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2.7. Kiemelt figyelmet igénylő tanulók integrált oktatása 

2.7.1. A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása 

 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.éviCXC. törvény értelmében:  

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 spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, 

figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd. 

 
Iskolánkban a sajátos nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása a többi tanulóval együtt, 

integrált formában folyik.  

2/2005. (III.1.) OM Rendelet : „A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról”, 

32/2012. (X.8.) EMMI Rendelet: „A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének 

irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról” alapján.  

 

A sajátos nevelési igény megállapítása a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és 

Rehabilitációs Bizottság (TKVSZRB) jogköre. 

 

Ennek folyamata: 
 az iskola vagy a szülő a probléma észlelésekor pedagógiai, pszichológiai 

„szűrővizsgálatot” kér az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattól. 

 az EPSZ javaslatára az SNI megállapítását egy új vizsgálattal végzi el a TKVSZRB. 

 Mindkét vizsgálathoz a szülő hozzájárulása szükséges. 

 Ha a szülő a vizsgálatokhoz nem járul hozzá, a gyermek érdekében az iskolának a 

Kormányhivatal felé felszólítását kell kezdeményezni. 

A sajátos nevelési igény megállapítása a bizottság által meghatározott időszakra vagy tanévre 

szól, annak további fennállása esetén kontroll vizsgálatot kell kérni a TKVSZRB-től, melyet az 

iskola kezdeményez a szülő beleegyezésével. Minden év június 30-ig. 

 

A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve  

A Nemzeti alaptanterv (a továbbiakban: Nat) a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai 

oktatásának is alapdokumentuma, az abban meghatározott fejlesztési területek, nevelési célok, 

kulcskompetenciák, illetve a műveltségi területeken megfogalmazott célok, feladatok a sajátos 

nevelési igényű tanulókra is érvényesek.  

 

A sajátos nevelési igényű tanulókat nevelő-oktató iskolák pedagógiai programjuk, helyi 

tantervük elkészítésénél figyelembe veszik: 

 a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelési 

törvény), a Nat és az Irányelv rájuk vonatkozó előírásait, 

 a nevelés és oktatás helyi célkitűzéseit és lehetőségeit, 

 a szülők elvárásait és 

 az általuk nevelt tanulók sajátosságait. 
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 Az Irányelv egyaránt vonatkozik a sajátos nevelési igényű tanulóknak a többi tanulóval 

részben vagy egészben együtt (integráltan), azonos iskolai osztályban történő, 

nevelésére, oktatására. 

 

Az Irányelv célja 
Az Irányelvben foglaltak célja, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók esetében a tartalmi 

szabályozás és a gyermeki sajátosságok ugyanúgy összhangba kerüljenek, mint más 

gyermekeknél.  

 

Az Irányelv annak biztosítását szolgálja, hogy: 
 a fejlesztés a számukra megfelelő tartalmak közvetítése során valósuljon meg, segítse a 

minél teljesebb önállóság elérését és a társadalomba való mind teljesebb beilleszkedést, 

 az iskola fejlesztési követelményei igazodjanak a fejlődés lehetséges üteméhez, 

 a rehabilitációs célú fejlesztő terápiák programjai váljanak az intézmények pedagógiai 

programjainak tartalmi elemeivé, 

 a tanulókat a nevelés, oktatás, fejlesztés ne terhelje túl. 

 

 

A sajátos nevelési igényű gyerekek nevelése  

Az első négy évfolyamot felölelő szakaszban nagyobb hangsúlyt kell fektetni a tanuláshoz 

nélkülözhetetlen készségek fejlesztésére. Fontos, hogy megjelenjenek a differenciált eljárások, 

tartalmak, a sajátos nevelési igényű tanulókhoz igazodó oktatásszervezési eljárások, megfelelő 

terápiák. Ezek megléte segíti a nagyobb eltérésekhez való alkalmazkodást.  

A képességfejlesztésben hangsúlyosan jelen kell lennie a közvetlen érzéki tapasztalatoknak, a 

tárgyi cselekvéses megismerésnek, a céltudatosan kiválasztott tevékenységnek. 

 

Az ötödik – nyolcadik évfolyamon a megismerési módszerek további fejlesztése, a szemléletes 

képi gondolkodás nyomán kialakuló képzetek, ismeretek, elsajátított tanulási szokások 

fejlesztése a cél. Hangsúlyosabbá válik a verbális szint, de differenciált módon jelen van a 

manipulációs, és a képi szint is.  A tudásgyarapítást, a képességek, a személyiség fejlesztését a 

konkrét tapasztalásokra alapozva a gondolkodási funkciók különböző sérülését, eltérő ütemű 

fejlődését figyelembe véve kell elérni.  

 

A sajátos nevelési igényű tanulók eredményes szocializációját, iskolai pályafutását elősegítheti 

a nem sajátos nevelési igényű tanulókkal együtt történő – integrált – oktatásuk.  

 

 

A pedagógiai és egészségügyi célú habilitáció, rehabilitáció 
A habilitációs, rehabilitációs tevékenységet meghatározó tényezők: 

 A fogyatékosság típusa, súlyossága. 

 A fogyatékosság kialakulásának ideje. 

 A sajátos nevelési igényű tanuló: 

 életkora, pszichés és egészségi állapota, rehabilitációs műtétei, 

 képességei, kialakult készségei, 

 kognitív funkciói, meglévő ismeretei. 

 A társadalmi integráció kívánalmai: lehetséges egyéni életút, továbbtanulás, 

pályaválasztás, életvitel. 
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A sajátos nevelési igényű tanulók ellátása az intézményben 

 
 SNI – rehabilitációs foglalkozások biztosítása, melyet gyógypedagógus tarthat. 

 A fejlesztő foglalkozások mellett szaktanári korrepetálásokat is biztosítani kell az SNI 

tanulók számára. 

 A rehabilitációs foglalkozásokról és a szaktárgyi korrepetálásokról egyéni fejlesztési 

naplót kell vezetni. 

 A tanuló előmeneteléről konzultáció a gyermeket tanító pedagógusok részvételével.  

 A fogyatékosság típusának megfelelő tankönyvek, tanulási segédletek alkalmazása a 

tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon. 

 A tanulók képességének megfelelő differenciált foglalkoztatás. 

 Speciális gyógyászati, valamint tanulást, életvitelt segítő technikai eszközök 

alkalmazása a tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon.  

 Képességfejlesztő játékok, eszközök, alkalmazása a tanórán és tanórán kívüli 

foglalkozásokon. 

 

A sajátos nevelési igényű tanulók értékelése 

 A sajátos nevelési igényű tanulót a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői 

véleménye alapján az intézményvezető, tagintézmény-vezető mentesíti /mentesítheti 

egyes tantárgyak, tantárgyrészek teljes vagy részleges (pl:írásbeli, szóbeli) értékelése és 

minősítése alól. 

 Biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt (vagy kevesebb feladatot) a 

feladatvégzéshez, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni az iskolai tanulmányok 

során alkalmazott segédeszközök alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló 

szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő 

felváltását. 

 

A gyógypedagógus – esetenként más szakember véleményének figyelembevételével – készíti 

el a fejlesztési tervet, amely a tanuló különleges gondozási igényére épül és egyedi 

tulajdonságainak fokozatos kibontakozását szolgálja. 

A fejlesztés a tanítás-tanulás folyamatában megmutatkozó fejletlen vagy sérült funkciók 

korrigálására, kompenzálására, az eszköztudás fejlesztésére, a felzárkóztatásra, a tanulási 

technikák elsajátítására, a szociális képességek fejlesztésére, az önálló életvezetésre irányul, és 

a fejlesztő órákon, tréningeken keresztül valósul meg. 

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység lényeges eleme a folyamatos vagy szakaszos 

pedagógiai diagnosztizálás. Szolgálja a korrigáló, kompenzáló tartalmak, eljárások, terápiás 

eszközök tervezését, megelőzheti a további – másodlagos – tünetek megjelenését.  

 

A gyógypedagógus feladata: 

 segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, 

 javaslatot tesz a fogyatékosság típusához, a tanuló egyéni igényeihez szükséges 

környezet kialakítására (a tanuló elhelyezése az osztályteremben, szükséges 

megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.), 

 segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök 

kiválasztásában, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről, 

 javaslatot tesz gyógypedagógiai specifikus módszerek, módszerkombinációk 

alkalmazására, 

 figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében,  
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 együttműködik több pedagógussal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó pedagógus 

tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait, 

 terápiás fejlesztő tevékenységet végez a tanulóval való közvetlen foglalkozásokon – 

egyéni fejlesztési terv alapján – ennek során támaszkodik a tanuló meglévő 

képességeire, az ép funkciókra. 

 igénybe veheti az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények, szak- és 

pedagógiai szakmai szolgáltatását, 

 kérheti az utazó gyógypedagógiai hálózat működtetésére kijelölt intézmények 

segítségét a megyei/fővárosi közoktatás-fejlesztési tervekben meghatározott 

feladatellátás szerint. 

 

 

2.7.2. A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő 
tanulók 

 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011.éviCXC.törvény értelmében:  

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdőgyermek, tanuló: az a különleges 

bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az 

életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal, tanulási, 

magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való beilleszkedése, továbbá 

személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos 

nevelési igényűnek, 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítására az Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat (EPSZ) jogosult. 

 

Ennek folyamata: 
 Az iskola vagy a szülő a probléma észlelésekor pedagógiai, pszichológiai 

„szűrővizsgálatot” kér az Egységes Pedagógiai Szakszolgálattól. 

 Ha a szülő a vizsgálatokhoz nem járul hozzá, a gyermek érdekében az iskolának a 

Kormányhivatalba kell felszólítását kezdeményezni. 

 A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség megállapítását kontrollvizsgálatokkal 

a határozatokban megjelölt időszakonként meg kell ismételni. 

 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség: 
 A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel, illetve a megismerő funkciók vagy 

a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzdő tanuló. 

 a gyermek nem felel meg a vele szemben támasztott nevelési és oktatási 

követelményeknek. 

 passzív vagy aktív módon ellenáll a nevelői hatásoknak, 

 nehezen tud alkalmazkodni és a közösségbe beilleszkedni, 

 testi és pszichés tünetei vannak, személyiségzavarokkal küzd (idegesség, 

figyelmetlenség, alvási és beszédzavarok, hibás automatizmusok). 
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A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségű tanulók ellátása az 

intézményben: 
 A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló fejlesztő 

foglalkoztatásra jogosult. A fejlesztő foglalkoztatást fejlesztő pedagógus végezheti. 

 Célja a tanulók iskolai nevelésének, oktatásának segítése, a pedagógiai, pszichológiai 

támogatása.  

 A fejlesztő foglalkozások mellett szaktanári korrepetálásokat is biztosítani kell az 

BTMN tanulók számára. 

 A tanuló előmeneteléről fogadóórán értékelő megbeszélést kell tartani a fejlesztésben 

résztvevő pedagógusoknak és a szülőnek. 

 

A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók 

értékelése: 

 BTMN tanulót a nevelési tanácsadó véleménye alapján többletidőt, segédeszközöket 

kell biztosítani számára az írásbeli, szóbeli feleletek megoldásához. Tantárgyi értékelés 

alól nem mentesíthető (2018.09.01-től)  

 szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló 

írásbeli beszámolóval történő felváltását biztosítható.  

 

Fejlesztőpedagógus feladatai: 

 diagnosztikai szűrést végez,  

 segíti a pedagógiai diagnózis értelmezését, 

 javaslatot tesz a tanuló egyéni igényeihez szükséges környezet kialakítására (a tanuló 

elhelyezése az osztályteremben, szükséges megvilágítás, hely- és helyzetváltoztatást 

segítő bútorok, eszközök alkalmazása stb.), 

 segítséget nyújt a tanuláshoz, művelődéshez szükséges speciális segédeszközök 

kiválasztásában, tájékoztat a beszerzési lehetőségekről, 

 javaslatot tesz specifikus módszerek, módszerkombinációk alkalmazására, 

 figyelemmel kíséri a tanulók haladását, részt vesz a részeredmények értékelésében,  

 együttműködik több pedagógussal, figyelembe veszi a tanulóval foglalkozó pedagógus 

tapasztalatait, észrevételeit, javaslatait, 

 fejlesztő tevékenységet végez egyéni vagy kiscsoportos formában, melynek során 

támaszkodik a tanuló meglévő képességeire, az ép funkciókra. 

 

 

Kiemelt feladatok az SNI és BTMN gyermekek esetében: 

 szoros kapcsolattartás: Nevelési Tanácsadó, TKVSZRB, Gyermekjóléti Szolgálat, 

 szűrés, kontrollvizsgálatok végzése, folyamatos nyomon követés, 

 egyéni fejlesztési terv kidolgozása, megvalósítása, 

 együttműködés a segítő szakemberekkel, az érintett gyermeket tanító pedagógusok 

között, 

 a tanítási órán differenciált foglalkozás kialakítása, 

 pályaorientáció, 

 együttműködés a szülőkkel, 

 minél több sikerélményhez juttatás, 

 önismeret, önértékelés fejlesztése minden tanórán és tanórán kívüli foglalkozásokon.  

 szakmai konzultációk, esetmegbeszélések  
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Az integráció sikerességének feltételei: 

 Pedagógusok, szülők felkészítése SNI, BTMN gyermekek fogadására. 

 A többi gyermek érzékenyítése a másság elfogadására.  

 Egy – egy speciális osztályfőnöki óra, ahol megismerkedhetnek az érintett „más” 

gyermek gondjaival, nehézségeivel. 

 

Az együttnevelés megvalósításában, a különböző pedagógiai színtereken a habilitációs, 

rehabilitációs szemlélet érvényesülése és a sérülés specifikus módszertani eljárások, 

differenciálások alkalmazása együtt hat. 

A nyitott tanítási-tanulási folyamatban megvalósuló tevékenység lehetővé teszi az egyes 

gyermek vagy csoport igényeitől függő pedagógiai – esetenként egészségügyi – eljárások, 

eszközök, módszerek, terápiák, a tanítás-tanulást segítő speciális eszközök alkalmazását. 

Fontos és hangsúlyos, hogy az érintett gyermekek jogai, érdekei ne sérüljenek. Elengedhetetlen 

az empátia, elfogadás, tolerancia, rugalmasság. 
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