
Az értelmi akadályozottság diagnosztizálására  vonatkozó megyei szakértői 

bizottsági tevékenység 

 
Az értelmi fogyatékosság körébe a megismerő tevékenység sérülései, tartós, állandósult 

zavarai közül csak azok tartoznak, amelyeknek alapja a központi idegrendszer örökletesen létrejött 

vagy valamilyen betegség következményeként szerzett korai károsodása. 

Az értelmi fogyatékosoknál az intelligencianívó kóros csökkenése áll fenn, ennek egyik jegye az 

intelligencia globális csökkenése. Az értelmi akadályozottság két formáját különböztetjük meg, az 

értelmileg mérsékelten akadályozottak (IQ: 50-20) és az értelmileg súlyos fokban akadályozottak (IQ: 

20 alatt) szintjét. Az értelmi fogyatékosság súlyosságától és az előidéző ártalom minőségétől függően 

általában jellemző rájuk a lelassult beszédfejlődés, továbbá az artikulációs zavarok. Az értelmi 

akadályozottság egyes csoportjainál előfordul a beszéd teljes hiánya is. Az értelmileg akadályozott 

kisgyermek mozgásfejlődésében is tapasztalható elmaradás és fejlődési zavar, melynek hátterében az 

egész fejlődésmenetet meghatározó idegrendszeri sérülés áll. Az izmok beidegzési zavara 

megnyilvánulhat az izmok merevségében, görcsösségében, vagyis a spasztikusságában éppúgy, mint 

az izmok petyhüdt, ernyedt voltában. Mozgásfejlődésükben gyakori a mozgást szabályozó 

idegrendszeri központok kifejezett sérülése is, illetve a helyváltoztatás és a manipuláció elhúzódó vagy 

hiányos fejlődése. A mozgás zavara kihat a pszichés teljesítmény fejlődésére is, így az önkiszolgálás 

terén is tapasztalható eltérés, és az ehhez szükséges látási és mozgási funkciók összerendezésének 

fejletlensége is kifejezett. A szokáscselekvések között egy igen jellegzetes fejlődési anomália 

mutatható ki a szobatisztaság kialakulatlansága, mivel többüknél a vegetatív funkciókban is észlelhető 

fejlődési rendellenesség. Az értelmileg akadályozott gyermekeknél, tanulóknál az ismeretszerzési 

igény is lényeges elmaradást mutat, ami abban nyilvánul meg, hogy nincs meg bennük az igény, hogy 

tudni szeretnék a dolgok miértjét, a hogyanját, hanem megáll a tapasztalat adta határoknál. Az 

értelmileg akadályozottaknál sokszor megfigyelhetők a személyiségzavar különböző formái is, mely 

megnyilvánulhat kóros hangulati labilitásban, felhangoltságban, nyugtalanságban.  

Az aktuális állapot feltárására irányuló és a fejlődést nyomonkövető vizsgálatok célja az 

induló státusz meghatározása, a fejlesztés megalapozása, a szülői szerep erősítése, majd a 

sérülésspecifikus fejlesztés megtervezésére és az intézményes ellátás formájának és színhelyének 

kijelölésére vonatkozó javaslattétel. Az értelmi akadályozottság megállapítására irányuló vizsgálat 

tartalmazza az egyén globális intellektuális működésszintjének standardizált eljárással történő 

meghatározását, az otthoni vagy adaptív magatartásra, a kognitív képességek megkésett fejlődésére, és 

mindezek hatása az iskolai előmenetelre vonatkozó adatok összegyűjtését, elemzését, valamint a 

kóroki tényezők tisztázását.  

A vizsgálat részterületei életkortól függően:  

- az előzmények, a szülői, családi háttér feltárása;  

- a nagymozgás, a finommozgás fejlettségének megállapítása;  

- a beszéd állapotának meghatározása;  

- a szociabilitás, adaptív viselkedés kikérdezése;  

- az általános tájékozottság szintjének meghatározása;  

- az iskolai tanulást megalapozó készségek vizsgálata; 

-  pedagógiai vizsgálatok (olvasás, írás, számolás);  

- az esetleges társuló fogyatékosság megállapítása. 

 

A súlyos értelmi akadályozott és a halmozottan sérült gyermekek/tanulók vizsgálatának szempontjai, 

a diagnosztika kritériumai:  

- a vizsgálati helyzetbe hozás a lehetőségek szerint;  

- az akadályozottság típusához, mértékéhez alkalmazkodva a speciális segédeszközök, 

módszerek bevonásával történő vizsgálat;  

- a gyermek lehetőségeihez igazodó kommunikációs helyzet kialakítására törekvés;  

- egyéb társuló fogyatékosság feltárása;  

- a fogyatékosságtípusok egymásra gyakorolt hatásának feltérképezése;  

- az orvosi, egészségügyi dokumentáció nyomon követése;  



- a pedagógiai vélemények áttekintése; a gyermekkel foglalkozó minél több szakember 

véleményének figyelembevétele.  

 

                 
 

Az értelmileg mérsékelten akadályozott gyermekek intézményes nevelése majdnem minden 

esetben különnevelés, különoktatás formájában valósul meg. Kivétel lehet az óvodáskorban történő 

együttnevelés abban az esetben, amennyiben a befogadó intézmény rendelkezik a gyermek ellátásához 

szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. Az iskolai nevelésük-oktatásuk a fogyatékosság típusának 

megfelelően létrehozott általános, illetve középiskolában történik, különnevelés, különoktatás 

formájában. A súlyos értelmi fogyatékos és halmozottan fogyatékos gyermekek/tanulók 

tankötelezettségének teljesítése fejlesztő nevelés-oktatás keretében történik, melynek helyszíne lehet a 

gyermek otthona, az ápolást, gondozást ellátó intézmény, valamint a számukra létrehozott 

intézmények. A fejlesztő nevelés-oktatás a tanuló 16. életévéig kötelező, majd a 23. életévéig 

meghosszabbítható. 

A szakértői bizottság az intézményes nevelésre vonatkozó javaslatait kiegészíti egyéb 

fejlesztési javaslatokkal, valamint a szakértői vélemény szakirodalmi ajánlót is tartalmaz. A 

gyermek/tanuló életkora, fejlettségi szintje, állapota, és az osztályfoka szerinti követelmények 

teljesítéséhez szükséges korrekciós javaslatok a következők lehetnek:  

- nagymozgás és finommozgás fejlesztése, a nagymozgás összehangoltsága, 

mozgáskoordináció, egyensúlyérzékelés fejlesztése  

- az alapvető testhelyzetek, a különböző hely-és helyzetváltoztató mozgásformák 

optimális fejlesztése a gyermek aktivitását feltételező eszközökkel 

- feladat-és utasításértés fejlesztése, munkafegyelem kialakítása  

- kommunikációs formulák rendszeres alkalmazására szoktatás 

- a beszéd, a beszédkészség fejlesztése, beszédindítás  

- emlékezet fejlesztése (memóriajáték képekkel), a figyelem, megfigyelőképesség 

fejlesztése, akusztikus és vizuális területen is játékos feladatokkal 

- az általános tájékozottság, a téri és idői tájékozottság fejlesztése 

- a játéktevékenység bővítése, magasabb szintre emelése 

- a tanulási képességek fejlesztése, rendszerezett ismeretanyag nyújtása, a téves 

elképzelések helyreigazítása, a hiányos ismeretek folyamatos pótlása 

- a tanulás sikerének biztosítása annak érdekében, hogy a fogyatékosságból eredő 

hátrányokat jelentősen csökkentse 



- az önálló életvitel és integrált életforma kialakításának támogatása 

- a helyes magatartási, viselkedési szokások kialakítása, automatizálása 

- önellátás, önkiszolgálási funkciók fejlesztése a mindennapos gondozási 

tevékenységekhez kapcsolódóan; fokozatosan önállóságra szoktatás 

- fejlesztő- és segédeszközök alkalmazásával a gyermek helyváltoztató 

mozgásainak facilitálása, a spasztikus izomzat masszírozásával, vezetett aktív és 

passzív tornával végzett kilazítás, kimozgatás a lehetőségeknek megfelelően 

- az érzékelés-észlelés fejlesztése a különböző modalitás specifikus információk 

összekapcsolási lehetőségének biztosításával  

- a külvilág ingereinek a gyermek közelébe emelése, inger-gazdag környezet 

kialakítása 
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