
A beszédfogyatékos gyermekek, tanulók  

 

A beszédfogyatékos gyermek, tanuló: Beszédfogyatékos az a gyermek, 

tanuló, akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri működési zavarok és a 

környezeti hatások következtében jelentős mértékű a beszédbeli késés, 

akadályozottság. Ennek következtében átmeneti, illetve tartós zavarok 

léphetnek fel a nyelvi, kommunikációs és a későbbiek során a tanulási 

képességekben, valamint a szociális kapcsolatok kialakításában.  

Az akadályozottság megmutatkozhat: 

  - a beszédhangok helytelen ejtésében 

- a beszédészlelés és - megértés zavaraiban, 

- a beszédritmus sérülésében 

- a grafomotoros és a vizuomotoros koordináció éretlenségében  

- az általános beszédgyengeséggel együtt járó részképesség - 

kiesésekben 

- a különböző jellegű diszfóniák, a hangadás kóros elváltozásai szintén a 

beszédfogyatékosság körébe sorolhatók 

A beszédfogyatékos gyermeknél, tanulónál a fentiek - az egészen enyhe 

eltérésektől az érthetetlen beszédig - minden változatban előfordulhatnak.  

A súlyos beszédfogyatékos gyermeknél, tanulónál a kommunikációs 

nehézségek miatt különböző másodlagos pszichés eltérések (magatartási 

zavarok) alakulhatnak ki. A fenti tünetek együttesen tanulási akadályozottságot 

is kiválthatnak. 

Amennyiben a beszédfogyatékosság a kisiskolás kor kezdetére tartósan 

fennmarad, a tanuló a továbbiakban is folyamatos gyógypedagógiai-logopédiai 

ellátásra szorul.  

Az óvodai nevelés, iskolai oktatás, a gyógypedagógiai, logopédiai ellátás, 

valamint az egészségügyi rehabilitáció típusa és intenzitása a beszédbeli 

akadályok jellegétől függ.  

Ezek az alábbiak szerint csoportosíthatók: 

- megkésett beszédfejlődés 

-  diszfázia, 

-  diszlália, 



-  orrhangzós beszéd, 

- beszédritmus zavarai (dadogás, hadarás), 

- diszfónia, 

- disarthria, 

- mutizmus, 

- diszlexia, 

- diszgráfia, 

- súlyos beszédészlelési és beszédmegértési zavar 

 A halmozottan beszédfogyatékos tanuló 

A beszédzavarok egy-egy gyermeknél, tanulónál halmozottan is 

előfordulhatnak. A leggyakrabban a megkésett, illetve akadályozott 

beszédfejlődés, a komplex nyelvi fejlődési zavar jelenik meg a tünetek 

sokféleségével tarkítva. 

Nem ritka a megkésett/akadályozott beszédfejlődés – hadarás - dadogás 

együttese. Az iskolai szakaszban ennek olvasás- és írászavar kihatása is 

megmutatkozik. A tünetek megjelenhetnek párhuzamosan, de előfordul a 

tünetváltás jól ismert jelensége is, amikor pl. a kiejtés javítását, javulását 

követően dadogás, hadarás lép fel. Ilyen esetekben a fejlesztési elvekre épülő 

terápiák tudatos alkalmazása a rehabilitáció döntő tényezője. 

A beszédfogyatékos, beszéd- és nyelvi fejlődésben akadályozott gyermekek 

óvodai, tanulók iskolai fejlesztése 

 

Alapelvek, célok és kiemelt feladatok: 

A beszédfogyatékos gyermek, tanuló intézményes (óvoda, iskola) 

fejlesztésében, speciális nevelési igényeinek kielégítésében elsőbbséget kell 

biztosítani az ép beszélő környezetben integráltan történő nevelésnek, 

oktatásnak a különleges gondozási igény feltételeivel is rendelkező többségi 

köznevelési intézményekben. Ez biztosíthatja a gyermekek, tanulók számára a 

felfelé nivellálást segítő pedagógiai környezetet. 



Nagyon súlyos esetekben - főként az intenzív rehabilitáció érdekében - szükség 

lehet a beszédfogyatékos gyermek, tanuló elkülönített - az e célra létesített 

gyógypedagógiai intézményben, óvodai csoportban, iskolai osztályban történő 

nevelésére, oktatására. Ennek időtartama azonban ésszerű időhatárok között 

átmeneti, a terápia eredményességétől függő, a család helyzetétől, terápiás 

együttműködésétől befolyásolt gyakorlat. A különnevelés során törekedni kell 

arra, hogy a gyermek, tanuló minél előbb visszakerüljön a többségi nevelésbe, 

oktatásba, és különleges gondozása az intenzív rehabilitáció után, 

együttnevelés - oktatás mellett legyen biztosítva. 

 

Az ellátás lapelvei: 

a) A beszédfogyatékos gyermekek, tanulók fejlesztésében törekedni kell a 

pszichológiai és fiziológiai tényezők összhangjára, a személyiség és a 

beszédműködés kölcsönhatására, funkcionális összefüggésrendszerére. 

 

b) A fejlesztés legyen tudatos és tervszerű, melynek során a beszéd állapotának 

felmérésétől a terápiás terv meghatározásán át, a tudatos módszerválasztáson 

túl a komplexitás és a folyamatkövetés is valósuljon meg. 

 

c) A módszerek megválasztásakor az életkor, a pszichikai sajátosságok, a 

beállítódás, az értelmi képesség, a beszédhiba típusának - súlyosságának, és a 

korrekció adott szakaszának figyelembevétele szükséges. 

 

d) A fejlesztésében meghatározó a sokoldalú percepciós fejlesztés, melynek 

során a kinesztéziás, a hallási, a látási, a beszédmozgási benyomások egymást 

erősítve fejlődnek. 

 

e) Fontos a transzferhatások tudatos kihasználása. Mivel a különböző 

beszédműveletek számos azonos, illetve közös elemből tevődnek össze, a 

fejlesztés a különböző átviteli megoldásokkal eredményesebbé tehető. 

 

f) A beszédfogyatékos gyermekek, tanulók nevelése, oktatása megköveteli az 

egyéni és csoportos foglalkozások változatos szervezeti kereteit. 

 

  g) A súlyos beszédfogyatékos gyermekek, tanulók fejlesztése intenzív és   

folyamatos. 

 

h) A fejlesztést a szülők támogató együttműködése segíti. A terápiában - a 

minél gyorsabban automatizált, jó beszédszint elérése érdekében - a 

gyermekkel, tanulóval kommunikáló valamennyi felnőtt legyen partner. 

 



A pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitáció ajánlott 

tevékenységformái: 

 

 

- logopédiai egyéni és csoportos terápia 

- szenzoros integrációs tréningek és terápiák 

- kommunikációs tréningek 

- bábterápiák 

- drámaterápiás foglalkozások 

- RIT 

Az egészségügyi rehabilitáció formái: 

- foniátriai vizsgálat és ellátás 

- gyermek-neurológiai vizsgálat és ellátás 

- pszichológiai vizsgálat, pszichoterápia 

- gyógyúszás 

- gyógytorna 

- relaxációs tréningek 

 

Logopédiai egyéni és csoportos terápia a leggyakoribb kórformák esetében 

A beszédfogyatékos gyermek, tanuló - függetlenül attól, hogy a nevelésben, 

oktatásban integráltan vagy szegregáltan részesül-e - az óvodai nevelés, 

iskolai nevelés, oktatás keretében, annak részeként vesz részt a beszéd 



technikai és tartalmi fejlesztését szolgáló logopédiai terápiás foglalkozáson. A 

beszédfogyatékosság eltérő kórformái szerint a rehabilitációs feladatok is 

eltérőek. 

 

1. A beszédészlelés és beszédmegértés zavara 
A beszédfeldolgozási folyamat zavaráról akkor beszélünk, ha az elhangzott 

közlések azonosítása korlátozott, nem pontos, megértésük bizonytalan, 

akadályozott, az értelmezés kérdéses, gátolt. Nagyon súlyos a zavar, ha a 

beszédfeldolgozás elmaradása a gyermek, tanuló biológiai életkorához képest 

több mint 3 év, és a beszédfeldolgozás összes részfolyamatát érinti. 

 

 A terápia céljai: 

 Az elmaradott, illetőleg zavart beszédmegértés korrekciója, azaz az 

életkornak megfelelő folyamatműködés kialakítása, a következményes 

problémák csökkentése, megszüntetése. 

A fejlesztés menetét meghatározó tényezők: az életkor, a 

beszédprodukció, a beszédészlelési és beszédmegértési zavar mértéke, a 

következményes problémák jelenléte és mértéke (olvasási, helyesírási 

nehézségek). 

 A rehabilitációs tevékenység GMP-diagnosztikára épül. Tartalma célzott 

beszélgetések és célzott verbális feladatok megoldása egyénileg, illetve 

kiscsoportban. 

2. Megkésett/akadályozott beszédfejlődés 

Az ép értelmű és ép érzékszervű gyermek beszédfejlődése elmarad a megfelelő 

beszédszinttől (a gyermek 3. életévén túl sem beszél, vagy beszédprodukciója 

nehezen érthető). 

 

 A terápia célja: 

 A nyelvi közlés többszintű összetevőjének (szókincs, helyes ejtés, 

nyelvtani rendszer, szóbeli és írásbeli szövegalkotás) sokoldalú, intenzív 

differenciált fejlesztése, amely specifikusan egyéniesített jellegű. 

 

A logopédiai terápia feladata: 

- a beszédre irányuló figyelem fejlesztése 

- a mozgások speciális fejlesztése 

- az aktív és a passzív szókincs bővítése 

- a beszédészlelés és - megértés fejlesztése 

- a prognosztizálható olvasás-/írászavar megelőzése 

3. Dadogás 

A beszéd összerendezettségének zavara, amely a ritmus és az ütem 

felbomlásában és a beszéd görcsös szaggatottságában jelentkezik. A 



dadogás terápiája komplex (logopédiai, orvosi, pszichológiai), egyénre 

szabott terv alapján zajlik. 

 

  A logopédiai terápia feladata: 

- a test és a beszédszervek laza izomműködésének kialakítása 

- helyes légzéstechnika kialakítása 

- cselekvéshez kötött beszédindítás 

- relaxációs gyakorlatok 

- mozgás- és ritmus koordináció fejlesztése 

- a beszéd automatizált elemeinek technikai fejlesztése és javítása 

- a beszédhez szükséges motiváció megteremtése, az önismeret és 

önértékelés fejlesztése 

4. Hadarás 

A beszéd súlyos zavara, melyre a rendkívüli gyorsaság, a hangok, a szótagok 

kihagyása, a pontatlan hangképzés, a monotónia és a szegényes szókincs 

jellemző. A hadaráshoz gyakran társul a könnyen elterelhető érdeklődés. 

 

 A logopédiai terápia feladata: 

- a figyelem fejlesztése 

- beszédterápia, helyes légzéstechnika kialakítása 

- mozgás- és ritmuskorrekció és - fejlesztés 

5. Diszfónia 

A zöngeképzés, az ún. primér hang területén megjelenő hangképzési zavar. A 

diszfóniások beszédéből hiányzik, vagy torzult formában van jelen a zönge. 

    

  A logopédiai terápia feladata: 

- a tiszta egyéni beszédhang kialakítása és a folyamatos spontán beszédbe 

való beépítése 

- a hangminőség és az anatómiai-élettani viszonyok további romlásának 

megakadályozása 

6. Orrhangzós beszéd 

Legsúlyosabb esetei az ajak- és szájpadhasadékok következtében alakulnak 

ki. A szájpadhasadékkal gyakran együtt jár az enyhe fokú nagyothallás. A 

beszédfejlődés, majd a mondatok megjelenése is késhet, azok hiányosak, 

diszgrammatikusak lehetnek. 

A logopédiai terápia feladata a nyelv minden szintjére kiterjedő beszéd-, 

illetve nyelvi fejlesztés. 



 
 

Képek forrásai:  

www.gyereketeto.hu 

www.beszeljvelem.hu 

www.napocska.hu 
 
 

Szakkönyv ajánló: 

www.krasznaresfiai.hu 

www.logopediakiado.hu/hu/om.html 

www.krasznaresfiai.hu 

www.tudatosszulo.hu/kiado 

www.beszed.hu 

http://www.inf.u-szeged.hu/projectdirs/beszedmester/ 
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