
Egyéb pszichés fejlődési zavarral, ezen belül tanulási zavarral küzdő gyermekek, tanulók  

     A szakértői bizottsági tevékenység körébe tartozik az egyéb pszichés fejlődési zavarok, ezen belül a 

tanulási zavarok diagnosztikája. A komplex szakértői vizsgálatot a szakemberek a jogi szabályozóknak 

megfelelően, a szakterületi protokoll előírásai alapján végzik. 

Növekedő tendenciát mutat azoknak a tanulóknak a száma, akiknek a teljesítménye egyes 

tantárgyakból jelentősen elmarad a képességeikhez képest elvárt szinttől, a sok gyakorlás, befektetett 

energia ellenére is. Óvodáskorú gyermekeknél a tanulási zavar a részfunkciók problémáiban nyilvánul 

meg.  

A szakirodalmi meghatározás szerint tanulási zavarról akkor beszélünk, ha egy képességterület 

működésében tartós és súlyos problémák jelentkeznek, mint pl. az olvasás, írás, számolás elsajátítása 

során (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia).  

Sarkady-Zsoldos féle definíció szerint „tanulási zavarnak tekintjük azt az – intelligenciaszint alapján 

elvárhatónál lényegesen – alacsonyabb tanulási teljesítményt, amely neurológiai deficit vagy 

funkciózavar talaján jön létre, sajátos kognitív pszichológiai tünet együttessel. 

 

A tanulási zavarok típusai: 

• Részképességzavarok: ha a motorikus (mozgásos) és kognitív funkciók, ezen belül az érzékelés, 

észlelés, figyelem, emlékezet, gondolkodás képességek összehangolt működése nem teljes. Az 

említett deficit az intelligenciaszinttől független, és jelentősen megnehezíti az olvasás, írás, 

számolás elsajátítását az iskolában.  

• Komplex tanulási zavarok: A tanulási zavarral küzdő tanulókra jellemző, hogy a pedagógus az 

általános pedagógiai módszertan eszközeivel nem tudja hozzásegíteni őket az ismeretek 

elsajátításához, lemaradóvá válnak. Ez a lemaradás jelentkezhet egyetlen területen, pl. az 

írásban, olvasásban, számolásban, de megmutatkozhat egyidejűleg több tárgyban is. 

 

Meixner Ildikó a diszlexiát viszonyfogalomként határozta meg: diszlexiás az a tanuló, akinek az olvasás-

szövegértésben elért eredményei lényegesen elmaradnak az adottságai alapján elvárható szinttől, 

valamint a tanításra és a gyakorlásra fordított idő alapján elvárhatótól. 

 

Az olvasás zavarának jellemzői: 

• A diszlexia sok okú, sokféle tünetben megnyilvánuló fejlődési zavar 

• A diszlexia leggyakrabban a nyelvi funkcióknak az átlagtól való lényeges eltérésével függ össze 

• A nyelvi funkciók, és elsősorban a beszéd (észlelés, értés, produkció) megkésett, illetve zavart 

fejlődése a diszlexia veszélyeztetettség előjelzése 

• A diszlexia egyes családokban gyakrabban fordul elő, feltehetően az olvasáshoz fontos 

részképességek eltérő fejlődését meghatározó genetikai okok miatt 

• A diszlexiával együtt előforduló zavarok sokfélék lehetnek, különösen gyakoriak az észlelési 

zavarok, a motoros ügyetlenség, iránytévesztés, a térbeli műveletek fejletlensége, valamint a 

figyelem és az emlékezet problémái 

• A diszlexiások információ feldolgozási sajátosságai az átlagétól eltérőek 

 

Az olvasási zavar tünetei: 

• Hiányzó tudatosság a szavak hangjaira, a hangok sorrendjére, rímekre, a szótagok sorrendjére 

• A szavak megfejtésének nehézsége 



• A szavak tárolásának nehézsége – betűzés, helyesírás 

• A sorrendiség nehézségei: az olvasott és írott szavak betűinek sorrendje, számok sorrendje 

• Az olvasott szöveg megértésének nehézségei 

• A hallott szöveg pontatlan és részleges feldolgozása 

• A gondolatok kifejezésének nehézségei a beszédben 

 
 

Diszgráfiának minősül az olyan írászavar, amely az írás grafomotoros jellemzőinek zavarában nyilvánul 

meg (betűk felismerhetősége, produkciós sebesség, téri elrendezés, nagy kezdőbetűk használata), az 

olyan írászavar, amely a fonológiai-nyelvi jellemzők zavarában nyilvánul meg (nyelvtan, 

mondatszerkezet, helyesírás), valamint az előbbi kettő együttes előfordulása. 

 

Alaki diszgráfia jellemzői:  

• Írásmozgásra vonatkozó tünetek: rossz kézügyesség, merev kéztartás, görcsös ceruzafogás, 

lassú írástempó  

• Írás külalakja rendezetlen, csúnya az íráskép gyakori áthúzások ás átjavítások  

• Szabálytalan betűformák, változó betűnagyság  

• Nehezített a betűalakítás és a betűkapcsolás 

Tartalmi diszgráfia jellemzői:  

• Súlyos helyesírási hibák megjelenése az alábbi területeken:  

• betűtévesztés (lehet rendezett íráskép mellett)  

• egybe- illetve különírás 

• hosszú-rövid magánhangzó- és mássalhangzó párok meghallása 

• mondatvégi írásjel, mondatkezdő nagybetű, mondatközi írásjel  

• máshogy írjuk - máshogy ejtjük  

• elválasztás, szótő- és toldalékelemzés  

• ékezetek elhagyása  

• kétjegyű mássalhangzók helyett egyjegyűt írnak  

• betűkihagyások (alma-ama), betűbetoldások (krumpli-kurumpli)  

• betűk sorrendjének felcserélése (hártya-hátyra)  

• értelmetlenül írnak gyakran szavakat  

• szótagokat is felcserélhetnek, megduplázhatnak, kihagyhatnak  

• szavak kihagyása mondatból  

• toldalék különírása a szótól  

• szavakat vagy mondatot egybeírnak.  

             
 

Az aritmetikai képességek zavara – diszkalkulia – a BNO-10-ben olvasható meghatározás szerint: Az 

aritmetikai készségek károsodása nem magyarázható mentális retardációval, vagy nem megfelelő 



oktatással. A zavar vonatkozik alapvető számolási feladatokra, mint az összeadás, kivonás, szorzás és 

osztás. A funkciózavar kezdete csecsemő- és kisgyermekkor közé esik. Hátterében funkciókárosodás, 

vagy fejlődési késedelem áll. Ez a meghatározás a diszkalkuliát, mint részképesség-zavart értelmezi. 

 

 

Számolási zavar tüneteinek megnyilvánulása: 

• Mozgás: pl. nagymozgása ügyetlen, finommotorikája fejletlen, 

mozgás-beszéd koordinációja fejletlen – megszámlálás, szótagolás nehezített, 

laterális dominanciája később alakul ki 

• Akusztikus észlelés: pl. 6-7; 7-4 tévesztése, zöngés-zöngétlen hangok differenciálásának zavara 

• Látási észlelés: pl. 6-9 tévesztése (olvasásban p-b), téri, síkbeli tájékozódás zavara  

• Figyelem: szétszórt, rövid ideig koncentrálható, figyelemmegosztás alacsony szintű, 

fáradékony 

• Emlékezet: verbális-vizuális emlékezet, rövid és hosszú távú emlékezet, szimultán, utánmondó 

emlékezet, szeriális emlékezet gyenge 

• Gondolkodás: nehezített a fogalmak kialakulása, a szimbólumok felismerése, tartalmi 

azonosítása, az elvonatkoztatás folyamata. 

 

 
 

A szakértői vizsgálatot követően a szakemberek javaslatot tesznek a gyermek, tanuló különleges 

bánásmód keretében történő ellátására, pedagógiai célú rehabilitációs foglalkoztatására, valamint a 

tanórákon megvalósuló egyéni bánásmódra.  

 

 

 

   

 

 


