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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.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.   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) 
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 tiflopedagógus (látássérültek pedagógiája szakirányú végzettségű 

gyógypedagógus) 

 szomatopedagógus (mozgáskorlátozottak pedagógiája szakvégzettségű 

gyógypedagógus) 

 konduktor (központi idegrendszeri sérülés miatt mozgássérülteket 

fejlesztő pedagógus) 

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

gyógypedagógus) 

 tanulásban-, ill. értelmileg akadályozottak pedagógiája 

szakvégzettségű gyógypedagógus 

 pszichopedagógia szakirányú végzettségű gyógypedagógus 

 autizmus spektrum pedagógiája szakirányú végzettségű 

gyógypedagógus 

 

A szakemberek állhatnak a gyermeket, tanulót ellátó intézmény 

alkalmazásában, vagy az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 

Intézményektől kérve lehetnek utazó gyógypedagógusok. 

 

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

A szakvéleményben szerepelnek az alkalmazandó pedagógiai módszerek, ke

dvezmények, 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  
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integrációval a gyermekek a társadalom részesei legyenek már kezdetektől, és 

nem csak az oktatási folyamat végén. 

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

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

tolerancia, türelmesség, a sajnálatot a segítségnyújtás természetes képessége 

váltja fel. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók állapotukból adódó 

többletigényeik biztosítása a fogadó intézmény feladata. A szükségletek 

kielégítését az iskolától vagy bármilyen más szolgáltatótól kell megkapniuk 

ahhoz, hogy az esélyegyenlőségük biztosítható legyen. 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység történhet a tanórákon való 

differenciálás útján, melyben a pedagógusok, pedagógiai asszisztensek segítik 

a gyerekeket a szakértői vélemény javaslatai, illetve a gyógypedagógus 

útmutatásai alapján. 

A tanítási órák, foglalkozások szervezhetőek kéttanáros modellben is. 

Ilyenkor a pedagógus és a gyógypedagógus egyidejűleg van jelen az órán. 

A tanulók számára a meghatározott számú egyéni, vagy kiscsoportos 

rehabilitációs foglalkozást a sérülésük szerinti szakirányú végzettséggel 

rendelkező gyógypedagógusok vezetik. 

 

2.4.Az ellátás feltételei 

 

Minden nevelési, oktatási intézményben egyre emelkedő számban 

találkozhatunk sajátos nevelési igényű tanulóval. 

 



 

 
 

A sikeres integráció feltételrendszere nagyon összetett, az objektív tényezők 

mellett sok szubjektív tényezővel is számolni kell. Minden objektív feltétel 

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 
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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.Egyéb pszichés fejlődési zavar 

 

Az egyéb pszichés fejlődési zavar a Köznevelési törvény által használt 

gyűjtőfogalom, amely a sajátos nevelési igényre való jogosultság egyik 

kategóriája. Ide tartoznak a súlyos tanulási, figyelem vagy 

magatartásszabályozási zavarral küzdő tanulók, akiknek egyéni 

sajátosságaik figyelembevételével fokozott pedagógiai, pszichológiai, 

gyógypedagógiai segítséget igényelnek. 

A kategória többféle diagnózist tartalmaz, részben idegrendszeri fejlődési 

zavarokat, részben a magatartás-szabályozás más zavarait.  

 

                                                         EGYÉB PSZICHÉS  

                                                         FEJLŐDÉSI ZAVAR 

 

 

    Specifikus                                 Aktivitás és                          Magatartásszabályozási 

    tanulási zavar                           figyelem zavar                      zavarok 

 

 

- olvasási zavar                                                                    

        (diszlexia)                           - figyelemzavar                   -  impulzuskontroll- 

                                                                                                    zavar 

- helyesírás zavara               - hiperaktivitás                                                     

         (diszortográfia)                                                              - disztruptív viselkedés-                                                        

                                                    - ADHD                                 zavar 

   -    íráskivitelezés                                                                      

        íráskép zavara                                                                - disszociális viselkedés- 

        (diszgráfia)                                                                       zavar                                                     

 

- számolás zavar                                                                 

         (diszkalkulia)                                                                        

 

- kevert specifikus 

         tanulási zavarok   

  



 

 
 

 

3.1.Egyéb pszichés fejlődési zavar kialakulásának okai 

 

Az idegrendszeri fejlődési zavarok csoportjába tartozik a specifikus tanulási 

zavar és az ADHD, azaz a figyelemhiányos/hiperaktivitás zavar. Ezeknek az 

állapotoknak a hátterében eltérő idegrendszeri fejlődés áll, amik genetikai 

okokra vezethetők vissza, vagy pre-, illetve perinatális (magzati korban vagy 

a születés körüli) időszakban szerzett, vagy a csecsemőkori ismétlődő lázas 

állapotok miatt alakulnak ki. A korai életkortól kezdve jelen van a probléma.  

A magatartásszabályozási zavarok oka általában idegrendszer biológiai 

sérülékenysége és a rossz környezeti feltételek, az elégtelen bánásmód. 

Okozhatja családi szocializációs probléma (nem megfelelő szülő-gyermek 

kapcsolat, érzelmi elhanyagolás, hospitalizáció, családon belüli erőszak), nem 

elfogadható családi minták (életvitelszerű bűnözés a családban), 

kamaszkorban a kortársak egymásra gyakorolt negatív hatása, vagy a 

folyamatos stressz. Oka lehet még az osztályközösségben kialakuló 

csoportdinamikai jelenségek (bűnbakképzés). Másodlagos tünetként is 

kialakulhat magatartászavar, ráépülve a tanulási nehézségekre, tanulási 

zavarra, mivel az alulteljesítés is folyamatos stresszt okozhat.   

 

3.2. Egyéb pszichés fejlődési zavar típusai 

 

Az egyéb pszichés fejlődési zavar kategóriába tartozó állapotok gyakran 

együttesen is előfordulhatnak, illetve más idegrendszeri fejlődési zavarokkal 

is együtt jelentkezhetnek. A tanulási zavar gyakran együtt jár 

figyelemhiányos/hiperaktivitás zavarral, nyelvfejlődési-, vagy 

mozgáskoordinációs zavarral. A tanulási kudarcok következtében  
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másodlagos pszichés eltérések (szorongásos, kényszeres zavarok, érzelem- és 

magatartásszabályozási problémák) is kialakulhatnak.  

 

3.2.1.Specifikus tanulási zavar 

 

 Az olvasás zavara (diszlexia), az olvasás, írás elsajátításának 

nehézségét jelenti, gyenge szófelismerés, pontatlan és lassú olvasás jellemzi, 

mely gyakran a helyesírási zavarokkal együtt jelenik meg. A kevesebb 

olvasási gyakorlat hátráltathatja a szókincs és a háttértudás gyarapodását. 

 A helyesírás zavara (diszortográfia) önmagában ritkán fordul elő. 

 Az íráskivitelezés, íráskép zavara (diszgráfia) az olvasási zavar 

nélkül is megjelenhet. Másodlagos következményként szövegértési 

nehézségek jelentkezhetnek.  

 A számolási zavar (diszkalkulia) esetén jelentős elmaradás van a 

számköri ismeretek, számérzék, szám- és műveleti fogalmak kialakulásában, 

az alapvető műveletek végzésében és a bázisfunkciók (téri-, síkbeli-, időbeli 

tájékozódás, vizuális észlelés,  munkamemória, beszéd és nyelv, 

gondolkodási funkciók) működésében. Nehezített a matematikai fogalmak 

elsajátítása, a matematikai ismeretszerzés és -alkalmazás folyamata, a 

mindennapi élethelyzetekben a problémamegoldás. 

 A kevert specifikus tanulási zavar a beszéd, a nyelv, az iskolai 

készségek, motoros funkciók kombinált fejlődési zavara. Általában a kognitív 

funkciók általános károsodásával jár együtt. Akkor használják, amikor egyik 

tünet sem markánsan kifejezett, hogy elsődleges diagnózis lehetne.   

  



 

 
 

3.2.2.Aktivitás és figyelem zavarai 

 

 A figyelemzavar a specifikus tanulási zavarok velejárója, de oka is 

lehet. A figyelemzavar szindróma neurológiai tünetegyüttes, amely az élet 

korai szakaszában alakul ki.  

 A hiperaktivitás: minden élethelyzetre jellemző a motoros 

nyugtalanság. Az egész test folytonos helyváltoztatásai mellett az egyes 

izomcsoportok, vagy az egyes végtagok is célszerűtlenül sokat mozognak. 

 Az ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, magyarul 

figyelemhiányos hiperaktivitás zavar) figyelemhiánnyal, túlmozgással 

(hiperaktivitás) és impulzivitással jellemezhető. 

 

3.2.3.Magatartásszabályozási zavarok 

 

 Az impulzuskontroll-zavar esetén személyre és/vagy tárgyra, 

tulajdonra irányulnak a gyermek/tanuló agresszív, destruktív szóbeli és 

viselkedéses kitörései. 

 A diszruptív viselkedészavar az irritált, vitatkozó, bomlasztó 

viselkedést jelenti. 

 A disszociális viselkedészavar alatt a normasértő, agresszív, 

megbotránkoztató viselkedészavarokat értjük.  

A magatartászavar és a hiperaktivitás két problémakör, amelyek abban 

hasonlítanak, hogy disszociális, agresszív vagy dacos magatartással járnak és 

eltérnek az adott életkorban elvárható magatartástól. 

A hiperaktivitás organikus sérülés miatt alakul ki, míg a magatartászavar 

hátterében környezeti tényezők állnak. Organikus volta miatt a hiperaktív 

gyerekeknél a tüneteket már kisgyermekkorban észleljük, melyek  
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következetesen fordulnak elő, és felnőttkorban is fennmaradhatnak, tehát 

erőteljes maradványtünetekkel kell számolni.  

A magatartászavar esetén nem beszélhetünk konkrét megjelenési időről, 

mivel a környezet hatására jönnek létre, a környezet alakulásával a tünetek is 

változnak, tehát a tünetek nem állandóak és nem következetesek. Felnőttkorra 

elmúlhatnak vagy deviáns személyiség kialakulásához vezethetnek.  

 

3.3.Tanulási problémák csoportosítása 

 

A tanulási nehézség (BTMN) enyhe és átmeneti tanulási problémának 

tekinthető, amely lassabb haladást feltételez, amelyet többnyire egy hosszabb 

betegség, vagy családi, szociális stb. hátrány okoz. Fejlesztéssel, az okok 

megszüntetésével, a szülők és a pedagógusok együttműködésével kezelhető, 

nem feltétlen szükségeltetik hozzá gyógypedagógusi segítség (Petriné, 2003). 

A tanulási zavar (SNI) azokra a tanulási korlátokra használatos, amik az 

intelligencia szinttől függetlenül okoznak jelentős eltérést az írás, az olvasás 

és/vagy a számolás elsajátításában. A zavarok az idegrendszer eltérő 

fejlődéséből és működéséből erednek. A tanulási zavarokra sokan használják 

szinonimaként a részképesség-zavar meghatározást is. A tanulási zavarok 

tünetei gyakran már kora gyermekkorban megjelennek és felnőttkorban is 

fellelhetőek (Gyarmathy, 1996; Sarkady - Zsoldos, 1992). 

A tanulási akadályozottság (SNI) súlyosabb tanulási korlát, mely a tanulás 

minden területére vonatkozóan tartósan és átfogóan jelentkezik. A diákokra 

jellemző a megismerő funkciók (érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezés, 

képzelet, gondolkodás), a beszéd és nyelvi készségek lassabb fejlődése és  

  



 

 
 

 

viselkedésbeli problémák is. Ebben az esetben már szükségessé válik a 

hosszantartó, intenzív gyógypedagógiai fejlesztés, terápia. Fontos, hogy a 

tanulási képességhez igazodó tanulási módszerek alkalmazása megvalósuljon 

(Dávid, 2015) 

4.Specifikus tanulási zavar: diszlexia, diszgráfia 

Fejlődési diszlexia, diszgráfia: ép intelligenciájú gyerekek egy adott 

szinten megrekednek az olvasás, írás és helyesírási feladatok teljesítésében.  

Szerzett diszlexia, diszgráfia: agyi sérülések (traumák, betegségek) 

következtében alakul ki. 

A következőkben a fejlődési diszlexiáról és diszgráfiáról szeretnék bővebben 

írni.  

4.1.Specifikus tanulási zavar fogalma 

 

Egyre több a tanulási zavarral küzdő gyermekek száma, ezt minden 

pedagógus tapasztalja. A sajátos nevelési igényű tanulók legnépesebb és 

leggyorsabban növekvő alkategóriája.  

A specifikus tanulási zavar egy olyan multifaktoriális meghatározottságú ún. 

idegrendszeri fejlődési zavar (pl. diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, vagy ezek 

halmozódása), mely az átlagos vagy akár átlag feletti értelmi képességek és a 

szükségletekhez illeszkedő, megfelelő oktatási feltételek ellenére okoz 

komoly nehézségeket a tanulásban, a sikeres iskolai előmenetelben. Az egyes 

tanulási zavarok tünetei gyakran egyszerre is jelen lehetnek, ezáltal több 

iskolai készséget is érinthetnek, pl. az olvasás elsajátításának zavara és az 

aritmetikai műveletvégzés zavara. A specifikus tanulási zavar iskolai alul  
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teljesítést eredményez, de nem minden iskolai alul teljesítés mögött áll 

specifikus tanulási zavar. 

Specifikus tanulási zavar definíció elemei (Lyon, Shaywitz & Shaywitz, 

2003 nyomán): 

 központi idegrendszeri diszfunkció  

 a képesség és teljesítmény közötti jelentős eltérés 

 a probléma egy vagy több akadémikus területen váratlanul jelentkezik 

 tartósan és súlyosan korlátozza az adott akadémikus területen a tanulást 

Az, hogy az adott területeken gyenge teljesítményt produkálnak, más 

területeken akár kiemelkedő teljesítményre lehetnek képesek, számtalan 

feszültséget, meg nem értést indukálhat a tanulókban, a szülőkben és a 

pedagógusokban.  

 

4.2. A diszlexia, diszgráfia, diszortográfia meghatározása 

 

Az olvasás és írás megtanulása nem más, mint az elsajátított hangos beszéd 

és a nyelv grafikus rendszerének egymáshoz illesztése, megfeleltetése. Ennek 

az összeillesztési folyamatnak, a zavarait nevezhetjük fejlődési diszlexiának, 

diszgráfiának. A „disz” előtag egy terület hibás, nem megfelelő működésére 

utal. 

A diszlexia egy speciális tanulási zavar, amely az olvasási képesség súlyos 

zavarát jelenti, amely a gyermek intellektusa, motivációja alapján 

indokolatlannak tűnik. 

A diszgráfia az írásmozgások kivitelezésében mutatkozó zavar. 

A diszortográfia helyesírási szabályoknak való megfelelés zavara.  

  



 

 
 

 

A diszlexia gyakran társul diszgráfiával és diszortográfiával. A diszgráfia és 

a diszortográfia általában együtt jelentkeznek, bár ritkán egymástól 

függetlenül is előfordulhatnak. Tehát ezek a tanulási zavarok gyakran 

kapcsolódnak egymáshoz. 

4.3. Diszlexiára utaló jelek kisgyermekkorban 

 nyelvi fejlődés késése 

 mozgásfejlődési eltérések, bizonyos területek kimaradnak, vagy nagyon 

rövid ideig tartanak 

 testséma zavara 

 gyenge téri tájékozódás 

 nem érzi a beszéd ritmusát, ezért nem, vagy nehezen tanul mondókákat 

 fejletlen finommotorika miatt nem szeret színezni, rajzolni, nyírni, 

fűzni, stb. 

 a sorrendiség megjegyzése, a soralkotás, a balról jobbra haladás 

nehézkes 

 gyenge a formaérzékelése és formamásolása 

 dominancia kialakulatlansága, zavara 

 alacsony szókincs, nehezen tanul új szavakat 

 diszgrammatikus a mondatalkotása 

4.4. A diszlexia, diszgráfia, diszortográfia tünetei 

Tünetek rendkívül változatosak, illetve nincs speciálisan a diszlexiára vagy 

diszgráfiára jellemző, tipikus tünet, ezért célszerűbb diszlexia-, 

diszgráfiaszindrómáról beszélni. 

  



 

EFOP-3.1.6-16-2017 -00047 

SZELFI - Szolgálat az ELFogadásért                                                             

 

 

Elsődleges tünetek az olvasásban és az írásban jelentkeznek, a másodlagos 

tünetek pedig az olvasási kudarcok következményei és a diszlexiás és 

diszgráfiás gyermekek viselkedését jellemzik.  

Elsődleges tünetek: a hangosolvasásban, írásképben, helyesírásban és 

szövegértésben megjelenő hibák. 

Az olvasás pontossága: 

 betű-, szótagkihagyás: harang → harag; asztal → atal, kereket→ keket 

 helyettesítés: A betűtévesztés  történhet vizuális hasonlósági alapon: f 

– t n – h u – n; fonetikai hasonlósági alapon ó - ő (artikuláció) k -g 

(zöngésség); kevert alapon: m - n b - d) 

 reverzió-visszafordítás: még→ gém 

 elővételezés: a szóban előforduló betűk közül kettő úgy válik azonossá, 

hogy a szó közepén lévő hasonul a végén lévőhöz: csőre→ csere 

 perszeveráció: az olvasott szó egyik betűjét tovább viszi a következőre: 

csinos cipő→csinos csipő 

 addíció-betoldás: a szóban nem szereplő hang, betű jelenik meg: 

asztal→ aszatal, ablak →abalak 

 betű-, szótagbetoldás: halk→ halak, gyanús → gyanújús 

 szóroncs: ha a betűk több mint 50%-át téveszti, vagy rosszul helyezi el: 

nektek→ kerel 

  rossz kombinációk: elárvult → elavult 

 ismétlés: nektek→ ne, nektek 

 összeolvasás súlyos megkésése  

 rossz szótagolási technika, ritmustalan olvasás 

  



 

 
 

Az olvasás tempója: 

 lassúság: a diszlexiás gyermekek nagy részére jellemző a lassú olvasási 

tempó 

A szövegértés zavara: az olvasottak megértését befolyásolja a szókincs, a 

memória, az intelligencia és esetleg az igen magas számú olvasástechnikai 

hibák. A szövegértés zavara tehát olvasástechnikai hibák nélkül, önálló 

jelenségként is előfordul. 

Írás : 

 nem tudja a sorokat követni 

 a betűk nagysága változó  

 a betűk dőlésszöge nem egyirányú 

 szabálytalan betűformák következtében a betűalakok összetévesztése 

 hibázás esetén lehúz, átír, áthúz, nem radíroz  

 hibás betűkapcsolások 

 fonológiai kódolásai zavara, amelyek egy része azonos az olvasásnál 

elkövetett hibákkal: betűtévesztések, betűkihagyások, -betoldások, 

szótagkihagyások, -betoldások, reverziók.  

 a beszéd tagolásának és ritmusának jelölési problémáiból: a hosszú és 

rövid hangok megkülönböztetése és jelölése,  a szavak egybe és külön 

írása, a mondatkezdő nagybetű és a mondatvégi írásjelek használata 

 a verbális memória gyengébb teljesítménye következtében:  a 

tollbamondásnál a szöveg hiányos leírása, szórendváltoztatás; 

fogalmazásnál „értelmetlen mondatok" megjelenése. 

Helyesírás: 

A nyelvtani szabályok alkalmazásának problémái (ly-j jelölése, teljes és 

részleges hasonulás, stb...) különböző mértékben jelentkezhetnek. A tanulók  
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gyakran ismerik és értik a helyesírás szabályait, a gyakorlás során 

alkalmazzák, de más esetekben (fogalmazás írása, más tantárgyak, 

jegyzetelés stb.) sok hibát ejtenek. 

Beszéd: 

A beszédet az írásban egy téri elrendeződésű vizuális jelrendszerre teszünk át, 

az olvasásban pedig ezt alakítjuk vissza hangsorra. Ez a tevékenység általában 

a gyermekek fejlődése során elszakad a hangsortól, és a betűsor részben 

közvetlenül hívja elő a jelentést. Hogy elsődlegesen a beszédhez kapcsolódik, 

az is bizonyítja, hogy a különféle afáziák esetén az olvasás folyamata is sérül. 

A diszlexiások igen nagy részénél a beszéd késve indult fejlődésnek. Kisebb 

a szókincsük, szómegtalálási nehézségekkel küzdenek és a beszéd különböző 

szinteken maradhat el: beszédhangok észlelése, artikuláció, szókincs, 

mondatmegértés, mondatalkotás, szövegértés, szövegalkotás. 

 Egyéb tünetek 

 gyenge ritmusérzék 

 téri- és időbeli tájékozódás zavara 

 szerialitás zavara 

 nagy- és finommozgások koordinálatlansága 

 dominanciazavar 

 eltérés a látásban (rejtett kancsalság) 

 

A másodlagos/következményes tünetek is változatosak. 

 védekezési és kitérési mechanizmusok: az iskolai munka megtagadása, 

iskolakerülés stb. 

 agresszivitás, veszekedés, irigység, csúfolódás, dac, az iskolai munkát 

zavaró viselkedés 



 

 
 

 

 kompenzáció: bohóckodás, nagyképűség, veszélyes merészség stb. 

 visszahúzódás: kapcsolatfelvétel kerülése, szorongás, depresszió, 

félelem az iskolától 

 pszichoszomatikus tünetek: hányás, evési-ivási zavarok stb. (Meixner 

1993) 

4.5. Diagnózis felállítása 

A szakértői vizsgálat a szülő/gondviselő által aláírt írásbeli kérelemre vagy a 

szülő beleegyezésével a nevelési-oktatási intézmények kérelmére indul. A 

nevelési-oktatási intézménynek ezesetben tájékoztatási kötelezettsége van a 

szülő/gondviselő felé a szakértői bizottsági tevékenységről és az ehhez 

kapcsolódó szülői jogokról, kötelességekről, ill. az esetleges hatósági 

eljárásról. 

A szakirodalom szerint legkorábban a második osztály első féléve 

környékén lehet a diszlexia/ diszgráfia megállapításáról dönteni.  

A fejlődési diszgráfia és diszlexia megállapításához ki kell zárni a perifériás 

és centrális látás-, hallás- és mozgászavart, a mentális alul teljesítést, a 

figyelemzavart, az auditív feldolgozás zavarát. Ki kell zárni azokat a 

problémákat is, amelyek esetén  másodlagos olvasás- és írászavarok fordulnak 

elő. 

A fejlődési diszlexia és diszgráfia, diszortográfia diagnózis megállapításában 

fontos a különböző területeken dolgozó szakemberek munkája. A fül-orr-

gégész, foniáter, audiológus, szemész, neurológus, klinikai pszichológus, 

gyógypedagógiai pszichológus, kognitív (neuro)pszichológus, logopédus, 

tanító és más szakemberek együttműködése vezethet  eredményre. 
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A Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat honlapjáról letölthető a 

Szakértői vélemény iránti kérelem– első vizsgálathoz és a Felülvizsgálati 

kérelem SNI nyomtatványok.  

(http://pedagogiaiszakszolgalat.hu/index.php/nyomtatvanyok) 

 

4.6. Fejlesztés 

 

 

Kisgyermekkor Iskolai időszak Fiatal- és felnőttkor 

Szenzo-motoros 

képességek 

Nyelvi képességek, 

iskolai készségek 

Tanulás- és 

tanításmódszertan, 

szorongásoldás 

Testséma, 

tériorientáció, 

egyensúlyérzék, 

nagymozgások, 

finommozgások, 

szerialitás 

 

Fonológiai 

képességek, vizuális 

képességek, 

szókincs, számolási 

készség, helyesírás, 

olvasás, 

Gondolattérkép 

módszer, 

vizualizáció, 

drámapedagógiai 

módszerek, 

saját élményre épülő 

tanítás 

                                                                                                                   

Gyarmathy Éva  (2001.) 

A fejlesztés minél kisebb korban kezdődik, annál hatékonyabb. 

Kisgyermekkorban a hangsúly a szenzo-motoros képességeken van. 

Természetesen a beszéd és az értelmi képességek fejlesztése sem 

hanyagolható el.  

  

http://pedagogiaiszakszolgalat.hu/index.php/nyomtatvanyok


 

 
 

 

7-8 éves korban a hangsúly átkerül az iskolai készségekre és a nyelvi 

fejlesztésre. Ebben a szakaszban is folytatódik a szenzo-motoros képességek 

fejlesztése, de azonosítani kell az erőteljesen mutatkozó hiányokat, 

lemaradásokat, és a fejlesztésben ezeknek a területeknek is meg kell 

jelenniük. Megfelelő olvasástanítási módszert kell alkalmazni, ahol a hasonló 

betűket időben távol tanítjuk és az órába beépített fejlesztő elemek (irányok, 

téri viszonyok, formamásolás, pontrácsok stb.) végig kísérik az olvasás és írás 

tanulását. 

A harmadik szakaszban az iskolai készségeket már elsajátították, de a 

specifikus tanulási zavarok jelentős nehézségeket okozhatnak. Ebben a 

szakaszban olyan tanulásmódszertani segítséget kell nyújtani, amely 

illeszkedik a korosztály gondolkodásmódjához. A gondolattérkép módszer, a 

vizualitás használata, a számítástechnika által nyújtott segítségek növelik a 

tanulás hatékonyságát.  

A kialakult szorongás oldása nagyon fontos feladat minden korosztályban, 

amihez az önismeret fejlesztése is hozzájárulhat. A tanuláshoz kapcsolódó 

negatív élmények megszüntetése jelentős javulást okozhat. A különböző 

terápiás beavatkozások, a szemléletmódváltás jelentősen csökkenhetik a 

tanulási zavar tüneteit.  

4.7. Meixner módszer: diszlexia prevenciós olvasástanítás 

4.7.1. Játékház tankönyvcsalád 

Meixner Ildikó kb. 30 év alatt dolgozta ki és pontosította a tudományosan 

megalapozott elméleti háttérre épülő diszlexia prevenciós olvasástanítás 

módszerét. A Játékház tankönyvcsaládot elsősorban azon esetekben ajánlják, 

ha a gyermek beszédfejlődése késik, lassú, beszéde alakilag hibás, téri  
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tájékozódása-, formaérzékelése-, ritmusérzéke gyenge, tehát amikor várható, 

hogy az írás-olvasás elsajátítása problémás lesz.  

A tankönyvcsalád kidolgozásakor az akadálymentesítés fő szempont volt. 

Általánosan jól használható tipikus fejlődésű-, diszlexiás-, vagy tanulásban 

akadályozott gyermekeknek is, csak a tanulás tempóját kell a tanulókhoz 

igazítani.   

 

4.7.2. Diszlexia prevenciós módszer alapelvei 

 

 Apró, kis lépések elve: részletesen kidolgozott és felépített olvasás-

írástanulásban, fokozatosan, kis lépésekben halad. Ahol probléma van, ott 

apró, kis lépcsőfokokat kell beépíteni amire a tankönyv fogódzókat ad.  

 A betűtanítás hármas asszociációs kapcsolata: a betű vizuális képe, a 

hang akusztikus képe és a hang beszédmotoros emlékképe között kell 

kialakítani a kapcsolatot. 

 A Ranschburg-féle homogén gátlás elkerülése/kialakult gátlás 

kiküszöbölése: formailag, vagy hangzásban hasonlókat távol tanítja 

egymástól. Az egymást zavaró betűpárnál az új betű tanításánál elhagyjuk az 

első betűt addig, amíg az új betű tudása elmélyül, majd tudatosan egymás 

mellé állítva a betűket differenciáljuk azokat.  

 A gondolkodás rigiditásának,  merevségének elve: a diszlexiás 

tanulóknál a gondolkodás elindítható egy sínen, de nehezen terelhető át. Ha 

sok egyforma feladaton keresztül begyakoroltatunk valamit, nem tudja 

átalakítani, más helyzetben használni a tudását, csak úgy képes megoldani a 

feladatot, ahogy gyakorolta. A sokféle, sokoldalú gyakorlási mód és sok 

szemléltető eszköz nem engedi lemerevíteni.  



 

 
 

 

A diszlexiás tanuló emlékezetébe bevésődik a saját hibája, ezért fontos a hibák 

megelőzése és a hibák eltüntetése. 

 Differenciált oktatás: alkalmazkodni kell az egyéni éréshez. 

 A foglalkozás légköre: oldani kell a tanulók szorongását és az olvasás 

iránti ellenszenvet. A következetes elvárás mellett az elfogadás is 

alapfeltétel. Amikor már kialakult az olvasás iránti ellenszenv és elkezdődik 

a diszlexia prevenciós/reedukációs olvasástanítás kb.  hat hét munka után 

oldódnak a tanulók és ekkor kezdődhet a valódi munka 

 

4.7.3. A diszlexia prevenció módszere 

 

Meixner féle diszlexia prevenciós olvasástanítás 1. osztályban 

 

                        

                                   fejlesztés 

 

 

 

                                                              olvasás-írás 

 

A fejlesztés és az olvasás tanítása párhuzamosan történik. A fejlesztés nem 

öncélú, mindig egy meghatározott dolgot fejleszt. 

 

Fejlesztendő területek: 

 Beszédfejlesztés 

- Szájtéri percepció: a beszédszervek mozgásának tudatosítása 

- Nyelv mozgásának megfigyelése 
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- Zöngés-zöngétlen hangok tudatosítása 

- Szókincs bővítése: képek megnevezése, szómegadás definíció alapján, 

szinonimák, ellentétek, főfogalom alapján csoportosítás, szólások, 

közmondások értelmezése, összetett szavak, szövegből jelentés kitalálása, 

szóban szó feladatok, szógyűjtés különböző szabályok alapján.  

- Mondatalkotás fejlesztése: képek alapján analóg mondatok alkotása. 

Egyszerű bővített mondatok, majd összetett mondatok tanítása.  

- Történetalkotás fejlesztése: képek, képsorok segítségével. 

 Téri tájékozódás fejlesztése: saját testen, térben, majd síkban. Az 

irányokra, jobb-bal differenciálására, a balról jobbra haladás és a fentről 

lefelé haladás képességének kialakítására is nagy hangsúlyt fektet.  

 Ritmushoz tartozó képességek fejlesztése: 

- Szótagolást tapsolással kapcsolja össze. Tudatosítja, hogy különböző 

szótagszámú szavak vannak. Fontos a beszéd- mozgás összerendezése és 

tévesztés esetén a szótaghatárok érzékeltetése. 

- Időtartam differenciálása: hangszer segítségével mozgással összekapcsolva.  

 

Olvasás tanítása 

- Betűtanítás 

A tanév elején gyors tempóban történik a betűtanítás, hogy minél hamarabb 

kezdődhessen az összeolvasás. 

A homogén gátlás elkerülése miatt szigorúan meghatározott a betűk 

tanításának és a betűk differenciálásának sorrendje, és módja. 

Az új betű mindig egy mesével kerül bemutatásra. A magánhangzóknak 

artikulációs képük van, a mássalhangzók hívóképei hangutánzások alapján a  



 

 
 

 

különböző játékok (morog a medve: m-m-m; sistereg a vonat: s-s-s) A 

magánhangzókat, a zöngés mássalhangzókat, és a zöngétlen mássalhangzókat 

három színnel különböztetjük meg.   

Az új hangot illetve betűt mindig alaposan tanulmányozzuk:  

- magánhangzók: ajakkerekítéses vagy mosolygós? Hosszú vagy rövid? 

- mássalhangzó: morog vagy nem morog (csendes)? A tüdőnkből kiáramló 

levegő akadályba ütközik vagy nem ütközik? Ha akadályba ütközik, akkor 

melyik beszédszervünk akadályozza (fogsor, nyelv, szájpadlás, ajak)? 

Hanganalízis: képeket kell összekötni azzal a betűvel, amely a nevében 

szerepel. 

- Összeolvasás tanítása 

- Az összeolvasás játékosan történik, a segédhangot, az „őzést” el kell kerülni.  

- Összeolvasást több lépcsőfokban tanítjuk. Először a magánhangzó- 

mássalhangzó, majd a betűk „bukfencezése” után a mássalhangzó- 

magánhangzó típusú szótagokat olvastatjuk. 

- A szótagsoroknál/oszlopoknál az egyik betű azonos, a másik változik. 

- Lefelé olvastatunk, de lehetőséget biztosítunk a vízszintes olvasásra is. 

- A jelentést már ezen a szinten is felismertetjük. 

- Szavak olvasása  

A szavak olvasása szótípusok alapján történik. Azonos szótípuson belül 

azonos a betűszámuk, a mássalhangzók és magánhangzók sorrendje, 

olvasásuk valóságos ritmust ad. Mivel jelentéssel bírnak, lehet nekik örülni, 

nem fáradnak ki az olvasás közben. Szükség van a szó belső struktúrájára, és 

a jelentés ismeretére. Egy típusból sokat kell gyakorolni, visszatérni rá. A 

szavak hosszúságát csak lassan növeljük. Az analógia, a sok hasonló  
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felépítésű szó a további hasonló szavak olvasására transzferhatást gyakorol. 

Az értelmezés mindig visszatérő feladat. 

A szókapcsolatok olvasását is a tanuló szintjéhez kell igazítani. 

- Mondatok olvasás 

Az első mondatok bevezetése akkor történik, amikor a négy és három betűs 

szavakat könnyedén olvassák a tanulók. Ekkor már nem csak a szavakat kell 

megérteniük, hanem a köztük lévő viszonyt is. Kérdő mondatokat olvastatunk 

először, mert motiváló hatású, hogy válaszolni lehet rájuk. Az egyszerű rövid 

kérdő és kijelentő mondatokat a fokozatosan bővülő egyszerű, majd az 

összetett mondatok követik.  

- Szöveg olvasása 

A logikailag összetartozó mondatok már előkészítik a szöveg olvasását. 

Eleinte kettő, majd három, később több összefüggő mondatot olvastatunk. 

Mindig rákérdezünk azokra az adatokra, amit az előző mondatból ismerni 

kell. A történetek 3-4 mondatnál kezdődnek.  

A betű, szótag, szó, mondat, szöveg külön lépnek be, de együtt futnak tovább, 

így egy tananyag alkalmas a differenciálásra, alkalmazkodni lehet a tanuló 

egyéni éréséhez, haladásához. 

Írás tanítása 

Az írás tanítása késleltetett. Az íráselemek gyakoroltatása egyesével és 

összekapcsolva is történik (2-5 elem). A vonalvezetés megalapozása itt 

történik. Cél az optimális írásmozgás kialakítása, az, hogy lendületesen 

haladjon a ceruza, ne emelje fel a kezét a gyermek amíg nem ér a végére, 

tanulja meg a keze csúztatását. A betűelemek megnevezésével később a 

betűk lediktálhatók. 



 

 
 

 

A másolásnál hangsúlyosabb szerepet kap a tollbamondás. Már néhány betű 

megtanulása után hallás után írják azokat. A betűk, szótagok, rövidszavak 

tanulásánál rendszeresen kell alkalmazni.  

A homogén gátlás kialakulásának elkerülése az írástanításnak is alapelve. Ne 

legyen  hasonlóság: 

- artikulációs szempontból az olvasni tanított  nyomtatott betű és az éppen 

írni tanítandó betű között, 

- artikuláció szempontjából az egymás után tanítandó betűk között, 

- írásmozgásban az egymás után tanított betűk között. 

 

4.8. Diszlexia, diszgráfia, diszortográfia terápiák 

Diszlexia terápiája a reedukáció. Diszlexia reedukációnak nevezik a 

diszlexiás gyermekekkel való szakszerű, rehabilitációs foglalkozást. Az 

olvasás és írás megtanításán/újra tanításán kívül a nyelvi- és egyéb készségek, 

képességek fejlesztésén túl a helyes önértékelés kialakítása is fontos feladat. 

Egyénre szabott fejlesztési terv alapján történik a fejlesztés, nem korrepetálás, 

hiszen nem a szokásos módszerekkel ismételtetünk, gyakoroltatunk. A 

diszlexia prevenció és reedukáció alapelvei azonosak.   

Diszgráfia terápiája az írásmozgás koordináció fejlesztésén alapszik: 

- ujjmozgás koordinációt fejlesztő játékok: ujjak tornáztatása eszköz nélkül 

(ujjtorna), eszközzel (gumilabdák, -figurák, kínai kézi golyók), taktilis 

észlelést fejlesztő játékok, csavarós- (kupakok), csipeszes-, fűzős-, építő-, 

kirakó játékok, gyurmázás, gyöngykirakó, fonás, szövés, tépés, nyírás, fűzés, 

válogatás stb.  
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- írásmozgás-koordinációt fejlesztő játékok: színezés, rajzolás, szegélydíszek, 

sordíszek szabadon, vonal mentén, vonal közben, átrajzolás, aszfaltrajzok, 

rajzolás ujjal, pálcikával (homokba, grízestálcán), vonalvezetési gyakorlatok, 

vonal- és iránykövetés, pontok összekötése, egyszerű rajzok mérethű, 

kicsinyített és nagyítottmásolása négyzetrácsba, kiegészítő másolás, 

betűelemek, betűk újratanulása, betűkapcsolatok gyakorlása.  

Ceruzafogó használata szabálytalan ceruzafogás esetén fontos eszköz. A 

megfelelő testtartás kialakítására figyelni is kell. A ceruza nyomásának az írás 

sebességének, ritmusának optimális egyensúlynak kialakítására kell 

törekednünk.  

További fejlesztendő területek: 

- alapmozgások koordinációja 

- egyensúly-gyakorlatok 

- keresztmozgások 

- testkép, testséma 

- vizuális észlelés 

- téri észlelés, tájékozódás 

- beszéd – mozgás és mozgás - látás összerendezése 

- Diszortográfia terápiája a nyelvi, nyelvtani szabályok tudatosításán 

alapszik.  

A fejlesztés területei: 

- fő nyelvtani szabályok begyakoroltatása (kivételek nélkül) analógiákra 

építve  

- fonológiai, nyelvi, metanyelvi tudatosság fejlesztése 

- auditív észlelés 



 

 
 

 

- auditív szerialitás 

- időtartam differenciálás 

- hanganalizáló, szótagolási, tagolási gyakorlatok 

- beszédészlelés, beszédértés fejlesztése 

- ritmusfejlesztés 

- verbális memória, munkamemória fejlesztése 

- jártasság szerzése a helyesírást és az önellenőrzést segítő eszközök 

használatában (helyesírási kézikönyvek, helyesírás-ellenőrző  és –javító 

programok)  

4.9. Módszertani javaslatok 

Gyarmathy Éva javaslatai:  

Szólítsuk meg és vegyünk fel szemkontaktust a gyerekkel, mielőtt szólunk 

hozzá! 

 Egyszerre minél kevesebb utasítást adjunk, és azokat írjuk fel a táblára, 

írásvetítőre vagy papírra!  

Hagyjuk a gyereket, hogy megfigyeljen másokat, mielőtt az új feladattal 

megpróbálkozik!  

Kerüljük el az időre mért feladatokat, dolgozatokat, versenyeztetést. Inkább 

saját rekordjait próbálja megdönteni otthon vagy egyéni foglalkozáson!  

Lehetőleg szóban mérjük fel tudását, és képességeit az átlagosakhoz és a 

hozzá hasonló nehézségekkel küzdő tanulókhoz viszonyítsuk! 

Tartsuk közelünkben, az elterelő zajoktól távol a gyereket, biztosítsunk 

nyugodt helyet munkájához! 

Szoktassuk rá emlékeztető listák készítésére elkerülendő az elfelejtésekből 

adódó problémákat!  
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Kerüljük a nyers memorizálást, inkább összefüggéseket tanítsunk! 

Használjunk gyakran humort a kommunikációban! 

 Engedjük, hogy felfedezze saját problémamegoldó módszereit. 

Adhatunk nehezebb elvonatkoztatást kívánó feladatokat még akkor is, ha 

más típusú egyszerűbb, feladatokkal nem boldogult! 

Próbáljunk kapcsolatot találni a tananyag és a gyermek tevékenységei, 

érdeklődési köre között!  

Használjunk vizuális és kézzel megfogható, tapintható anyagokat, 

eszközöket! 

Segítsük kompenzációs eszközökkel és technikákkal - helyesírási 

kéziszótár, írógép vagy szövegszerkesztő használata, magnó, hangrögzítő - 

a leckék megtanulását!  

Hasznos lehet vizualizációs technikák és egyéb emlékezetfejlesztő 

gyakorlatok megtanítása!  

Koncentráljunk erősségeire, találjuk meg a sikeres területeit a gyenge 

pontjai helyett. Ezeknek a nehézségeknek a korrekciója a 9. éven túl egyre 

kevésbé hatásos ismétlési gyakorlatokkal. Az unalmas feladatok ráadásul 

igen kellemetlen élményt jelentenek a gyereknek, elfordíthatják a 

foglalkozásoktól! 

Biztosítsuk a gyereket arról, hogy nehézségein túl fog jutni. Mondjuk el, 

hogy nagyon sok felnőtt sikeresen kompenzálja ilyen jellegű problémáit! 

Mutassunk be alkotókat, olyan felnőtteket, akik az övéhez hasonló 

hátránnyal sikeresekké váltak. Lehet, hogy már a családjában találunk ilyet! 

(Gyarmathy, 1995). 

  



 

 
 

 

További javaslatok:  

- Szöveg/ szövegrész elolvasása előtt is már segíthetünk a feltételezhetően 

ismeretlen szavak magyarázatával és/vagy készíttessünk szószedeteket a 

számukra ismeretlen szavakból. 

- Szükség esetén készítsük el a szöveg és a feladatok szótagolt változatát, 

hosszabb szövegből készítsünk kivonatot, vázlatot! 

- A szöveg tartalmát más szavakkal összefoglalva segíthetjük a megértését.  

- A szóbeli instrukcióra engedjük visszakérdezni, az írásbeli instrukciók 

megértését képekkel, szimbólumokkal segítsük! 

- A sorok követése érdekében használjon sorvezetőt. 

- Tanítsuk meg grafikus szervezők használatára (gondolattérkép, ábrák, 

táblázatok)! 

- Alkalmazzunk kooperatív és projekt munkaformákat! Alakítsunk heterogén 

tanulópárokat és csoportokat!  

- Játékos és mozgásos feladatokkal, feladatváltásokkal növelhetjük 

figyelmük tartósságát.  

- Szükség esetén diktafon használata javasolt. 

- Használhassanak a tanulók helyesírási kézikönyveket, helyesírás-ellenőrző  

és –javító programokat.  

Reményeim szerint naprakész és gyakorlatban hasznosítható ötletekkel 

segíthettem a befogadó pedagógusok munkáját.  

 

Hubayné Pachnik Veronika 

         gyógypedagógus 
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