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Fejlesztőiskola

Fogalmi meghatározás

"A súlyos és halmozott fogyatékosság olyan, az
egész élet során fennálló állapot, amelyre
jellemző, hogy a testi struktúrák károsodása
következtében a speciálisan humán funkciók –
mint a kommunikáció, a beszéd, a mozgás, az
értelem és az érzékelés – észlelés –
minimálisan két területén súlyos, vagy
legsúlyosabb mértékű zavar mutatható ki.”

2/2005. OM rendelet 3. számú melléklete: A súlyosan és halmozottan
fogyatékos tanulók fejlesztő oktatásának irányelve



Fejlesztőiskola

Fejlesztés                
Sajátos feladat

Legelemibb megnyilvánulás is értelmes közlés
Fontos feladat a kommunikációs lehetőségek 

feltárása és kihasználása
Csoportösszetétel
Fejlődés megállapítása
Foglalkozások



A fejlesztés lehetséges céljai a kognitív funkciók fejlesztése: 
– figyelem, 
– megfigyelőképesség, 
– érzékelés-észlelés,
– emlékezet, 
– gondolkodási funkciók, 
– beszédfejlesztés,

valamint az esztétikai, érzelmi és szociális nevelés, mozgásnevelés.

Állandó megfigyelés, feljegyzések készítése, tevékenységeik 
fényképezése, filmre vétele, és ezek elemzése.

A tanulók fejlesztésének lehetőségei



IKT eszközök használata a fejlesztésben

A hazai szakirodalom szegényes.
(Virányi néhány tanulmánya, Győri és munkatársai autizmussal
kapcsolatos kutatásai, Sáringerné tanulmánya, Abonyi-Tóth
Andor akadálymentesítéssel kapcsolatos tanulmányai.)
Néhány gyakorlati megközelítéssel foglalkozó szakmai blog –
Szeverényi Irma (Örömpedagógia), Benedékné Fekete
Hajnalka (Tabletek az osztályban), Aknai Dóra Orsolya (sniikt).

Hersch (2014) – kvalitatív értékelési keret az IKT alkalmazások
gyógypedagógiai alkalmazásához



Interaktív tábla használata a fejlesztésben

Felszereltség, lehetőségek

Módszertani alapelvek
Kis lépésekben haladás
Cselekvéses tanulás
Folyamatos motiváció
Optimális mértékű segítségnyújtás
Állandóság
Differenciálás
Ismétlés



Nyugodt tevékenység feltételeinek 
megteremtése

Interaktív tábla használata a fejlesztésben



•Érdeklődés fenntartása
•Megismerési kedv felkeltése
•Figyelem tartósságának, elmélyültségének     

és  terjedelmének fejlesztése

Interaktív tábla használata a fejlesztésben



 Feladatom a gyermekek szűkebb-tágabb környezetének 
jelenségeinek, személyeinek, tárgyainak megismertetése

 Témakörök 

Család

Iskola

Közlekedési eszközök

Évszakok

Testünk

A fejlesztés témakörei

Állatok
Színek
Időbeli-térbeli tájákozódás
Ünnepek
Világ megismerése



Táblaképek a foglalkozásokból 1.



Táblaképek a foglalkozásokból 2.



Táblaképek a foglalkozásokból 3.



Táblaképek a foglalkozásokból 4.



Táblaképek a foglalkozásokból 5.



Táblaképek a foglalkozásokból 6.



Táblaképek a foglalkozásokból 7.



Megelőző gyakorlati tevékenységek



Táblaképek a foglalkozásokból 8.



• SNI iDoctum szoftverek

• Színvarázs

• Kis felfedező

• Dominó

• Rejtőzködő állatok

• Környezetünk hangjai

• SNI iDoctum főszereplői

További lehetőségek

https://www.youtube.com/watch?v=BKSlXAtMuRY


Élőhelyek, azok állatvilága, az állatok búvóhelye

Az applikáció fejleszti
• vizuális figyelmet (lényeges információk kiemelése a képekből, figyelemmegosztás fejlesztése az 

egyidejű információk megadásával)
• vizuális észlelést (szem-kéz koordináció, alak-háttér felfogás, vizuális megfigyelő és elemző 

készség)
• szem-kéz koordinációt (a szem követő mozgásának fejlesztése)
• vizuális érzékelést, észlelést - Gestalt-látás (képek kiegészítése egésszé)
• síkbeli tájékozódást
• grafomotoros fejlesztést (laza csuklómozgás, ujjmozgás beidegzése)
• csoportosítást, osztályozást, rendszerezést
• általánosítást (gyűjtőfogalmak szerinti rendezés)
• matematikai készségeket
• gondolkodási folyamatokat
• szociális készségeket

A szoftver tartalmaz kiegészítő információkat, szövegfelolvasót és állati hangokat.

Rejtőzködő állatok



A játék ismeretanyaga illeszkedik az SNI kerettantervhez.
Házi- és vadon élő állat, jármű, háztartási eszköz és a természeti jelenségek hangjai
A szoftver fejleszti

• vizuális figyelmet
• vizuális észlelést (vizuális megfigyelő és elemző készség)
• auditív figyelmet
• keresztcsatornák működtetését, összhang fejlesztését
• szem-kéz koordinációt (a szem követő mozgásának fejlesztése)
• síkbeli tájékozódást
• grafomotoros fejlesztést (laza csuklómozgás, ujjmozgás beidegzése)
• általánosítást (gyűjtőfogalmak szerinti rendezés)
• matematikai készségeket
• gondolkodási folyamatokat
• szociális készségeket

Környezetünk hangjai



Rejtőzködő állatok – Környezetünk hangjai

Ismeretanyaguk illeszkedik az SNI kerettantervhez
BNO kód szerinti besorolás alapján a játékok alkalmazhatók az

• F70 Enyhe mentális retardáció
• F71 Közepes mentális retardáció
• F72 Súlyos mentális retardáció
• F73 Igen súlyos mentális retardáció
• F80 Beszéd és a beszédnyelv specifikus fejlődési rendellenességei
• F8100 Meghatározott olvasási zavar (diszlexia)
• F8110 Az írás zavara (diszgráfia)
• F82 A motoros funkció specifikus fejlődési rendellenességei
• F84 Pervaziv fejlődési zavarok
• R47 Beszédzavarok m.n.o.
• R48 Dyslexia és egyéb jel-diszfunkciók m.n.o. gyermekeknél. 



Digitális tábla (hagyományos tábla, a 
monitor, érintőképernyő funkciói)

Használata közvetlen kapcsolaton alapszik

Szociális készségeket fejleszti

Óriási motiváló erő

Összegzés



A tanulók egyéni fejlesztésének tapasztalatai (T1)

Tizenöt éves, epilepsziás, törzs- és végtagataxiás fiatalember. Bizonytalan
helyzetben test szerte jellemzi a tremor. Az ő számára nehezített a koordinált
finommozgások végzése.

KidsDoodle

T1 tanuló rajzainak fejlődése négy fázisban



A tanulók egyéni fejlesztésének tapasztalatai (T2)

Tizenkettő éves, siket, jobb fülén hallókészüléket viselő, bal fülével hangokat halló,
somatomentálisan retardált (Tayby-syndroma) kisfiú.

Piano Tiles



A tanulók egyéni fejlesztésének tapasztalatai (T3)

19 éves, epilepsziás, Athetotikus, kerekes székes fiatalember. Kerekes székével
önálló helyváltoztatásra nem képes. Mozgássérüléséből adódóan szem-kéz
koordinációja kialakulatlan.

PictoVerb



A tanulók egyéni fejlesztésének tapasztalatai (T4)

20 éves, epilepsziás, ataxiás, kerekes székes, mentálisan súlyosan sérült
fiatalember. Szem-kéz koordinációja kialakulatlan.

Apprende Coloreando

T4 tanuló kézmozgásának finomodása





Összegzés és a további kutatás irányai

Megfigyeléseim eredményei azt mutatják, hogy

• az eszköz alkalmazása pozitív hatások elérésére alkalmas a
vizsgálatba bevont tanulók esetében a kognitív funkciók
terén;

• előrelépést mutatnak a szociális, érzelmi élet területén is.

Mivel kvantitatív vizsgálatok elvégzése meglehetősen nehéz
ezen a területen, ezért mindenképpen további kutatásokra van
szükség további empirikus adatok gyűjtésére és
rendszerezésére, melyek alátámaszthatják megfigyeléseinket.



Köszönöm a figyelmet!

doraorsolya@gmail.com

Blog

Facebook oldal

SlideShare

Aknai Dóra Orsolya
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