


BESZÉDFOGYATÉKOS GYERMEKEK INTEGRÁLÁSA AZ ÓVODAI INTÉZMÉNYRENDSZERBEN
BÉRES PÉTERNÉ SZAKTANÁCSADÓ                                       



Integráció: integrare: latin eredetű szó. Jelenése: egységesülés, beilleszkedés, egyes részekegységesülése egy egésszé, beilleszkedés, hozzácsatolás.
Inklúzió: befogadást jelenti.
Az integráló (fogadó) iskolában, óvodában az integráció szintjében bekövetkező minőségikülönbséget.
Szegregáció: latin szó, elválasztást, elkülönítést, szétválást, hasadást jelent. A gyógypedagógiábanez azt jelenti, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekeket és tanulókat speciális nevelésiintézményekben különítik el.
Az integráció fajtái:
Lokális integráció: a sérült gyermekek csoportja a többségi óvodában, általános iskolába egyépületben van. Az azonos helyszín jó lehetőséget biztosít a kapcsolatteremtésre, ismerkedésre, denem biztos, hogy ezek a kapcsolatok valóban létrejönnek. A lokális integráció az intézmények nagytöbbségében nem használja ki a helyzet pozitívumait, esetleg a szegregációt erősíti.
Szociális integráció: a sérült és nem sérült gyermekek a nevelésen, tanuláson kívüli közösprogramon vesznek részt: szabadidős tevékenységek, sport rendezvények, kulturális események,vetélkedők, ünnepélyek, kirándulások, táborozások. A szociális integráció előnye, hogy a gyermekekkötetlenebb keretek között ismerkednek egymással. A többségi óvodák, iskolák pedagógusai iskönnyebben teremtenek kapcsolatot az akadályozott gyermekekkel, ami erősítheti a továbbiintegrációs törekvéseket.
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Funkcionális integráció: a sérült és nem sérült gyermekek együttes nevelése, oktatása.
Fajtái:
Részleges integráció: az akadályozott gyermek csak bizonyos tantárgyak óráin van jelen
a többségi iskolai osztályokban, a többit a saját csoportjában tölti.
Teljes integráció: az akadályozott és nem akadályozott gyermekek a nevelési, oktatási
folyamat minden mozzanatában együtt vannak. Természetesen itt is, úgy, mint a részleges
integrációnál szükséges az adott fogyatékossági területre felkészített szakember,
gyógypedagógus segítsége, amit a köznevelési törvény meghatároz.
Fordított integráció: a nem sérült gyermek kerül egy sérültek számára létesített csoportba.
A fordított integráció általában a szociális, funkcionális integrációhoz kapcsolódik.
Hideg integráció: az akadályozott gyermek a többségi általános iskolába jár, külön
segítségadás nélkül. Ilyen körülmények között a gyermekek speciális szükségleteinek
kielégítése nem biztosított.
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A gyógypedagógiai szempontú pontos besorolás
Szakirányú végzettségű gyógypedagógusok, akik nyitottak az integrációra
Szakirányú szakszolgálatok, megfelelő specializáció
Szakmai szolgáltatások, magas színvonala
Speciális taneszközök, tantervek, tárgyi feltételek biztosítása
Egyénre szabott fejlesztési terv, állandó kiegészítése.
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Az integráció mellett szóló érvek:
A fogyatékos gyermekek jobban fejlődnek egészséges társaik között
Mind a fogyatékos, mind az ép gyermeknek nő a szociális alkalmazkodó képessége és a
mássággal kapcsolatos toleranciája
A szülők nem szakadnak el korán a fogyatékos gyermeküktől
A gyermekek később könnyebben beilleszkednek a társadalomba
Az integráció ellen szóló érvek:
Nincsenek meg a megfelelő személyi feltételek, a többségi óvodában, iskolában nevelő,
tanító pedagógusoknak nincs gyógypedagógiai képesítése, gyakorlata
Nincsenek meg a megfelelő tárgyi feltételek
Az ép gyermekek eltanulják, utánozzák a fogyatékosokat - alulteljesítenek
Az ép gyermekekhez szokott pedagógusok idegenkednek a fogyatékosoktól
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Meghatározás:
„Beszédfogyatékos az a tanuló, akinél veleszületett vagy szerzett idegrendszeri működési
zavarok és környezeti hatások következtében jelentős mértékű a beszédbeli
akadályozottsága, amelynek következtében átmeneti, illetve tartós zavarok lépnek fel a
nyelvi kommunikációs és a tanulási képességekben, a szociális kapcsolatokban.
Az akadályozottság megmutatkozhat a beszédhangok helyes ejtésének zavaraiban, beszéd
észlelési és beszéd megértési zavarokban, a beszédritmus sérülésében, a grafomotoros és
vizuomotoros koordináció éretlenségében, valamint az általános beszédgyengeséggel
együtt járó részképesség kiesésben.
A különböző jellegű diszfóniák, a hangadás kóros elváltozásai, szintén a
beszédfogyatékosság körébe tartozik.
A beszédfogyatékos tanulóknál a fentiek az egész enyhe eltérésektől az érthetetlen
beszédig minden változatában előfordulhat.”
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- Szóbeli megnyilatkozása nehezített, nagy erőfeszítés árán szólalnak meg, nehezen
teremtenek kapcsolatot, lassan reagálnak a különböző élethelyzetekre, viselkedésük
nem megfelelő.

- A megszokott tevékenységeik során szenvedik el legtöbb kudarcot.
- Nem megértettség ……. Esetleges agresszivitást fejt ki.
- Észlelhető a beszédszervek ügyetlensége, a beszédhangok torz ejtése, a hiányos

szókincs, a beszédmozgások rossz kivitelezése, nyelvi szerkezetek fejletlensége.
Tünetei:
• egyértelműen megnyilvánuló tünetei pl. artikulációs hiba
• lappangó tünetei, beszédészlelési, beszédmegértési probléma
• a kommunikációs nehézségekből eredő másodlagos pszichés tünetek,

magatartászavarok.
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Jelzést adhat: óvodapedagógus, tanár, fejlesztőpedagógus (megfigyelés, érettséget mérő tesztek),
szakorvos és szülő (megfigyelés, öröklődés),
Elő szűrhet: gyógypedagógus-logopédus (Beszédszervek megfigyelése, az artikuláció vizsgálata, az
akusztikus és verbális emlékezet felmérése, Meixner féle szókincs vizsgálat, szóismeret, az
orientáció, az általános tájékozottság vizsgálata. A diszlexia veszélyeztetettség felmérése egy
gyorsteszttel történik.)
Szűrhet: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédvizsgáló Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai
Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye. Szakértői vélemény kiadása (Tartalma: személyi
adatok, vizsgálatkérés oka, anamnézis, vizsgálatok leírása, összegzés – pontos diagnózis, SNI, BNO
kód, 2-3 főnek számít, intézmény kijelölése, gondozás kezdete, osztályfok, felülvizsgálat ideje –
ajánlott fejlesztések, ki kapja). Mindezt megelőzi egy előzetes vizsgálati vélemény (intézmény
kijelöléssel).
AZ EGYIK LEGFONTOSABB ALAPELV A KOMPETENCIA HATÁROK BETARTÁSA,
BETARTATÁSA MINDEGYIK FÉL RÉSZÉRŐL.
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Szakértői Bizottság: fogadja a gyermekeket, elvégzi a méréseket, szakértői véleményt állít
ki, felülvizsgál, intézményt jelöl ki.
Logopédus: Beszédhibások szűrése-vizsgálata (diszlexia), szakvizsgálatokra irányítás,
ellátás megtervezése – fejlesztése, beszédindítás, beszédhibák – nyelvi kommunikációs
zavarok javítása, egyéni és kiscsoportos formában, beszédhibások fejlődésének vizsgálata,
értékelése, dokumentálása, diszlexia prevenció és reedukáció, kapcsolattartás a
pedagógusokkal, szakemberekkel, szülőkkel.
Konduktor: tervezés, mozgásfejlesztés speciális módszerekkel egyéni és kiscsoportos
formában, kapcsolattartás a pedagógusokkal, szakemberekkel, szülőkkel.
Pszichológus: pszichoterápiás gyakorlatok agyagozás és korongozási műhely keretein
belül, kapcsolattartás a pedagógusokkal, szakemberekkel, szülőkkel.
Pedagógusok: szakértői vélemények tanulmányozása, egyéni fejlesztési terv összeállítása
a PP alapján, a szakemberekkel történő egyeztetéssel, gazdag és változatos
tevékenységek lehetőségeinek megteremtése, kapcsolattartás a pedagógustársakkal,
szakemberekkel, szakintézményekkel, szülőkkel.
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- Alapító Okiratban szerepeljen a fogyatékosságra vonatkozó befogadó készség.
- Az intézmény Pedagógiai Programjában a területhez kapcsolódó kidolgozásmegtalálható legyen (cél, feladat, alapelvek, a pedagógus feladatai, a fejlesztés várhatóeredményei, felhasználható eszköztár (személyi és tárgyi).
- A célok eléréséhez igazodó helyiségek biztosítása (mozgás, fejlesztő szobák, só-szoba)
- Személyi feltételek biztosítása (pedagógus, szakemberek)
- A feladatok végrehajtásához szükséges eszköztár biztosítása (tevékenységekhez,dokumentációhoz, információ közléshez).
- Mentális felkészültség, másság elfogadása.
- Törvények ismerete.
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 Szakértői vélemény áttanulmányozása (pedagógus, szakemberek)
 Egyeztetés az adott fejlesztési feladatokról (fő probléma megállapítása, kinél mit, milyen

gyakorisággal, milyen keretek között).
 Gyermek megfigyelése tevékenységek közben, kapcsolatteremtési készsége, szabályokhoz

való alkalmazkodása (szabadon választott, és kötött keretek között).
 Újabb egyeztetés a pedagógusok és szakemberek között. Egyéni tervek kidolgozása

figyelembe véve az elérendő célokat, valamint az intézményi PP-hez kapcsolódó havi
ütemterveket.

 Feladatok elosztása a kompetencia határok betartásával.
 Szülő tájékoztatása a várható szülői feladatokról, a kapcsolattartás milyenségéről (szülői

értekezlet, fogadó óra, kerekasztal beszélgetés).
 A megvalósítás szakaszaiban egyeztető megbeszélések (az elért vagy nem elért

eredményekről, az ebből adódó feladatokról, a várható további intézkedésekről, a
tapasztalatok átadásáról).

 Konzultáció minden szakember és pedagógus részvételével.
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 Szakemberek részéről: Teljesítésigazolás az elvégzett tevékenységekről,napi időpont regisztráció, egyéni fejlesztési terv, bel-ív vezetése, kontrollszűrések és vizsgálatok anyaga, szak-pedagógiai vélemény adott programokanyagának kidolgozása a Honlapra, dokumentációkba történő betekintésvezetése, szülői értekezleteken történt beszámolók vázlata, leltár vezetése azintézmény által biztosított eszközökről, azok elhasználódásáról.
 Pedagógusok részéről: PP, osztálynapló-csoportnapló (heti nevelési ésoktatási ütemtervek - projektek, egyéni fejlesztési terv, egyéni megfigyelésilap, felmérési lapok, konzultációs lap és a hozzá kapcsolódó dokumentumok,kül-ív vezetése, dokumentációkba történő betekintés vezetése, gyermekrészvétele az adott szakemberekkel időponti beosztása – igazolása,pedagógiai vélemény.
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Gyermekvédelem
 Gyermekvédelmi törvények ismerete.
 A családi körülmények folyamatos figyelemmel kísérése.
 Családok segítése (testi, érzelmi, értelmi, erkölcsi, egészséges).
 Hátrányos, halmozottan hátrányos, veszélyeztetett.
 Agresszivitás (szocializációs problémából, önkontroll problémából adódóak, de lehet proaktív is a háttérben)
Nyomon követés
 Beiskolázás segítése
 Kapcsolattartás a fogadó iskolával (Visszajelzés az iskolától a gyermek fejlődéséről,bemutató órákon való részvétel, rendezvényeken régi óvodások fogadása, ballagásiünnepségekre meghívás).
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 Bizalom (titoktartás).
 Szabályok (szokás-szabályrendszer)
 Projektek (alapok megalapozása, célok kitűzése közösen, szabadság biztosítása, küzdelem, gyakorlás, sokféle tevékenység, választási lehetőség, belső kíváncsiság és hajtóerő).
 Mozgás, vizualitás.
 Készség, képességfejlesztés. 
 Kommunikáció (rövid, tő, pontos, szünet, időhagyás).
 Sikerélmény, optimizmus (szülő és gyermek).
 Prevenció vagy és tehetséges terület feltárása.
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Világukat a gyerekek éppúgy alakítják, ahogy a világ alakítja őket.
Alison Gopnik
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