
 

ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS/TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT GYERMEK, TANULÓ 

VIZSGÁLATA A MEGYEI SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGBAN 

 
"Az értelmi fogyatékosság a központi idegrendszer fejlődését befolyásoló örökletes és környezeti hatások 

eredőjeképpen alakul ki, amelynek következtében az általános értelmi képesség az adott népesség átlagától az 

első évektől kezdve számottevően elmarad, és amely miatt az önálló életvezetés jelentősen 

akadályozott." (Lányiné, 1986) 

Fogyatékossággal állunk szemben, ha a személy fejlődése öröklött vagy szerzett károsodás hatására, jelentősen 

eltér az ép, normális fejlődésmenettől. A fejlődés üteme általában lelassul, és megváltozik a képességstruktúra. 

Ezen elsődleges tünetekre, további tünetek épülnek. 

 

Ebben az esetben több területet érintő, mélyreható, tartós és súlyos pedagógiai problémáról van szó, amely  

erősen megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi a hagyományos általános iskolai feltételek közötti fejlesztést. 

Minden esetben hosszantartó fejlesztő intézkedésekre, terápiás eljárásokra van szükség.  

 
A tanulási akadályozottság megmutatkozik a következő képességek fejlődésének lelassulásában, zavaraiban: 
 

1. kognitív képességek: észlelési folyamatok, emlékezés, figyelem, koncentráció, logikai 
műveletek, problémalátás és megoldás hibái, hiányosságai 

2. motoros és orientációs képességek: izomtónus, egyensúlytarás- és érzékelés, nagy- és 
finommozgások, cselekvéstervezés és irányítás, térbeli és időbeli tájékozódás hibái és 
hiányosságai 

3. emocionális és szociális képességek: tanulási motivációk, motiválhatóság, tanulási 
viselkedés, kapcsolatkialakítás- és tartás, önértékelés, értékrend, szereptanulás problémái, 
hiányosságai 

4. kommunikációs képességek: beszédértés, szókincs, szóbeli közlés, szövegalkotás szóban, 
írásban, metakommunikáció, önkifejezés hibái és hiányosságai. 

 
A tanulási akadályozottság többnyire az iskolai tanulási helyzetben jelentkezik, de már az óvodáskor vége felé is 

felmerülhet a gyanú. A tünetek észlelésekor a vizsgálatot kezdeményezheti a szülő/gyám, a tanuló/gyermek 

nevelését, oktatását ellátó intézmény.  

A komplex vizsgálat összetétele 

 
 
 

- anamnézis felvétele kikérdezéses formában 
- a probléma konkrét megfogalmazása 

- előzetes szakorvosi leletek, zárójelentések áttekintése, illetve a folyamatban lévő kezelések 
feltérképezése 

 
 
 
 
 

- a megjelenés, a magatartás, a mozgás, a figyelem, a kommunikáció és a nyelv színvonalának 
megfigyelése 

- aktuális állapot feltérképezése, pedagógiai jellemzések áttekintése 
- a tanulási képességek vizsgálata az osztályfok követelményeinek megfelelően 

 
 
 
 

Szakorvosi vizsgálat 

Gyógypedagógiai vizsgálat 

Pszichológiai vizsgálat 



- intellektuális működés megismerése 
- képességek vizsgálata 

 
 
 

A vizsgálat eredményeinek összegzése 
 

 

Dr. Bárczi Gusztáv mondta: „Minden értelmi fogyatékos gyermek legalább annyira különbözik egymástól, mint 

a fogyatékos az éptől.” Az épek között is egymástól nagyon különböző fejlődésmenetű és személyiségű 

gyermekek vannak, a sérültekre ez még hangsúlyozottabban érvényes. 

Az intézményes nevelésre-oktatásra vonatkozó javaslattétel lehetőségei 

 

   Együttnevelés, együttoktatás Különnevelés, különoktatás 

 

Javaslataink a szülők, intézmények részére, a fejlesztés lehetőségei 

A fejlesztendő területek a mozgás, a beszéd, az általános tájékozottság, a kognitív funkciók, a tanulási 
képességek, és a szociális képességek. 
 

 mozgásos tapasztalatszerzésre építve a tanuló mozgáskultúrájának fejlesztése, a mozgás 
összerendezettségének javítása 

 a mozgásos sikerélmények biztosításával az önismeret, önértékelés – lehetőség szerinti – formálása, 
fejlesztése 

 manuális cselekedtetéssel a problémamegoldó gondolkodás, viselkedés elősegítése 
 a szóbeli kifejezőkészség és az adekvát kommunikáció fejlesztése 
 a beszéd általi folyamatos ismeretszerzés segítése 
 a természeti és társadalmi környezetben való biztonságos eligazodás kialakítása, elemi szintű 

összefüggések felfedeztetése és következtetések levonásának segítése 
 értelmi- és megfigyelőképességek, a figyelem és az emlékezet fejlesztése a minél sokoldalúbb 

tapasztalatszerzés, a felfedezés, a siker örömének és a tapasztalati élmények megszerzésének 
biztosításával 

 a tanuló motiválása, érdeklődésének felkeltése a környezetben megfigyelhető tárgyak, események, 
jelenségek, és az ismeretszerzés iránt 

 az olvasás-írás technikájának megtanítása, folyamatos fejlesztése az osztályfok követelményeinek 
megfelelően a további ismeretelsajátítás elősegítése céljából 

 a rugalmas gondolkodás fejlesztése, a matematikai összefüggések megláttatására törekvés 
 az osztályfoknak megfelelő számfogalom kialakítása, majd a számtani műveletek konkrét cselekvéssel 

történő elvégzésének kialakítása, a számolási készségek állandó fejlesztése 
 a szociális szokásrendszer kialakítása, fejlesztése az osztályközösséghez való alkalmazkodás és a 

szabályok betartásának elősegítése céljából 
 a türelem, segítőkészség, egymás megbecsülésének, és az ezek iránti igényesség kialakításának 

előtérbe helyezése a játéktevékenység fejlesztésével 
 a kulturált viselkedés, szokások, a környezethez való fogékonyság, a helyes érzelmi és erkölcsi viszony 

kialakítása a közös játék során. 
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