban a vezető tünet a 

mozgáskorlátozottság, mely mellé egyéb/más fogyatékosság (látás-,  

 hallássérülés, beszédfogyatékosság vagy intellektuális képességzavar 

stb.) társulhat. 

A gyógytestnevelésre utalt tanulók nem minősülnek mozgásszervi 

fogyatékosság [mozgáskorlátozottság] okán sajátos nevelési igényű 

tanulóknak. Az ő gyógytestnevelés ellátásuk a gyógytestnevelő szakemberek 

feladata. 

3.2 A mozgáskorlátozottság jellemzői  

 

 Végtagredukciós fejlődési rendellenességek vagy szerzett 

végtaghiányok 

Ide tartoznak a felső és alsó végtag veleszületett vagy szerzett, különböző 

mértékű hiányai. 

A veleszületett végtaghiány esetében a gyermek általában ügyesen mozog, 

mert állapotának megfelelően kompenzációs technikák alkalmazásával 

pótolja a hiányos funkcióit. 

Szerzett végtaghiány esetében funkcióvesztésről van szó, ezért új mozgásokat 

kell a gyermeknek megtanulnia. A változás kihat a pszichés folyamatokra. 

 Petyhüdt bénulást okozó kórformák 

A sérülés okától, helyétől és súlyosságától függően különbözőek a tünetek. 

Az izom tónusa lehet csökkent, petyhüdt (hipotóniás), tónustalan (atóniás).  
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Fontos, hogy a gyermek ne üljön folyamatosan, helyzetét gyakran változtassa. 

Az érintett területeken az érzéskiesés miatt a gyermek nem érzi a hőt, a 

fájdalmat erre figyelnie kell a pedagógusnak. Nagy figyelmet kell arra 

fordítani, hogy megtaláljuk az optimális terhelést, ami önmagához képest nem 

túlzott, mert az állapotromlást idézhet elő. 

 

 Korai agykárosodás következtében kialakult mozgás-

rendellenességek 

 

 SPASZTIKUS (fokozott izomtónus) 

HEMIPLÉGIA 

A bénulás, a fokozott izomtónus, a feszesség csak az egyik – azonos – oldali 

végtagokon jelentkezik. A bénulás foka az egyes testrészeken nem mindig 

azonos. A fokozott tónus a felső végtagon hajlításos, míg az alsón nyújtásos 

túlsúllyal alakul ki. Gyakori a beszédzavar, a testsémazavar, az epilepszia is. 

A fejlesztés fő feladatai:  

 az érintett felső végtag akaratlagos nyújtása, a csukló, az ujjak 

helyzetének korrigálása 

 a bénult felső végtag fokozatos bekapcsolása a tevékenységekbe 

 az alsó végtag megfelelő terhelése, a térd hajlítása, nyújtása, a 

lábujjhegyezés megelőzése 

 a járás során a felső végtag korrigált tartásának, illetve az élettani 

együttmozgás kialakítása 



 

 
 

DIPLÉGIA 

A két alsó végtag izomtónusa fokozott, lábaikat keresztezik. A felső végtagok 

általában kismértékben érintettek, enyhe fokú ügyetlenség a 

finommotorikában előfordulhat. Gyakori ülő helyzetben a gerinc háti 

hajlatának fokozódása. A leggyakoribb társuló zavarok: érzékelési, észlelési 

és lateralitási zavarok, kancsalság, félelem és szorongás. A gyors, szándékolt 

mozgás, az izgalom vagy félelem hatására az izomtónus fokozódik és gátolja 

a cselekvést. 

A fejlesztés fő feladatai: 

 az alsó végtagok távolítása 

 a lábfejek korrekciója 

 a biztonságérzet megteremtése 

 az egyenes testtartás kialakítása 

 az irányok pontos betartása 

 

TETRAPLÉGIA 

Az egész test érintett. A fokozott tónus a felső végtagon hajlításos, az alsókon 

nyújtásos túlsúlyú. Gyakori a tónusfokozódás a nyak és a törzs izomzatán is. 

Jellemző az alsó végtagok keresztezése. Gyakran nehezített az ülés. 

Nehézséget okoz az alapvető hely- és helyzetváltoztatás, a manipuláció. A 

tünetekhez társulhat epilepszia, gondolkodási folyamatok lelassulása, 

lateralitási, térbeli tájékozódási zavar, látás és beszéd problémák, indítékhiány. 
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A fejlesztés fő feladatai: 

 

 az aktivitás felkeltése 

 a biztonságérzet megteremtése 

 az alsó végtagok távolításának, korrekciójának tanulása 

 az egyenes testtartás kialakítása 

 a felső végtagok tevékenységekbe történő bekapcsolása, fogás, 

támaszkodás kialakítása 

 logopédiai ellátás 

 

 DISZKINETIKUS (akaratlan túlmozgás) 

ATETÓZIS 

Mind a négy végtagra, a fejre, a nyakra a törzsre kiterjedő túlmozgás. Jellemző 

az izomtónus hullámzása, váratlanul befolyásolja a felvett helyzeteket, az 

akaratlagos mozgást és akarattól független mozgásokat hoz létre. A 

túlmozgásokat minden külső vagy belső inger kiválthatja és befolyásolhatja. 

A cselekvési szándék is előidézheti a túlmozgás fokozódását. Jellemző a 

„grimaszolás”, az arc mimikai izomzatában fellépő túlmozgás. 

Társuló tünetek: beszédzavar, centrális eredetű nagyothallás, akadályozott 

légzés, rágás, nyelés, szem-kéz koordináció sérülése. 

A fejlesztés fő feladatai: 

 a térben és időben helyes koordináció kialakítása 

  



 

 
 

 

 a feladatmegoldások során a mozgás céljának elérésekor a nyugalmi 

helyzet megtartása 

 a helyes légzésritmus kialakítása 

 

 KISAGYI TÜNETCSOPORT (koordinációs és egyensúlyzavar) 

ATAXIA 

A mozgások célszerű időbeli és térbeli optimális megvalósításának 

koordinációja zavart. A célzott mozgás nem sikerül pontosan, gyorsan csak 

kitérő, lengő mozgásokkal. A mozgások pontatlanok, szakadozottak, a 

mozgások ívei nagyobbra méretezettek. 

Társulhat hozzá törzsataxia (a törzs előre-hátra vagy oldalra dülöngél állásnál, 

járásnál), skandáló beszéd (a beszéd szaggatottá, lökésszerűvé válik), 

szemtekerezgés. 

A fejlesztés fő feladatai: 

 a mozgás tér- és időbeli koordinációjának kialakítása 

 a célirányos mozgás fejlesztése 

 a beszéd fejlesztése 

  

 KEVERT FORMÁK 

A mozgáskorlátozott gyermekek tartása a megváltozott mozgás, a végtagok 

rendellenessége, különféle deformitások és az izomműködés egyensúlyának  

megbomlása miatt veszélyeztetett. Gyakran alakulnak ki másodlagos tartási 

rendellenességek. 
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3.3  A fejlesztő munka 

 

A mozgás sérülése nehezítetté teszi a tapasztalatszerzést, károsodnak a 

motoros és megismerési funkciók. A cselekvés útján szerzett tapasztalatok 

hiányossága miatt a mozgássérült gyermek fejlődése eltér a kortársaiétól. A 

veleszületett mozgásszervi károsodás minden területre kiható komplex 

akadályozottság. A sérülés hatással van a fizikai állapotra (befolyásolja a 

testtartást, a hely- és helyzetváltoztatást, a felső végtag működését), de 

változnak a terhelhetőség és a motoros képességek is(az erő, ügyesség, 

gyorsaság, állóképesség). Ennek következtében érintett lehet a kommunikáció 

(verbális és nonverbális), mert ez is motoros működéshez kötött. 

Létrejöhet pszichés hátrány, sérülhet a szocializáció, nehezített lehet az 

önkiszolgálás, önellátás valamint a másoktól való függés miatt önértékelési 

zavar is kialakulhat. Gyakran beszűkültek vagy hiányosak a kortárs 

kapcsolatok, nehezített a társas tevékenységekben való részvétel. 

Központi idegrendszeri sérülés következtében értelmi sérülés is kialakulhat. 

A mozgáskorlátozott gyermek ismeretei mennyiségileg és minőségileg is 

eltérhetnek a társaiétól (akkor is ha a sérülés következtében nem érintettek az 

értelmi képességek mert akadályozott a környezete aktív megismerésében). 

A hátrányok csökkentése, megszüntetése érdekében elő kell segíteni a 

szűkebb és tágabb környezetének szélesebb körű megismerését, az 

életkorának megfelelő tapasztalatszerzést, a megtanult mozgások alkalmazása 

közben a minél önállóbb életvitel kialakítását. 

  



 

 
 

 

3.3.1  3.3.1. A fejlesztés területei 

 

A diagnózistól, a sérülés mértékétől, az életkortól, a társuló tünetektől 

függően a fejlesztés területei egyes gyermekeknél nagymértékben eltérhetnek. 

A mozgásfejlesztő program fő területei lehetnek:  

 nagymozgás fejlesztése 

o testtudat  

o téri tájékozódás (saját testen, térben, síkban) 

o alapmozgások koordinációjának javítása 

o a két testfél mozgásának összerendezése 

o egyensúlyfejlesztés 

o koordináció fejlesztése 

o mozgás-ritmus-beszéd összerendezése 

 finommozgás fejlesztése 

o grafopercepció 

o taktilis rendszer 

o kezek, ujjak mozgásának összerendezése 

o szem-kéz koordináció 

o kézügyesség 

o eszközhasználat 

 

 szociális képességek, együttműködési, alkalmazkodási készség 

fejlesztése 
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 kommunikáció, beszéd fejlesztése (beszédmotorika, artikuláció 

fejlesztése) 

 figyelem, megfigyelőképesség fejlesztése 

 érzékelés, észlelés fejlesztése 

 tudatosság, önérétékelés fejlesztése 

 

3.3.2 Az ellátó szakember és feladatai 

 

A mozgástevékenységben akadályozott gyermekek vizsgálatát a Fővárosi 

Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló Tagintézménye végzi. A 

szakvélemény gyermek anamnézisét, diagnózisát, mozgásállapotát, 

gyógypedagógiai, pszichológiai, értelmi- tanulási- képességek, mozgás és 

kommunikáció vizsgálatának eredményét tartalmazza. Ez a dokumentum 

magában foglalja  az ellátás formáját, a kijelölt intézményt, az ajánlott 

fejlesztéseket, a mozgásfejlesztésre jogosult szakembert, a mentesítéseket, a 

felülvizsgálat idejét. 

A szakértői vélemény szükséges ahhoz, hogy a mozgástevékenységében 

akadályozott gyermek a sajátos nevelési igényének megfelelő ellátásban, 

fejlesztésben és kedvezményekben részesülhessen. Az oktatási intézmény 

feladata a szakértői véleményben meghatározottak teljesítése, a megfelelő 

szakember megtalálása.  

A mozgáskorlátozott tanulók sérülésspecifikus ellátását mozgásterápiában 

jártas szakemberek végzik: 

  



 

 
 

 

 konduktor - a központi idegrendszer károsodása következtében 

mozgássérültek fejlesztő pedagógusa 

 szomatopedagógus -  mozgássérültek pedagógiája szakos 

gyógypedagógus 

 gyógytornász 

Feladatok: 

 a sajátos nevelési igényű gyermek ellátása, fejlesztése 

 a többségi intézmények pedagógusaival való kapcsolattartás 

 a szülőkkel való kapcsolattartás 

 adminisztrációs tevékenység 

 

A sajátos nevelési igényű gyermek ellátása, fejlesztése: 

 a mozgásfejlesztő szakember tevékenységének tervezésekor 

(órarendjének összeállításakor) figyelembe veszi a gyermek életkorát, 

napirendjét, órarendjét, terhelhetőségét, a komplex fejlesztésben részt 

vevő más szakemberek időbeosztását, alkalmazkodik az ellátó 

intézményhez  

 az ellátás formája egyéni esetleg mikrocsoportos.  

 a tárgyi feltételeket a befogadó intézmény biztosítja. (Ha ez nem 

megvalósítható, akkor az EGYMI mozgásfejlesztő termében zajlik a 

fejlesztés.) 

 felméri a mozgástevékenységében akadályozott gyermek sajátos 

nevelési igényét, szükségleteit , megfigyeli spontán és feladathelyzetben 

 megtervezi a fejlesztés folyamatát 
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 a fejlesztő órákon különböző módszerekkel, különböző eszközök 

felhasználásával segíti a gyermek fejlődését, a mozgásnevelésen kívül 

az önálló életmód kialakítását 

 a felemerülő feladatok önálló megoldására, öntevékenységre, 

aktivitásra ösztönöz 

 segít a fejlesztő eszközök, módszerek kiválasztásában 

 ellenőrzi, értékeli a fejlesztő folyamatot 

 

A többségi intézmények pedagógusaival való kapcsolattartás: 

 a tanév kezdetén konzultál a többségi pedagógussal a gyermekről szóló 

szakértői véleményben foglaltakról és annak megvalósításáról 

 együttműködik az év eleji állapotfelmérésben  

 együttműködik az egyéni fejlesztési terv elkészítésében  

 a fejlesztő munka során a gyermeket folyamatosan megfigyeli, értékeli  

 a tanév közben az eredmények megbeszélése: 

o a gyermekkel szembeni elvárások a fejlődési üteméhez 

igazítása 

o állapotának megfelelő követelmények támasztása és 

rávezetés a követelmények saját erőből történő 

kielégítésére 

o az ép funkciók bevonása a tevékenységekbe 

o következetesség az elvárások területén 

o nevelési, oktatási problémák megbeszélése, tanácsadás, 

konzultáció 

 konzultációs lehetőséget biztosít a befogadó intézmény pedagógusainak 



 

 
 

 

 szemléletalakítás (bemutató órák, eset-megbeszélések, beszélgetések) 

 javaslatot tehet a gyermek sajátos nevelési igényének megfelelő tanulási 

környezet kialakítására 

 javaslatot tehet a tanuláshoz szükséges eszközök kiválasztására 

(tankönyv, speciális segédeszközök) 

 

A szülőkkel való kapcsolattartás  

A gyermekkel való munka elkezdése előtt fontos a szülővel való konzultáció! 

Az egészségügyi problémák kezelése az orvosok kompetenciája, de a 

fontosabb egészségügyi dokumentációt ismerni kell. Tájékozódni kell a szülő 

tapasztalatairól, kéréseiről, a fejlesztés szempontjából fontos információkról:  

 a családi anamnézisről 

 a társuló betegségekről (pl. Epilepszia esetében ismerni kell a 

gyógyszerek használatát, a rohamot megelőző tüneteket!)  

 a gyermek szokásairól, viselkedéséről ( pl. Mi az, ami szorongást vált ki 

belőle? ), az étkezési szokásairól (pl.: nyelési problémák)  

 mindennapi tevékenységek végzése közben szükséges –e segítség 

nyújtásról ( A mindennapi tevékenységek végzése közben  szükséges –

e segítségnyújtás?) 

Az első konzultáció után a további kapcsolattartás is fontos: 

 a szakértői vélemény értelmezése 

 a fejlesztési lehetőségek megbeszélése 

 konzultáció a gyermek fejlődéséről 
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  együttműködés kialakítása, annak érdekében, hogy a szülők aktívan 

vegyenek részt a gyermek cselekvéses alkalmazkodásának tanulásában, 

a tevékeny életmódhoz szoktatásában 

 

Adminisztrációs tevékenyég: 

 év eleji állapotfelmérés, egyéni fejlesztési terv készítése 

 rehabilitációs napló belívének vezetése 

 pedagógiai vélemény készítése a gyermek mozgásállapotáról a szakértői 

bizottság kontrollkérőjéhez 

 tanév végi értékelés készítése 

 

3.3.3 A fejlesztés színterei 

 

A mozgássérülés a környezethez való alkalmazkodás akadályozottsága. A 

család a legkisebb közeg, ahol a gyermek a legtöbb időt tölti, ezért 

elengedhetetlenül fontos, hogy bátorítsák aktivitásra, segítsék a 

kezdeményező készségét, alakítsák pozitívvá a beállítódását. A 

mozgásfejlesztő szakember segítségével pedig határozzák meg közösen a fő 

célokat, az elérésükhöz szükséges tevékenységeket.  

A befogadó iskola a sérült gyermek és társai számára is pozitív változásokat 

tartogathatnak a személyiségfejlődés és szocializáció területén. A 

mozgássérült gyermek megtapasztalja az életkorának megfelelő 

követelményeket, elvárásokat és ebben a közegben megtanulhatja a lehető 

legnagyobb önállóságot. 



 

 
 

 

A mozgásfejlesztés szakértői véleményben javasolt ideje általában heti 2-4 

óra. Az aktív tanuláshoz ez nagyon kevés ezért fontos a megtanult 

tevékenységformák gyakorlása, segítése, elvárása, kivárása otthon és az 

iskolában is! 

 

3.4 Segítő környezet, segítő eszközök 

 

Az önállóságra nevelés elvét mindig szem előtt tartva, az iskolában – a 

mozgáskorlátozott tanulók életkorának és mozgásállapotának megfelelően – 

biztosítani kell pszichés, egészségügyi és fizikai szempontból a biztonságot 

és állandóságot, olyan szeretetteljes és motiváló légkör kialakításával, amely 

magában foglalja: 

 a fizikai környezetet, amely egyrészt akadálymentes, másrészt 

valamennyi tanuló számára biztosítja a balesetmentes környezeti 

feltételeket 

 a személyre szabott segédeszközöket és segítő technológiákat; az 

oktatáshoz szükséges speciális eszközöket (pl. megfelelő méretű 

dönthető asztallap, állítható magasságú biztonságos szék, írást-

olvasást, kommunikációt támogató eszközök, adaptált matematikai 

eszközök stb.) és az önálló életvitelhez, mindennapos 

tevékenységekhez szükséges segítő technológiákat és azok 

használatát 

 a befogadó, elfogadó, kölcsönös alkalmazkodást kívánó, a tágabb 

környezetre is hatással bíró személyi környezetet  

 szükség szerint személyi segítő jelenlétét 
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3.4.1  Iskolai környezet 

 

 megfelelő parkoló 

 lépcsők helyett rámpák 

 lehetőleg földszinti osztályterem 

 kapaszkodók, korlátok folyosón, liftben, öltözőben, mosdóban 

 biztonságos mosdó, wc ( ha szükséges pedagógia asszisztens segítsége 

a használathoz) 

 küszöb nélküli ajtók 

 csúszásmentes burkolat 

 kézmagasságban elhelyezett kapcsolók 

 

3.4.2 Tantermi berendezések 

 

 az osztályteremben: padsorok, székek közötti nagyobb távolság; az ajtó 

könnyű megközelíthetősége 

 állítható magasságú szék és asztal szükséges lehet, amelynek a lapja 

dönthető.  

 

  



 

 
 

 

3.4.3 Taneszközök, tanulást segítő eszközök 

 

 speciális füzetek (nagyobb sortávolságú, vastagabb lapú) 

 vastag keresztmetszetű ceruzák, színesek, postairónok 

 ceruzafogók 

 speciális ollók 

 csúszásgátlók, tapadó alátétek 

 asztali kapaszkodók 

 könyvtámasz 

 kisméretű billentyűzet – gyenge izomtónus estén; nagyméretű 

billentyűzet ataxia, athetozis esetén 

 nagyméretű egerek 

 

3.4.4  Fejlesztő eszközök 

 

 gimnasztikai labda 

 kéz- és lábsúlypánt 

 néhány finommotorika fejlesztésére szolgáló eszköz:  

o csipeszek 

o fagyöngyök 
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o marokfogós zsírkréta 

o fűzőcske 

o Montessori-torony  

3.5 Módszertani ötletek 

 

A mozgáskorlátozott gyermekek komplex fejlesztést igényelnek a mozgás, a 

nevelés, az oktatás, a kommunikáció, az eszközös megsegítés, a 

személyiségfejlesztés területén. Az önállóságra nevelés fontos szempont a 

tanuló mozgásállapotának, életkorának figyelembevételével. 

Fontos, hogy a gyermek stabilan, biztonságosan üljön, a lába talpon legyen 

munka közben, a csípő és a térdek lehetőleg derékszögben álljanak. Ez az 

előfeltétele a manipulációnak. Ha a lába nincs talpon, a törzse nem 

függőleges, vagy függőlegeshez közeli, akkor a kezét fogja támasztásra 

használni, így akadályozva lesz abban, hogy manipuláljon. A láb talpra tételét 

a talp megemelésével- zsámollyal segíthetjük, ha szükséges rögzíthetjük itt a 

lábfejeket. Az ülőfelületnek akkorának kell lennie, hogy a térdhajlatot 

megközelítse, de ne érje el, megfelelő alátámasztást biztosítson. Fontos, hogy 

a  munkafelület megfelelő magasságú és dőlésszögű legyen, mert ezek 

szükségesek a hatékony munkavégzéshez. 

Írás 

Probléma: 

 nehezen megfogható író- rajzeszköz 

 nem megfelelő írásnyomaték 

 elmozduló túl kis vonalközű füzet 



 

 
 

 sérülésből eredendően lassabb írásbeli feladatmegoldás 

 szem-kéz koordináció sérülése 

Javaslatok: 

 különböző markolatú, megvastagított, vagy háromszögletű ceruza 

 speciális ceruzafogók 

 erős írásnyomaték (vésés) esetén- tompa hegyű ceruza, gyenge 

izomerővel rendelkező gyermek esetén könnyen nyomot hagyó 

íróeszköz 

 gyengénlátók számára készített nagyobb vonalközű és négyzetrácsos 

füzet. 

 A súlyosabban mozgáskorlátozott gyermekek, és akiknek sérült a 

szem-kéz koordinációja, a legnagyobb vonalközű füzeteket, lapokat 

használják. Később, a mozgásállapot javulásával, illetve a gyakorlás 

következtében a vonalközt fokozatosan csökkenteni lehet, vagyis 

másik füzet használatára lehet áttérni. 

 csúszásgátló fólia vagy szilikonlap, kapcsos rajztábla 

 súlyosabb esetben gépi írás 

 több idő biztosítása a feladatmegoldásra 
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Olvasás 

Probléma: 

 elmozdul a könyv 

 nem tudja követni a szemével a szöveget 

Javaslat: 

 a könyv rögzítése 

 az olvasnivaló kinagyítása 

 sorvezető használata 

 

Matematika 

Probléma: 

 a cselekvéses tapasztalatszerzés gátoltsága miatt 

o nehezített az ok-okozati összefüggések megértése 

o elmaradhatnak olyan tevékenységek, amelyekhez tárgyak 

tulajdonságait vesszük figyelembe (pl.: összehasonlítás, válogatás, 

sorba rendezés, mérés, becslés) 

o vizuális deficit esetén nehezített a hasonlóságok, különbségek 

felismerése 

 a manipuláció akadályozottsága miatt 

o tárgyak halmazokba csoportosításának nehezítettsége 

o formák létrehozásának akadályozottsága 

  



 

 
 

 

Javaslat: 

 hosszabb megalapozó szakasz beiktatása 

 tapasztalatszerzés minél több érzékszerv bevonásával 

 folyamatos gyakorlás 

 egyes tananyagrészek (geometria) módosítása, csökkentése 

Mozgás 

Probléma: 

 nagymozgások nehezítettsége, helyváltoztatási nehezítettség 

 mozgásos ügyetlenség 

 koordinációs és egyensúlyzavar 

 téri tájékozódási, lateralitási zavar 

 eszközhasználati probléma pl. labda, karika, tornabot 

 frusztráció miatt alacsonyabb kudarctűrő és konfliktuskezelő képesség 

Javaslatok: 

 A gyermekek mozgás közben vigyázzanak egymásra, ne zavarják 

egymást. 

 A feladat átalakítása olyan módon, hogy az érintett gyermek is be tudjon 

kapcsolódni. 

 Más eszköz választása. 
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 A feladat átalakítása úgy, hogy kapjon szerepet a gyermek például 

játékvezetőként, pontozóként, ha nem tud részt venni egyáltalán a 

mozgásban. 

 Sikerélmény biztosítása, ami motiválja a gyermeket. 

3.6 Zárszó 

 

Tudjuk, hogy nincs egy általános érvényű recept, ami alkalmazható lenne a 

pedagógiában, és ahány gyermek annyi személyiség.  Nagy kihívásokkal kell 

szembenézni, de mindenki arra törekszik, hogy az alkalmazott nevelési- 

tanítási- tanulási módszerekkel olyan készségeket fejlesszenek és alakítsanak 

ki, melyekkel a tanulók egyenlő vagy hasonló eséllyel léteznek majd a 

világban. Ebben a kiadványban sok hiányosságról, deficitről, nehézségről esik 

szó, de a mindennapi fejlesztés során mindig a gyermek személyisége, 

meglévő képességei a meghatározóak, erre építünk. A gyermek 

személyiségfejlődésének, aktív tanuláson alapuló mozgásfejlődésének segítői 

a befogadó iskola vezetője, az együttnevelést megvalósító iskolák 

pedagógusai, a család, a fejlesztő tevékenységet végző gyógypedagógusok. 

Minannyian fontos szereplői a mozgássérült gyermek önálló életvitelének 

kialakulásához és a társadalmi integráció eléréséhez. A nyitott, toleráns, 

megértő empatikus légkör segíti a mozgássérült gyermeket a tanulásban és az 

ő jelenléte, integrációja segíti az ép mozgású felnőtteket, gyerekeket saját 

személyiségük fejlesztésében. 

 

                                                                                       Bársony Rózsa 

                                                                                            konduktor-tanító 
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