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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 fenti ábrán látható, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek 

rendszerében hol helyezkednek el a sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók. 

2 A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY 

2.1.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,  
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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. 

2.1 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 
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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 

 

2.2 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. 

2.3 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). 
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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 

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. 
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 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 A tanulási  akadályozottság 

3.1 A tanulási akadályozottság fogalma  

A tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a gyermekek, akik 

az idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okokra visszavezethető gyengébb 

funkcióképességei, illetve a kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, 

átfogó tanulási nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak. 

Az enyhe fokú intellektuális képességzavar az enyhe értelmi fogyatékosság 

fogalma helyett használatos a legmodernebb terminológia szerint. Az enyhe 

értelmi fogyatékosság (enyhe fokú intellektuális képességzavar) az általános 

iskolai gyenge teljesítménnyel együtt a tanulási akadályozottság csoportjába 

tartozik, mely a tanulási zavarral és tanulási nehézséggel együtt alkotja a 

tanulási korlátok körét.  
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3.2 Állapotmegismerés, szakértői vélemény 

A szakértői bizottság komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, 

orvosi vizsgálat alapján szakértői véleményt készít. A szakértői vizsgálat a 

szülő kérelmére, illetve ha az eljárást nem a szülő kezdeményezi, a szülő 

egyetértésével indul. Amennyiben a megyei illetékességű szakértői bizottság 

a vizsgálat alapján sajátos nevelési igényt, ezen belül enyhe értelmi 

fogyatékosságot állapít meg, javaslatot tesz a tanuló különleges bánásmód 

keretében történő ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, a 

szükséges szakemberre és annak feladataira. 

A szakértői vélemény tartalmazza: 

 az ellátás intézményes módjára vonatkozó javaslatot: külön- vagy 

együttnevelés, együttnevelés esetében részleges vagy teljes integráció; 

 a kijelölt nevelési-oktatási intézmény megjelölését; 

 a gyermek, tanuló nevelésével, oktatásával kapcsolatos sajátos 

követelményeket, fejlesztési feladatokat; 

 a fejlesztési feladatok ellátásának javasolt időkeretét; 

 a kötelező felülvizsgálat idejét; 

 a szükséges szakemberre vonatkozó javaslatot; valamint 

 tartalmazhatja a javaslatot az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az 

értékelés és minősítés alóli mentesítésre. 

  



 

 
 

3.3 A tanulási akadályozottság tünetei 

 

A tanulás minden területén (szinte valamennyi tantárgyban) generalizáltan, 

átfogóan és tartósan jelentkeznek. Különösen jellemző a kognitív funkciók, 

valamint a beszéd lassúbb fejlődése, diszpraxiás (mozgáskoordinációs zavar) 

tünetek, a figyelem-összpontosítás, lassú feladatvégzés, gyakori hibázás és 

viselkedési problémákban megmutatkozó szociális tanulás nehézségei. Ezek 

az eltérések a tanulási képesség fejlődésének különböző mértékű elmaradását, 

zavarát, illetve a tanulás akadályozottságát okozzák, összefüggésben a 

környezeti hatásokkal.  

 

3.4 A tanulási akadályozottság közvetlen és közvetett okai 

Kisebb mértékű központi idegrendszeri sérülés (enyhe fokú értelmi 

fogyatékosság) és/vagy tartósan hátrányos szociális környezet miatt a 

neurológiai érés lelassulása. A korai segítségnyújtás elmaradása miatt 

megindulhat az elmaradásnak egy olyan felhalmozódási folyamata, melynek 

hatására fokozatosan növekedhet az életkori csoporthoz viszonyított iskolai 

teljesítmény elmaradása.  

A tanulási akadályozottság kialakulásának hosszú folyamata van. Mint a fenti 

felsorolásból kitűnik, a fejlődést akadályozó okok nem kizárólag a gyermek 

biológiai/pszichológiai adottságában keresendők, hanem igen gyakran a 

családi, iskolai, szociális-kulturális környezet kedvezőtlen hatásaiban. A 

különböző okok összegeződve igen változatos tanulási problémákhoz 

vezetnek. A hátrányos szociális környezeti hatások és tanulási sikertelenségek 

nagyon gyakran a tanulási motiváció tartós csökkenését idézik elő. Hosszabb  
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távon kialakulhat a tanulás eredményességét akadályozó oksági láncolat, 

amennyiben a gyermek nem kap időben megfelelő segítséget.  

3.5 A tanulásban akadályozott gyermek tanulási folyamatainak 

jellemzői 

Az enyhe intellektuális képességzavar (enyhe értelmi fogyatékosság) sok 

esetben először iskolai tanulási helyzetekben jelentkezik, összefüggésben az 

alapképességek eltérő, lelassult fejlődésével. Így a tanulási sajátosságok 

szinte valamennyi tantárgyban generalizáltan, átfogóan és tartósan 

jelentkeznek. 

Az enyhe értelmi fogyatékosság (enyhe intellektuális képességzavar) 

diagnosztizálása orvosi, gyógypedagógiai és pszichológiai feladat. 

Pszichodiagnosztikai vizsgálatokkal megállapítható a kognitív funkciók 

lassúbb/eltérő fejlődése, valamint az adaptív funkciók érintettsége. Az 

enyhe értelmi fogyatékos személyek fejlődése igen változatos attól függően, 

hogy milyen egyéb érzékszervi, motorikus, beszédfejlődési, viselkedési stb. 

rendellenességeket mutatnak, amelyek vagy oksági összefüggésben állnak az 

értelmi fogyatékossággal, vagy egyéb hatásokra alakulnak ki.  

3.5.1 Az adaptív funkciók szerepe a tanulási akadályozottság 

értelmezésében 

A vizsgált gyermek mentális állapot súlyosságának megállapítása, illetve a 

támogatás formáinak meghatározása nem az IQ mértéke szerint történik, 

hanem az adaptív viselkedés alapján. Az adaptív viselkedés megállapításakor 

vizsgálják a szociális környezet és az adott személy kölcsönhatásában 

kialakuló viselkedés, a mindennapi élet kihívásaival való megküzdés  

  



 

 
 

 

eredményességét. Az adaptív funkciók három területét vizsgálják: a 

fogalmi, a szociális és a praktikus dimenziókat. 

Fogalmi képességek: nyelvi megértés, beszéd, olvasás, írás, számolás, 

időfogalom, matematikai problémák megoldása, ismeretek és készségek 

elsajátításához szükséges képességek. 

Szociális képességek: interperszonális képességek (pl. szemkontaktus mások 

megszólításakor), szabálykövetés (p. játékszabályok), szociális problémák 

megoldása (pl. vitás kérdések feldolgozása), mások megértése (pl. empátia), 

barátkozás és barátságok megtartása. 

Praktikus képességek: napi rutintevékenységek, beleértve az önellátást (pl. 

öltözködés, tisztálkodás), biztonság (pl. úttest előtt körülnézés), otthoni 

tevékenységek (pl. háztartási gépek használata), munkahelyi/iskolai 

tevékenységek (pl. időben érkezés), szabadidős tevékenységek (pl. hobbik), 

pénzhasználat (pl. boltban fizetés).  
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Fogalmi, szociális és praktikus képességek a tanulási zavar (Intellektuális 

képességzavar) estén (Weis,2014): 

Fogalmi Szociális Praktikus 

Iskoláskor előtt előfordulhat, 

hogy egyértelmű fogalmi 

területen mutatkozó eltérés 

nincs. Az iskoláskorú 

gyerekeknek nehézségeik 

vannak a kultúrtechnikák (pl. 

olvasás, írás, matematika, 

órahasználat, pénzhasználat 

elsajátításában. Az absztrakt 

gondolkodás és a tervezés 

akadályozott, a gondolkodás 

inkább konkrét. 

A kommunikáció, a beszéd 

és a nyelv konkrétabb és 

éretlenebb, mint a hasonló 

életkorú társaié. A 

gyermekeknek nehézségei 

lehetnek a szociális jelzések 

megértésével. Az érzelem- és 

viselkedésszabályozás 

nehezített.  

Az öngondoskodás 

tekintetében a gyermek 

életkorának megfelelően 

funkcionálhat. 

Serdülőkorban segítséget 

igényelhetnek a komplexebb 

mindennapos 

tevékenységekhez, mint 

például bevásárlás, főzés, 

pénzügyek.  

 

3.5.2 A tanulásban akadályozottak pszichikus funkcióinak főbb 

jellemzői 

 

Az enyhe intellektuális képességzavar esetén megállapítható valamennyi 

pszichikus funkció (kognitív, kommunikációs, motoros, kreatív, orientációs 

és szociális képesség) egyéni mértékű és minőségű érintettsége. Különösen 

jellemző a kognitív funkciók (észlelés, figyelem, emlékezés, képzelet, 

gondolkodás) és a beszéd lassúbb fejlődése.  

  



 

 
 

Az észlelés eltérései közé tartoznak:  

 Az egyensúlyészlelés zavarai: bizonytalanság a nehézségi erő 

észlelésében, a gyermek nem mer elszakadni a talajtól, a gyermek forgás 

közben nem szédül, nem érez veszélyt vagy ellenkezőleg azonnal szédül, 

nem szereti, ha hintáztatják, ringatják, forgatják;  

 A taktilis-kinesztetikus észlelés eltérései: a gyermek feltűnően kerüli az 

érintést, simogatást, a tárgyakat alig fogja meg, illetve túlzottan keresi a 

taktilis ingereket, fogdossa, simogatja társait és a felnőtteket, „tapad 

rájuk”. A belső érzékelés területén kevéssé észleli önmagát, erősebb 

ingereket igényel, nem vagy hiányosan észleli saját testtartását, nem tud 

másokat utánozni, valamint rosszul lokalizálja az érintési ingereket, nem 

tudja pontosan megmutatni vagy megnevezni, hol értek hozzá. 

 Az auditív észlelés zavara: eltérések mutatkozhatnak az irányhallásban, 

a hangok differenciálásában, az alak-háttér észlelésben, a forma- és 

térészlelésben (hangok kihallása háttérzajból, beszédből), a 

szerialitásban (hangok sorrendjének észlelésében). 

 A vizuális észlelés eltérései:  

o Az alak- és térészlelés hiányosságai – egyes betűk alak, forma, 

méret szerinti differenciálásának hiányosságai, pl. b-d, f-t 

tévesztések.  

o Vizuális differenciálás hiányosságai – nem ismer fel egy adott 

képet a hasonlók között. 

o Vizuális alak-háttér észlelésének zavara – a vizuális jelek 

halmazából nem tudja a számára fontos információt kiemelni.  
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 Vizuális zárás, szerialitás zavara – a gyermek képtelen a 

részinformációkat egésszé alakítani (pl. betűkből szavak, szavakból 

mondatok alkotása). 

 Amnesztikus (emlékezeti) funkciózavarok:  

o az emlékezeti teljesítmény csökkenése;  

o A munkamemória kapacitásának eltérése (a gyermek többnyire 

csak az utolsó elemre emlékszik egy hosszabb magyarázatból vagy 

utasításból); 

o A munkamemória és a tartós memória kapcsolatának gyengesége 

(a tanultakat nehezen tudja „lehívni” a tartós memóriából a 

munkamemóriába, illetve az átlagosnál több ismétlésre, „bevitelre” 

van szüksége ahhoz, hogy az információ a tartós memóriában 

rögzüljön);  

 A kivitelezés-végrehajtás problémái elsősorban a motorikus területeken 

jelentkeznek:  

o Az izomtónus zavarai az izomzat gyenge, petyhüdt, erőtlen vagy 

ellenkezőleg, az izmok feszültsége túl magas, a gyermek egész 

teste feszes, mozgása görcsös. A mozgások kivitelezése mindkét 

esetben fárasztó.  

o A nagymozgások zavarai főként a testtartásban, az állásban, az 

egyensúlyreakciókban, a mozgások koordinálásában jelennek meg.  

o A finommotorika problémái közül a legfeltűnőbbek a kéz és az 

ujjak mozgásának eltérései (remegés, görcsösség, a ceruza, olló  



 

 
 

 

o bizonytalan fogása, „ügyetlenség”). Emellett nehézkes lehet a száj 

környéki izmok működtetése (artikuláció, fújás, fütyülés), 

valamint a szem környéki izmok mozgatása (fixálás, a szem 

követő mozgása).  

o A cselekvés tervezését és irányítását befolyásolhatja a gyengén 

fejlett testséma, a saját testen való tájékozódás nehézsége, a 

kialakulatlan laterális dominancia, a két oldal koordinációjának 

nehézsége, a motorikus hiperaktivitás vagy éppen a motoros 

gátoltság, a mozgások kivitelezésnek lelassulása. 

A szociális-emocionális területen mutatkozó eltérések részben okai, részben 

következményei is lehetnek a tanulási problémáknak.  

 Az általános pszichés állapotban zavarok keletkezhetnek: levertség, 

féktelenség, szorongás;  

 A késztetések területén: apátia, passzivitás, túlérzékenység, 

hiperaktivitás; 

 A motiváció területén: motiválatlanság, megközelíthetetlenség, nem 

érdeklődik a kultúrtechnikák iránt; 

 A munkavégzésben: gyors kifáradás, vontatott tempó, impulzivitás;  

 Az önirányításban: rövidzárlati cselekvések, labilitás, rigiditás 

(merevség);  

 Az önértékelési zavarokban: kisebbségi érzés, hiányos énkép vagy 

túlzott elbizakodottság, egocentrizmus; 
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 Szociális beilleszkedési problémáiban: elszigeteltség, 

kapcsolatteremtési nehézségek, túlzott alkalmazkodás, a belátás hiánya, 

agresszivitás; 

A kommunikációs képességek problémái következő területeken jellemzőek: 

 beszédértés 

 gyenge beszédartikuláció 

 szókincs 

 szóbeli közlés 

 hangképzés 

 grammatikai szerkezetek 

 szövegalkotás szóban és írásban 

 metakommunikáció 

 önkifejezés hibái és hiányosságai 

A figyelem zavarai: 

 A gyermek figyelme elkalandozik, könnyen elterelhető.  

 Hullámzó, ingadozó intenzitású, képtelen a zavaró ingereket figyelmi 

gátlás alá helyezni.  

 Perszeveráció – a figyelem tapadása, nem tud fókuszt váltani.   

 Szelektálási képtelenség. 

  



 

 
 

Gondolkodási nehézséget jelent:  

 a verbális-logikai gondolkodási funkcióik, kombinatív és asszociatív 

képességeik általában alacsonyabban szervezettek, míg a praktikus 

gondolkodásuk e területeknél fejlettebb (akár kiemelkedő is lehet); 

  jelrendszerek, kódok használatának nehézsége; 

 logikai műveletek, problémalátás és –megoldás nehezített, hibákat 

eredményez; 

 a rész-egész, alá-fölé rendeltség, ok-okozati összefüggések felismerése;  

 elvonatkoztatási, általánosítási feladatokban fokozottabb nehézségeket 

mutathatnak; 

 fogalomalkotásukat a konkrét, érzékletes, funkcionális jegyek 

kiemelése jellemzi, melynek hátterében a feltűnő jegyek 

megragadásának jelensége áll (a lényeges jegyek helyett); 

 korlátozott az ítélőképességük, adekvát kritika megfogalmazási 

képességük 

 tapasztalható gondolati megtapadás (perszeveráció) és gondolkodási 

merevség (rigiditás) is; 

 

 Ezek a zavarok, nehézségek egyénenként változó mértékben és mindig 

egyedi kombinációban jelennek meg; a tanulási képesség különböző 

mértékű fejlődési zavarát mutatják, és akadályozzák az iskolai tanulás 

eredményességét. Mindezek következményei a középiskolás fiatal 

tanulási teljesítményében is megjelennek, ezért a nevelés-oktatás során 

még ekkor is figyelemmel kell lenni rájuk. Az enyhe értelmi fogyatékos  
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 emberek döntő többsége minimális támogatással képessé válik az önálló 

életvezetésre. 

 Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek/tanulók képességszintje a 

megközelítően azonos életkorú tanulócsoportokban sem homogén. 

Az enyhe értelmi fogyatékossághoz sok esetben társul más fogyatékossági 

típus is: 

 hallássérülés, 

 látássérülés, 

 mozgáskorlátozottság, 

 autizmus spektrumzavar. 

Mindezek befolyásolják az ellátási szükségletet, a taníthatóságot és a gyermek 

jövőjére vonatkozó előrejelzéseket. 

 

3.6 A tanulásban akadályozottakat ellátó szakember és feladatai 

 

Az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek oktatását-nevelését-fejlesztését 

elláthatja gyógypedagógiai intézmény, iskolai osztály és/vagy a többi 

tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos iskolai osztályban 

együttnevelést biztosító befogadó iskola. A tanulói szükségletek ismeretében 

szakmai támogatás igényelhető (amennyiben nincs az intézménynek saját 

státuszban lévő gyógypedagógusa): 

  



 

 
 

 

 az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményekben (EGYMI) 

működő utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatoktól; 

 pedagógiai szakszolgáltatást nyújtó intézményektől; valamint 

 pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményektől. 

 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók nevelési folyamatát meghatározó 

irányelvek és szempontok: 

A tanulásban akadályozott gyerekek ellátását végezheti tanulásban 

akadályozottak pedagógiája vagy pszichopedagógia vagy logopédia 

szakirányon végzett gyógypedagógus.  

 tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon vagy (korábban) 

oligofrénpedagógia szakon végzett gyógypedagógus vesz részt a 

nevelési-oktatási és/vagy fejlesztési folyamatban, valamint 

szükségszerűen más szakirányon végzett gyógypedagógus és/vagy 

egyéb szakember (pszichológus, orvos, szociálpedagógus stb.); 

 a tanórák mellett az enyhe értelmi fogyatékos tanulók kötelezően részt 

vesznek az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és 

rehabilitációs foglalkozáson, amelynek célja a pszichikus funkciók 

fejlesztése a tanulók egyéni szükségleteinek megfelelően; 

 a gyógypedagógus a partnerekkel együtt (tanuló, pedagógus, szülők stb.) 

egyéni fejlesztési tervet állít össze, amely konkrét, mérhető és rövid idő 

alatt elérhető célokra bontja le a távlati fejlesztési célokat; 
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 elengedhetetlen az egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és 

rehabilitációs foglalkozások dokumentálása, az elért eredmények 

összehasonlítása a kiinduló állapottal, a pedagógiai diagnosztika 

eszközeivel pontos és mérhető információk gyűjtése, ezek alapján az 

egyéni fejlesztési terv módosítása; 

A szakemberek köre az integrációban tágabb lehet, mint a hagyományos 

iskolai keretek között. Szükség esetén kapcsolatban kell állni 

gyermekneurológussal, pszichológussal, gyógytornásszal, 

gyógytestnevelővel, olyan gyógypedagógussal, aki valamilyen egyéb 

fogyatékosságterület terapeutája, tanára, esetleg más specialistával. A 

szakemberek közötti koordináció feladat a gyógypedagógusra hárul, de a 

tényleges kooperáció, a folyamatban részt vevő, valamennyi szakember 

részvételével zajlik. 

 

3.7 A tanulásban akadályozott gyermek fejlesztése 

 

A tanulási akadályozottság változó, változtatható állapot. A kiváltó okok 

feltárásával, kedvező irányú befolyásolásával a tanulási akadályozottság 

részben megelőzhető, részben súlyosságának mértéke csökkenthető. A 

tanulási képesség fejlesztéséhez a pedagógiai/gyógypedagógiai eszközök (a 

gyermek állapotához alkalmazkodó tananyag, taneszköz-rendszer, tanulási 

tempó, tanulási környezet, egyéni fejlesztő eljárások, megfelelően képzett 

szakemberek) mellett szükséges a környezeti/szociális nevelési feltételek 

javítása is. A speciális nevelési szükségletek idejében történő kielégítésével  



 

 
 

az önálló életvitelre való előkészítés történik meg.  Ha nem kapnak elég 

segítséget ezek a gyermekek, akkor kudarc kudarcra halmozódik, egyre 

jobban elfordulnak az iskolától, tanulási kedvük (motivációjuk) és 

önértékelésük rohamosan csökken, és ezzel életesélyeik is romlanak. 

Megfelelő segítséggel azonban ez elkerülhető és hozzá lehet őket segíteni az 

örömmel és figyelemmel végzett eredményes tanuláshoz. 

3.7.1 A fejlesztés területei 

A tanulásban akadályozott gyermekek gyógypedagógiai nevelésének 

fókusza a képességnevelés.  

 A képességnevelés szorosan összekapcsolódva történik a pszichikus 

funkciók szintjén:  

 érzékelés 

 észlelés 

 figyelem  

 emlékezés  

 képzelet 

 gondolkodás 

 és az egyes képességek területein, mint a: 

o motoros 

o kommunikációs 

o emocionális 
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o kognitív 

o szociális 

o kreatív és 

o orientációs képességek  

Valamennyi tanulási folyamatminőségét befolyásolja az érzékelés-észlelés, a 

képzeletalkotás, a figyelem, az emlékezet, gondolkodás, és a fantázia 

működése.  

A fejlesztő tevékenység célja az enyhe értelmi fogyatékos tanulók 

kompetenciafejlesztése a következő területeken:  

 kommunikációs képességek,  

 kognitív képességek,  

 orientációs képességek,  

 kreatív képességek,  

 motoros képességek  

 és szociális képességek. 

 

3.7.2 A fejlesztés színterei 

 Iskolai nevelés-oktatás 

 a tanuló általános fejlettségi állapotának, tanulási képességeinek 

leginkább megfelelő tanulási tempó és absztrakciós szint biztosítása, 

amely tanulási területenként/tantárgyanként eltérő lehet; 

  



 

 
 

 

 a fogalmak lassú érlelése, a sokrétű és intenzív tapasztalatszerzés, az 

elvonatkoztatás lépéseinek szemléltetésén alapuló folyamat a fogalmak 

fokozatos „bővítését” teszi lehetővé; 

 a megtanultak számbavétele, rendezése és kérdések/problémák 

segítségével a még nem ismert válaszok keresése. A saját élmények, 

korábbi tapasztalatok/tudás összekapcsolása a megtanulandó 

fogalmakkal, cselekvésekkel; 

 a gondolkodás rigiditása miatt a kérdések egyszerűsítése, a 

feladatelemek kis lépésekre bontása vagy analógiák alkalmazása 

hozzájárul a tanulóban már meglévő tudáselemek megerősítéséhez, a 

továbblépéshez; 

 fontos a különböző képességeket fejlesztő eljárások és feladatok 

összehangolása, a tanuló érdeklődésének és motiváltságának elősegítése 

(pl. feladatok választhatósága, több megoldási lehetőség keresése, az 

önálló tanuláshoz szükséges technikák elemeinek fokozatos elsajátítása, 

a metakognitív folyamatok állandó megerősítése, az egyéni tanulási utak 

feltárása); 

 fontos a tanulásra rendelkezésre álló idő változatos strukturálása, az 

időtartamok rugalmas változtatása, a legkedvezőbb csoportméret 

kiválasztása; 

 az elsajátítás folyamatában alkalmazott eszköztár (pl. számológép, 

szótár, IKT-eszköz, gondolattérkép stb.) alkalmazásának tanítása, majd 

felhasználásának lehetősége a tanuló számára a pedagógiai folyamat 

minden szakaszában; 
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 megfelelő tanulási környezet kialakítása (térelrendezés, berendezés, 

változtathatóság stb.). 

 

              A tanuló fejlődését támogató feltételek: 

- megfelelő osztálylétszám; 

- az aktív tanulás biztosítása; 

- a szükségleteknek megfelelő tanulásszervezési mód kiválasztása; 

- a személyre szabott tanulás lehetősége; 

- differenciálás alkalmazása; 

- együttnevelés során a kéttanáros modell alkalmazása és/vagy a 

pedagógus-gyógypedagógus szoros együttműködése, rendszeres 

konzultációja; 

- fejlesztő értékelés (tanulást támogató értékelés) alkalmazása. 

 

 Egyéni, ill. kiscsoportos fejlesztések 

A SNI tanuló  az osztálykeretben történő oktatását- nevelését személyre 

szabott fejlesztő foglakozások egészítik ki, melynek egyik formája a 

gyógypedagógus által végzett egyéni fejlesztés, ill. kiscsoportos fejlesztés. A 

szakértői bizottság javaslata alapján meghatározott 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. 

 

 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.  
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3.8 Differenciálás a tanulásszervezési folyamatban 
 

 A differenciálás kiindulópontja, hogy nincs két egyforma tanulásban 

akadályozott tanuló. Az iskolában együtt tanított tanulók különböznek 

egymástól, ugyanakkor mindenkinek joga van a képességeihez mért 

legmagasabb szintű, minőségi oktatáshoz.  

 A differenciálás lényege a tanulók egyéni szükségleteihez igazodó 

fejlesztés és/vagy az önvezérelt fejlődés körülményeinek biztosítása a 

nevelés gyakorlatában.  

 A differenciálás célja annak biztosítása, hogy a tanulók abban a 

tempóban fejlődhessenek, amely számukra a legoptimálisabb, 

illetve önmagukhoz képest érjék el a lehető legnagyobb fejlődést, 

teljesítve a követelmények megfelelő szintjét. 

 A hatékony differenciálás megtervezéséhez szükséges a tanulókat 

megismerni a következő tekintetben: 

 a továbbhaladáshoz szükséges előzetes, megalapozó tudás; 

 az aktivizálhatóság; 

 az önálló, egyéni munkavégzés terén való fejlettség; 

 az együttműködési képesség; 

 a társas helyzet jellemzői. 

 Fontos, hogy a tudatos differenciált tanulásszervezés használata 

pozitívan hat az önértékelésre, valamint a társakkal való viszonyra is. 

  



 

 
 

 

A differenciálás módjai: 

 Differenciálás a segítségadásban (pl. többletsegítség, feladat 

megismétlésre nekik megfelelő nyelvi szinten, feladat kis lépésekre 

osztása, analógiák kihasználása, mintaadás stb.) 

 Differenciálás a feladatok szintjén (pl. feladat mennyisége kevesebb; 

eltérő a lehet feladatok technikai kivitelezése és a visszajelzés módja; 

nehezen író gyerek esetében alkalmazható az összekötés, színezés, 

egyeztetés stb.) 

 Differenciálás a tevékenységek szintjén (pl. használhat-e eszközt, ha 

igen milyet, verbális vagy elvont síkon történik) 

 Differenciálás a szociális keretek szintjén (a tanuló számára melyik 

ismeretelsajátítási forma a hatékonyabb: egyedül, párban vagy 

kiscsoportban történő a tanulás) 

 Differenciálás a tanulási stílus szerint (a tanulás során használt 

csatornák – vizuális, verbális vagy motoros, vagy ezek kombinációja - 

alapján melyik a legeredményesebb) 

 Differenciálás a célok szintjén (érdemes mérlegelni, mi az a minimális, 

de működőképes és szilárd tudás, amelyet egy-egy szakasz határára el 

kell érnie, melyre a további tudás épülhet) 

 Differenciálás az értékelésben (a tanulót önmagához mérjük) 
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3.9 Az értékelés (tanulási eredmény) 
 

A szakértői bizottság a komplex diagnosztikát követően megállapítja a sajátos 

nevelési igényt, ezen belül az enyhe értelmi fogyatékosságot. Ezzel egyidőben 

– szükség esetén – javaslatot tesz egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az 

értékelés és a minősítés alóli mentesítésre. A szakértői vélemény alapján az 

intézményvezető mentesítheti a tanulót az érdemjegyekkel és osztályzatokkal 

történő értékelés és minősítés alól, a gyakorlati képzést kivéve. A szülő 

kérésének megfelelően a szakértői vélemény alapján javasolja a szöveges 

értékelés és minősítés alkalmazását. A felmentés, mentesítés természetesen 

nem elsődleges cél. 

A fejlesztő értékelés és az értékelési folyamat részeként a tanulók számára 

nyújtott visszajelzés rendszeressége, a visszajelzés kultúrája, szakmai 

minősége az iskolai tanulási környezet alakulását, a tanulás motivációját és a 

tanulási célok elérésének sikerességét alapvetően meghatározó tényezők. 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók iskolai teljesítményeit döntően szöveges 

fejlesztő értékeléssel (tanulást támogató értékeléssel) végezzük, amely a Nat 

által kijelölt célok elérését is támogatja. Célja a tanulói szükségletek 

meghatározása, valamint a nevelési-oktatási folyamatnak azokhoz történő 

igazítása. A szöveges értékelés lehetőséget ad az egyéni képességek és 

eredmények szerinti differenciálásra, illetve javaslatokat tartalmaz, hogy a 

gyermek mire fordítson nagyobb figyelmet a tanulási folyamatban. A 

szöveges értékelés történhet szóban vagy írásban, ezt kiegészíthetik egyéb 

értékelési formák (szimbólumok, tárgyak, pontozás stb.). A fejlesztő értékelés 

pedagógiai célja, hogy a gyermek folyamatos támogatást kapjon. Éppen ezért 

a gyermek számára is jól érthető megfogalmazásnak nagy szerepe van.  



 

 
 

 

A leíró, szöveges értékelés feltételei a következők: 

 az értékelés a konkrét teljesítményre vagy viselkedésre vonatkozik, 

sohasem címkéz; 

 tartalmában komplex, mind pozitív, mind negatív elemek megjelennek; 

 a fejlődés előző fokához kell kapcsolódnia, és a perspektíva következő 

fokát jelöli meg; 

 emellett a továbblépésre vonatkozóan konkrét javaslatokat fogalmaz 

meg a szülők és a tanulók számára differenciáltan és érthető módon. 

Az ötfokú érdemjegy (osztályzat) skála alkalmazása − a gyermekek egyéni 

fejlődése szempontjából − nehézségeket vet fel. Az enyhe értelmi fogyatékos 

tanulók fejlődési tempója ugyanis nagy egyéni eltéréseket mutat. 

A tanulók teljesítményét a számukra előírt követelményekhez kell 

viszonyítani. Az árnyalt, reális értékelés érdekében nem csupán a tanulás-

tanítás folyamatában, hanem az értékelés során is szükséges a változatos, 

differenciált körülmények megteremtése. Fontos, hogy a tanuló a mérési-

értékelési helyzetben élhessen a jogaival (pl. eszközhasználat, több idő stb.), 

továbbá arányosan jelenjenek meg a követelményekben a kompetenciák, az 

ismeretek, a készségek és az attitűdök is. Törekedni kell a tanulói 

tevékenységek és produktumok változatosságára. 

Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók fejlődésének, tanulási eredményeinek, 

viselkedésének dokumentálására az egyes iskolák különböző megoldásokat  

alkalmaznak. Ezek segítségével nyomon lehet követni a tantárgyi 

teljesítmények mellett a gyermek általános fejlődésének folyamatát. 

 

                                                                                               Komoróczy Melinda 

                                                                                                  gyógypedagógus 
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