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BEVEZETÉS 

Az SNI tanulók bevonása a kompetencialapú mérésekbe csak megfelelő szintű adaptáció 

mellett és az egyéni szükségletek figyelembe vételével képzelhető el.  A cél a 

kompetenciamérések eredeti céljainak megfelelően és azok során alkalmazott tartalmi keretek 

megtartásával olyan mérési módszerek kidolgozása, amelyek a sajátos nevelési igényű tanulók 

számára lehetővé teszik, hogy a kompetenciamérések során szövegértési és matematikai 

tudásuk megismerése olyan módon történjen, hogy a fogyatékosságból eredő hátrányok ne 

befolyásolják a mérés eredményét.  

Az adaptációs terv ezért a gyakorlatban történő alkalmazás részletességével tartalmazza a 

szövegértési és matematikai kompetenciamérési eszközök javasolt adaptálási módjait. Az 

adaptációs terv olyan általános javaslatokat fogalmaz meg, amelyek alapján bármely 

mérőeszköz átdolgozható a jövőben az SNI tanulók bevonása céljából. Az adaptációs terv kitér 

valamennyi SNI terület mérési specifikumaira. 
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1. KIK SZÁMÁRA KÉSZÜL ADAPTÁLT MÉRÉS? 

Az SNI tanulók köre nagyon heterogén, jelen eljárásban az Országos kompetenciamérések 

adaptációja az SNI tanulók következő csoportjaira terjed ki: 

- tanulásban akadályozott (enyhén értelmi fogyatékos) tanulók 

- autista tanulók 

- beszédfogyatékos tanulók 

- hallássérült tanulók 

- látássérült (gyengénlátó és aliglátó) tanulók 

- mozgássérült tanulók 

- egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók 

Tekintve, hogy egy-egy csoporton belül is nagyfokú a heterogenitás, a résztvevők körének 

pontos meghatározását területenként közöljük. 

2. MILYEN LEHETŐSÉGEK VANNAK AZ ADAPTÁCIÓRA? 

Az adaptáció a fogyatékos tanulók számára kétféle módon teszi lehetővé a részvételt. 

Egyrészről a tanulók egy csoportja esetében alkalmazhatók a többségi tanulók számára készült 

tesztek, ugyanakkor ezek kitöltéséhez a SNI tanulók e köre úgynevezett többletsegítségeket 

vehet igénybe, amelyek a tesztfelvétel módját érintő változások (pl külön terem, speciális 

eszközök használata stb.).  A tanulók e körének eredményei összehasonlíthatók a többségi 

tanulók eredményeivel. 

Az SNI tanulók egy másik csoportja esetében a többségi tanulók számára készült teljes tesztek 

nem alkalmazhatók, ezért számukra rövidített és esetenként kiegészített, módosított tesztek 

készülnek. A tesztek elkészítésekor egyrészt a többségi tanulók tesztfüzeteiben található 

feladatok közül kerülnek kiválasztásra azok a feladatok, amelyek az adott fogyatékos populáció 

számára is megfelelnek, és amelyek az összes feladat hozzávetőlegesen 2/3-át adják majd. Az 

értelmes részvétel és a teljes képességskála lefedése érdekében továbbá szükséges lehet 

olyan feladatok beillesztése a tesztekbe, amelyek kifejezetten illeszkednek a SNI tanulók 

igényeihez. Ezek a feladatok adják majd a teljes tesztben szereplő feladatok kb. 1/3-át. A teljes 

tesztek a többségi tanulókhoz képest 30%-kal kevesebb feladatot tartalmaznak. Mindezek 

értelmében a többségi tanulók számára készült kb. 120 feladatot tartalmazó tesztfüzetekkel 

szemben a módosított tesztek kb. 80-85 feladatot tartalmaznak, ebből 50-55 feladat a többségi 

tanulók adott évi feladatsorából kiemelt feladat, 30-35 pedig az adott fogyatékos tanulócsoport 

igényeinek megfelelően módosított vagy készített feladat. A rövidített és módosított tesztek 

kitöltéséhez a tanulók igény szerint többletsegítségeket is igénybe vehetnek. A rövidített vagy 

kiegészített tesztváltozatot kitöltő tanulók eredménye nem összehasonlítható a többségi tanulók 

eredményével.  

A fenti eljárásoknak megfelelően az adaptáció lehetőségeit – fogyatékossági területenként – a 

releváns nemzetközi szakirodalom és értékelési gyakorlat alapján három főbb területen 

fogalmazzuk meg: (1) adható többletlehetőségek rendszere; (2) magfeladatok kiválasztása; (3) 

feladatok módosítása, a tartalmi keretek figyelembe vételével új feladatok kidolgozása. 
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Az így létrejött adaptációknak két típusát különböztetjük meg: (1) a tanulók a többségi 

tanulókkal azonos feladatsort töltenek ki, de a hozzáférést számukra többletsegítségek 

biztosítják, illetve (2) a tanulók a többségi tanulókétól valamelyest eltérő, rövidített 

tesztváltozatot töltenek ki, amelyekhez a hozzáférést többletsegítségek biztosítják számukra.  

2.1 TÖBBLETSEGÍTSÉGEK RENDSZERE 

A többletlehetőségek a tanulók számára a tesztekhez való hozzáférést biztosítják. A 

többletlehetőségek nyújtása a standard tesztfelvételi eljárás olyan irányú és jellegű 

megváltoztatását jelenti, mely az SNI tanuló igényeinek megfelel. A többletlehetőségek a 

tesztfelvétel módjára vonatkoznak, a tesztek tartalmát nem érintik. Tipikus többletsegítségek 

például: kiscsoportban történő tesztfelvétel, egyéni tesztfelvétel, a feladatok instrukcióinak 

felolvasása, a tesztlapokon végzett nyomdatechnikai változtatások stb.  

Az egyes tanulópopulációkon belül – akár a gyógypedagógia saját kategóriarendszerét, akár a 

jogi szabályozást vesszük is alapul – nagymértékű heterogenitás mutatkozik. A cél, hogy 

valamennyi tanuló a neki leginkább megfelelő segítséget kapja. Ezért a nemzetközi gyakorlatot 

is figyelembe véve, az ott kialakított eljárások alapján a többletsegítség nem egy adott 

kategóriába tartozáshoz kapcsolódik, hanem a tanuló egyéni szükségletei szerint jár vagy épp 

nem jár. A többletlehetőségének nyújtását ezért részletes szempontrendszer segíti, melynek 

segítségével a pedagógus, gyógypedagógus feladata a szakmai előírások (szakértői vélemény 

stb.) és az iskolai előmenetel figyelembevételével a támogató, eltérő feltételek megadása vagy 

azok megvonása. A szempontrendszer kidolgozása ellenőrző listák formájában történik, melyek 

alapján a (gyógy)pedagógus egyfajta képességprofilt állít fel a tanulóról. A többletsegítségek 

kiosztása e képességprofil alapján történik, biztosítva, hogy a hasonló igényű tanulók azonos 

segítséget kapnak.  

2.2  MAGFELADATOK KIVÁLASZTÁSA, RÉSZTESZTEK KIALAKÍTÁSA 

Az adaptáció során a kompetenciamérések feladatai közül kiválasztásra kerülnek azok a 

feladatok, amelyek a SNI tanulók megváltozott szükségleteinek is megfelelnek. A magfeladatok 

szelektálása, kiválasztása megadott szempontrendszer szerint történik. A szempontrendszer 

tanulópopulációnként készül és a kizárandó feladatok jellemzőit tartalmazza egyrészt a 

Feladatok és jellemzőik kötetekben szereplő attribútumok (elvárt gondolkodási művelet, 

itemnehézség, feladattípus stb.), másrészt a feladat tartalmi jegyei alapján (például vak tanulók 

esetében a vizuális képzetekre alapozó feladatok kizárandók).  A szelektálás alapját képező 

szempontrendszer az adaptációs terv része. 

2.3. A FELADATOK MÓDOSÍTÁSA, A TARTALMI KERETEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL ÚJ 

FELADATOK KIDOLGOZÁSA  

A magfeladatokból összeálló részteszt kiegészíthető még olyan feladatokkal, amelyek az 

eredeti tesztfüzetekben nem vagy nem az adott formában szerepeltek, de az adott 

tanulópopuláció képességspektrumának lefedéséhez szükségesek. Az új feladatok kidolgozása 

az Országos kompetenciamérés tartalmi kereteinek megfelelően történik. A feladatok 

módosításához és az új feladatok írásához tanulópopulációnként részletes útmutatót közlünk, 

mely kitér az alkalmazható feladattípusok, szövegek stb. részleteire. 
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3. AZ ADAPTÁCIÓS FOLYAMAT LEÍRÁSA FOGYATÉKOSSÁGI TERÜLETENKÉNT 

3.1 A KOMPETENCIAMÉRÉS ADAPTÁCIÓJA TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT (EZEN BELÜL 

ENYHÉN ÉRTELMI FOGYATÉKOS) TANULÓK SZÁMÁRA 

3.1.1.  A résztvevők köre 

Definíció, diagnózis 

Az Előkészítő tanulmányban megfogalmazottak szerint a tanulásban akadályozott gyermekek 

körébe tartoznak egyrészt a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság 

által enyhén értelmi fogyatékosnak minősített gyermekek, akik a tanköteles korú népesség 2,5-

3%-át jelentik, másrészt az általános iskolában elégtelen vagy gyenge teljesítményt nyújtó 

tanulók, akik az előző csoporttal együtt a tanköteles korú gyermekek mintegy 10-15%-át 

alkotják. 

A kompetenciamérés adaptációja a tervek szerint az enyhén értelmi fogyatékos tanulókra terjed 

ki, akiknek a személyiségfejlődési zavara az idegrendszer enyhe, különféle eredetű sérülésével 

és/vagy funkciózavarával függ össze. A BNO-10 kódrendszere szerint a Mentális retardáció 

F70-F79 kódokkal írható le. Az enyhe értelmi fogyatékosság ebben a rendszerben az F70: 

enyhe mentális retardáció (enyhe mentális subnormalitás).  

Enyhén értelmi fogyatékos tanulók csak akkor vehetnek részt a többségi intézményekben 

megvalósuló (integrált) nevelési, oktatási formában, illetve tanulhatnak a gyógypedagógiai 

(szegregált) intézményekben, ha rendelkeznek valamelyik tanulási képességet vizsgáló 

szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított és hitelesített szakértői véleménnyel, amely 

tartalmazza a tanuló enyhe értelmi fogyatékosságának megállapítását, a fogyatékosság 

kialakulásának okait, a tankötelezettség teljesítésének formáját, a pszichológiai és 

gyógypedagógiai vizsgálat részletes eredményeit, a fejlesztés területeit és módjait, továbbá a 

köznevelési intézményre tett javaslatot.  

A kompetenciamérésben szereplő, adaptált feladatokat kitöltő, enyhén értelmi fogyatékos 

tanuló az, aki rendelkezik erről valamelyik szakértői bizottság által kiállított szakértői 

véleménnyel. Így természetesen az adaptált kompetenciamérés kitöltésének feltételeit nem a 

telephelyi koordinátor dönti el, hanem a szakértői vélemény megléte és az abban foglalt 

vizsgálati eredmények.  

Felmentés a mérésben való részvétel alól 

Jelenleg a tanulásban akadályozott gyermekek másik csoportjára (gyengén tanulók) nem 

készítünk adaptációt – hiszen ők eddig is részt vettek a mérésben – valamint a halmozottan 

fogyatékos, enyhén értelmi fogyatékos tanulókra sem. Tehát nem vesznek részt az 

adaptációban és ezáltal a kompetenciamérésben: 

- az enyhén értelmi fogyatékos, hallássérült tanulók, 

- az enyhén értelmi fogyatékos, látássérült tanulók, 

- az enyhén értelmi fogyatékos, mozgáskorlátozott tanulók, valamint 

- az enyhén értelmi fogyatékos, autizmus-spektrumzavarral élő tanulók. 
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Javasoljuk az adaptáció kiterjesztését a későbbiek e populációkra is.  

A próbamérés során az enyhén értelmi fogyatékos tanulók egy rövidebb kompetenciamérést 

töltenek ki, így a kapott eredmények nem lesznek összehasonlíthatók a többségi tanulók 

eredményeivel. A többletsegítségek rendszere, a feladatok szelektálásának módja és az új 

feladatok írása a következő alfejezetekben olvasható. 

3.1.2. A mérés adaptációja  

3.1.2.1. Az adható többletsegítségek rendszere 

Matematika és szövegértés kapcsán  

Mindenképpen javasoljuk a következő adaptációs technikák kombinációjának biztosítását: 

- Tipográfiai és nyomtatási lehetőségek: akadálymentes betűtípus, nagyobb betűméret, 

nagyobb sorköztávolság, egy oldalon kevesebb szöveg, szellősebb tördelés. Ez 

megkönnyítené folyamatos olvasás létrejöttét.  

- A feladat instrukciójának értelmezése, a megértés ellenőrzése a felmérés vezetője vagy a 

gyógypedagógus segítségével. 

- Az általános tudnivalók megfogalmazása egyszerűsítést igényelhet (bizonyosodjunk meg 

róla, hogy értik a tanulók).  

3.1.2.2. A feladatok szelektálásának szempontjai 

Matematika 

A feladatok összeállítása során a matematikai kompetenciaterület mérésekor négy tartalmi 

területet és a gondolkodási műveletek három csoportját különböztetik meg. Az adaptáció során 

ezek arányait az egyes évfolyamokon megtartjuk, de figyelembe vesszük a következő 

szempontokat:  

1. A Mennyiségek és műveletek tartalmi terület kapcsán a legfontosabb figyelembe veendő 

szempont az, hogy az enyhén értelmi fogyatékos tanulók a számkörök tekintetében nem 

ugyanott tartanak, mint a tipikusan fejlődő gyermekek, valamint minden egyes feladat 

esetében mérlegelni kell, hogy azzal a tantervi területtel az adott évfolyamig találkoznak-e 

a diákok. Ez azért fontos, mert mind integrált, mind szegregált körülmények között az 

enyhén értelmi fogyatékos tanulók eltérő tanterv szerint haladnak. Például: 6. évfolyamon 

kerül sor meg a számkör 10000-ig történő kibővítésére, 8. évfolyamon pedig 1000000-ig, 

a tanulók kitekintenek millión túlra. 

2. A Hozzárendelések és összefüggések tartalmi terület kapcsán a feladatok közti válogatást 

meghatározhatja az, hogy az enyhén értelmi fogyatékos gyermekeket elsősorban a 

kognitív képességek lassúbb fejlődése jellemzi, ezért az összefüggések önálló meglátása 

problémás lehet, valamint minden egyes feladat esetében mérlegelni kell, hogy azzal a 

tantervi területtel az adott évfolyamig találkoznak-e a diákok. Ez azért fontos, mert mind 

integrált, mind szegregált körülmények között az enyhén értelmi fogyatékos tanulók eltérő 

tanterv szerint haladnak. 
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3. Az Alakzatok síkban és térben tartalmi terület kapcsán szintén mérlegelni kell, hogy az 

adott tantervi területtel az adott évfolyamig találkoznak-e a diákok. Ez azért fontos, mert 

mind integrált, mind szegregált körülmények között az enyhén értelmi fogyatékos tanulók 

eltérő tanterv szerint haladnak. 

4. Az Események statisztikai jellemzői és valószínűségük tartalmi terület kapcsán szintén 

mérlegelni kell, hogy az adott tantervi területtel az adott évfolyamig találkoznak-e a 

diákok. Ez azért fontos, mert mind integrált, mind szegregált körülmények között az 

enyhén értelmi fogyatékos tanulók eltérő tanterv szerint haladnak. 

A gondolkodási műveletek három csoportjának esetében a következő megállapításokat 

tehetjük. A tényismeret és rutinműveletek az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára is 

megoldhatóak. A modellalkotás, integráció és a komplex megoldások és kommunikáció 

gondolkodási műveletek már nehezen megoldhatóak a tanulók számára, pont a jellemzőik miatt 

pl.: algoritmusok integrációja, általánosítások megfogalmazása, hiszen ezek ismét a kognitív 

képességekkel vannak összefüggésben.  

A feladattípusokat tekintve a többlépéses számolást vagy hosszabb kifejtést igénylő feladatok 

jelenthetnek problémát az adott populáció számára.  

A tesztfeladatok egyéb jellemzői közül kiemelendő, hogy a valós élethelyzetekhez kapcsolódó 

matematikai problémák megoldása egyszerűbb lehet az enyhén értelmi fogyatékos tanulók 

számára.  Az egyes szituációk átgondolása is fontos lehet, mindenképpen olyan legyen, amely 

megjelenik a gyermek életében (van róla tapasztalata, járt olyan helyen stb.).  

A feladatok szelektálását követően a tesztmátrix az eredetivel megegyezik, valamint a 

feladattípusok aránya is változatlan marad. 

Szövegértés 

A feladatok összeállítása során a szövegértési kompetencia terület mérésekor öt szempontot 

tartanak szem előtt. A szövegtípusok (elbeszélő, magyarázó dokumentum típusú szövegek) 

arányát szeretnénk megtartani az adaptáció során. Az adott szöveg kiválasztása során fontos 

lehet, hogy az elbeszélő szöveg által közvetíteni kívánt érzelem, fikció ne kívánjon túl sok 

absztrakciót, mert akkor az adott populáció számára a szöveg megértése nem biztosított. Így 

például a nem szó szerinti szövegértési feladatok, idiómák használata, vagy például a szöveg 

összefoglalása egy közmondásban nem kivitelezhető a gyermekek számára. A magyarázó 

típusú szövegekkel remélhetőleg sokszor találkoznak a tanulók, de itt is fontos szempont lehet, 

hogy olyan tartalma legyen, amely ismerős a tanulók számára. A dokumentum típusú szövegek 

esetében jó, ha van vizuális segítség, illetve olyan szöveget érdemes választani, amely 

önállóan megérthető, és nem kapcsolódik az előző szövegtípusokhoz.  

A gondolkodási műveletek tekintetében az információ visszakeresése az egyszerűbb feladatok 

közé tartozhat. Igyekezzünk olyan feladatokat választani, amelyek csupán az explicit (szó 

szerinti) megtalálást igénylik. A kapcsolatok és összefüggések megismerése gondolkodási 

műveletek közül is az egyszerűbbet érdemes kiválogatni a feladatok közül, pl.: egyszerűbb, a 

szövegből egyértelműen kiderülő kapcsolatok felismerése. Egyértelmű, hogy az értelmezés 

gondolkodási művelet lesz az adott populáció számára a legnehezebb feladat.  
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A válaszok sorba rendezését igénylő feladatok nehézséget jelenthetnek az enyhén értelmi 

fogyatékos tanulók számára, mivel itt az ok-okozati viszonyok figyelembevételére van szükség, 

amely a kognitív funkciók lassúbb fejlődésével van összefüggésben. A rövidített, tömörebb, 

képpel, rajzzal, diagrammal támogatott szövegekkel lehet segíteni a tanulók optimális 

feladatmegoldását. 

A feladatok szelektálását követően a magfeladatok által képzett tesztben a tesztmátrix az 

eredetivel megegyezik, valamint a feladattípusok aránya is változatlan marad. 

3.1.2.3. Új/módosított feladatok írásának szempontjai 

Matematika 

- A feladatok szótagolással való megjelenítése.  

- A feladatok instrukciójának egyszerűsítése, röviden történő megfogalmazása. 

Illusztráció/piktogram alkalmazása az instrukció mellett. 

- Alternatív válaszadási lehetőségek biztosítása: képkiválasztással, képen való 

bekarikázással, más jelöléssel, egyszerű nyelvi megfogalmazású feleletválasztással stb. 

A feladattípusok tekintetében a feleletválasztós feladatok preferálandók, így az új feladatok 

írásánál 100%-ban ezeket használjuk. 

Ennek értelmében a feladattípusok aránya a teljes tesztben így alakul: 

Feladattípus % 

Feleletválasztós feladatok 70 

Nyílt végű, rövid választ igénylő feladatok 15 

Nyílt végű, többlépéses számítást igénylő feladatok 15 

Szövegértés 

- A szöveg és a feladatok szótagolással való megjelenítése.  

- A feladatok instrukciójának egyszerűsítése, röviden történő megfogalmazása. 

Illusztráció/piktogram alkalmazása az instrukció mellett. 

- Alternatív válaszadási lehetőségek biztosítása: képkiválasztással, képen való 

bekarikázással, más jelöléssel, egyszerű nyelvi megfogalmazású feleletválasztással stb. 

- A törzsfeladatoknál rövidebb szöveg(ek) is kerüljenek a feladatok közé, vagy néhány 

törzsfeladat átláthatóbb tördelésével, és a kérdések szövegközi, pl. két bekezdésenkénti 

elhelyezésével célozzuk meg az enyhén értelmi fogyatékos tanulókat. 

A feladattípusok tekintetében a feleletválasztós feladatok preferálandók, így az új feladatok 

írásánál 100%-ban ezeket használjuk. 

Ennek értelmében a feladattípusok aránya a teljes tesztben így alakul: 

Feladattípus % 

Feleletválasztós feladatok 70 

Nyílt végű, rövid választ igénylő feladatok 15 

Nyílt végű, hosszabb kifejtést igénylő feladatok 15 
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3.2 A KOMPETENCIAMÉRÉS ADAPTÁCIÓJA AUTIZMUS-SPEKTRUMZAVARRAL KÜZDŐ 

TANULÓK SZÁMÁRA 

3.2.1. A résztvevők köre 

Definíció, diagnózis 

Az autizmus átható (pervazív) fejlődési zavar, mely az értelmi és nyelvi képességek bármely 

szintje mellett jelen lehet. Az eltérő fejlődésmenetet a következő három terület minőségi zavara 

okozza: kommunikáció, reciprok szociális interakciók, rugalmas viselkedésszervezés. Az 

autizmussal gyakran együtt járhatnak továbbá a mozgás és testtartás furcsaságai, szokatlan 

szenzoros reakciók (túlzott érzékenység vagy ingerkereső viselkedés), egyéb, pl. étkezési 

problémák. Az autizmus spektrumzavarként írható le, a minőségében eltérő fejlődés rendkívül 

változatos tünetekben nyilvánul meg. A tünetek bizonyos viselkedéses jegyek teljes vagy 

részleges hiányát (pl. a tanuló nem kezdeményez kortársaival kapcsolatot), valamint szokatlan 

megjelenési formáját egyaránt jelenthetik (a gyermek azonnal vagy késleltetve megismétli, amit 

mások mondanak), emellett más-más jellegzetességek kerülhetnek előtérbe a gyermek 

életkorától, értelmi és egyéb képességeitől, autizmusának súlyosságától, személyiségétől és 

tapasztalataitól (családi háttér, fejlesztés, ellátás) függően. Az autizmushoz bármely más 

fogyatékos állapot (leggyakrabban értelmi sérülés) vagy betegség is társulhat (pl. epilepszia). 

Az autizmussal élő gyermekek, tanulók körébe soroljuk mindazokat, akik esetében a szakértői 

bizottság véleményén az autizmus-spektrumzavarok kategóriájába tartozó diagnózis szerepel.  

A lehetséges diagnosztikus kategóriák a következők: autizmus-spektrumzavar, gyermekkori 

autizmus, atípusos autizmus, egyéb pervazív (átható) fejlődési zavar, nem meghatározott 

pervazív (átható) fejlődési zavar. 

Az autizmussal élő tanulók a vonatkozó jogszabályok szerint a szakértői bizottság javaslata 

alapján a többi tanulóval együtt, integráltan vagy speciális gyógypedagógiai osztályban, 

csoportban nevelkedhetnek.  

Mivel a populáció heterogenitása miatt nem lehetséges egységesen eljárni a felmérések során, 

a célcsoporton belül a részvétel szempontjából három alcsoportot határozunk meg: (1) a 

felmentésben részesülő tanulók csoportja; (2) a teljes, módosítatlan feladatsort 

többletsegítséggel kitöltők csoportja; (3) a módosított, rövidített feladatsort kitöltők csoportja.  

Felmentés a mérésben való részvétel alól 

Továbbra sem javasolható azoknak az autizmus-spektrumzavarral küzdő tanulóknak a 

részvétele a központi felmérésekben, akik súlyosan érintettek a fejlődési zavarban, nem vagy 

alig beszélnek, társuló fogyatékosságokkal és/vagy betegségekkel küzdenek. A felmentéskor 

figyelembe vehető részletes szempontokat az alábbi táblázat tartalmazza.  
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Javasolt, hogy a kompetenciamérés során felmentést kapjanak azok a tanulók, akik 

esetében az alábbi kritériumok érvényesülnek: 

A szakértői véleményen szereplő 

diagnosztikus kategória: 

az autizmus-spektrumzavar megnevezése,  

vagy  

F84.0 gyermekkori autizmus,  

vagy 

F84.1 atípusos autizmus 

vagy 

F84.8 egyéb pervazív (átható) fejlődési zavar  

vagy 

F84.9 nem meghatározott pervazív (átható) fejlődési 

zavar  

ÉS 

az autizmus-spektrumzavar körébe tartozó állapotok bármelyike mellett más, további 

fogyatékosság, tanulási vagy részképesség zavar, krónikus betegség, amely befolyásolhatja 

a tanulási teljesítményt megnevezése is szerepel a véleményen  

VAGY 

IQ (amennyiben elérhető az adat) < 80 

VAGY 

A nyelvi megértés és kifejezés színvonala jelentősen elmarad az adott életkorban elvártnál és 

kifejezett nehézség mutatkozik az írott szövegek megértésében és a szövegalkotásban. 

VAGY 

A tanuló felmentést kapott és/vagy megbukott matematikából vagy magyar nyelv és 

irodalomból  

VAGY 

önálló, koncentrált feladatvégzés időtartama általában kevesebb, mint 45 perc 

VAGY 

Stressz esetén rendszeresen destruktív, önsértő vagy agresszív viselkedés alakul ki. 
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A mérésbe bevont autizmussal élő tanulók részvételének módja 

Ebből a szempontból további két csoportot különíthetünk el a populáción belül: az első 

csoportba azok a tanulók tartoznak, akik átlagos vagy átlag feletti intellektuális képességgel 

rendelkeznek, az iskolai tananyag legnagyobb részét kortársaikkal együtt haladva, integráltan 

nevelve sajátítják el, nyelvi képességük életkoruknak megfelelő, és nincsenek súlyos 

viselkedésproblémáik. Ezek a tanulók az egyénileg szükséges többletsegítségekkel a teljes 

feladatsort képesek lehetnek megoldani. Ezen tanulók eredményei összehasonlíthatók lesznek 

a többségi tanulók eredményeivel. 

A kevésbé jó nyelvi és intellektuális képességű autizmussal élő tanulók esetében a felmérésben 

való részvételt az azonos tartalmú, de csökkentett számú feladat megoldása jelentheti, a többi 

tanulóéval azonos időkeretek között. Ezen tanulók eredményei viszont már nem lesznek 

összehasonlíthatók a többségi tanulók eredményeivel. 

Javasolt, hogy a kompetenciamérésben azonos idő alatt, azonos feladatsort oldjanak meg 

azok a tanulók, akik esetében az alábbi kritériumok mindegyike teljesül: 

A szakértői véleményen szereplő 

diagnosztikus kategóriák 

autizmus-spektrumzavar, vagy  

F 84.5 Asperger-szindróma  

vagy  

F 84.0 gyermekkori autizmus 

vagy  

F 84.1 atípusos autizmus 

vagy 

F84.8 egyéb pervazív (átható) fejlődési zavar  

vagy 

F84.9 nem meghatározott pervazív (átható) 

fejlődési zavar 

bármelyike szerepel a szakvéleményen, és nincs 

más fogyatékosság, betegség megnevezve. 

nyelvi képességek 

Életkornak megfelelő kifejező beszéd és 

beszédértés, az írott nyelv értése és a 

szövegalkotás színvonala az adott osztályfoknak 

megfelelő.  

önálló, koncentrált feladatvégzés 

időtartama 
45 perc, vagy akár több 

problémás viselkedések 
Nem fordulnak elő súlyosabb viselkedésproblémák 

(pl. heteroagresszió, önsértő viselkedés) 
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Javasolt, hogy a kompetenciamérésben azonos idő alatt módosított feladatsort oldjanak 

meg azok a tanulók, akik esetében az alábbi kritériumok mindegyike teljesül: 

A szakértői véleményen szereplő 

diagnosztikus kategóriák 

autizmus-spektrumzavar,  

vagy  

F 84.5 Asperger-szindróma  

vagy  

F 84.0 gyermekkori autizmus 

vagy  

F 84.1 atípusos autizmus 

vagy 

F84.8 egyéb pervazív (átható) fejlődési zavar  

vagy 

F84.9 nem meghatározott pervazív (átható) 

fejlődési zavar 

bármelyike szerepel a szakvéleményen, és nincs 

más fogyatékosság, betegség megnevezve. 

nyelvi képességek 

Életkornak megfelelő, vagy attól kissé elmaradó 

kifejező beszéd és beszédértés, az írott nyelv 

értése és a szövegalkotás színvonala az adott 

osztályfoknak megfelelő, de a tapasztalatok szerint 

a tanuló gyakran szó szerint értelmezi a 

hallottakat, előfordul, hogy nem, vagy késve követi 

a tanári instrukciókat. 

önálló, koncentrált feladatvégzés 

időtartama 

legalább 45 perc, de a tanuló általában lassabb a 

feladatmegoldásban, mint társai, új, szokatlan 

helyzetekben teljesítménye romlik 

problémás viselkedések 
Nem fordulnak elő súlyosabb viselkedésproblémák 

(pl. önsértő viselkedés, heteroagresszió). 
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3.2.2. A mérés adaptációja a többségi tanulókkal azonos tesztet azonos idő alatt kitöltő 

tanulók számára 

Az adható többletsegítségek rendszere 

Az alábbi segítségek az egyéni szükségleteknek megfelelően alkalmazhatók, ha adott tanuló 

esetében indokoltnak tűnik, vagyis ha a tapasztalatok szerint a tanuló szenzorosan túlérzékeny, 

vagy ingerkereső viselkedést mutat, ha új helyzetekben szorong, vagy nehezen szervezi meg 

viselkedését, ha társas helyzetben teljesítménye csökken, nem képes koncentrálni, ha a szóbeli 

instrukciókat nem képes pontosan követni, vagy félreértheti: 

a.) A fizikai környezet adaptálása a tanuló egyéni szükségleteihez: komfortos, szorongás-

mentes környezet biztosítása, szenzoros védelem biztosítása, a mérés helyszínének, a 

terem berendezésének átgondolása oly módon, hogy az mentes legyen az egyént zavaró 

ingerektől, a tanuló helyének optimális megtervezése.  

b.)  Előzetes felkészítés a mérési helyzetre: pl. az események forgatókönyvének előzetes 

megismerése. Írott információk előzetes hozzáférhetővé tétele a következő kérdésekre: 

kivel, mikor, hol, mit és miért kell tennem? 

c.) A mérési körülmények adaptálása: személyre szabott viselkedési szabályok biztosítása. A 

tanuló számára ismert, biztonságos, az egyén kommunikációs szükségleteit jól ismerő 

szakember jelenléte. 

d.) A szociális környezet adaptálása az egyéni szükségleteknek megfelelően: 1:1 helyzettől a 

kiscsoportos helyzeten keresztül a megszokott osztálytársakig. 

A többletsegítségek szükségességének megítélésekor feltétlenül vegyük figyelembe a szülő 

kéréseit, tanácsait. 

3.2.3. A mérés adaptációja a módosított tesztváltozatot kitöltő tanulók számára 

3.2.3.1. Az adható többletsegítségek rendszere 

Az alábbi segítségek az egyéni szükségleteknek megfelelően alkalmazhatók, ha adott tanuló 

esetében indokoltnak tűnik, vagyis, ha a tapasztalatok szerint a tanuló szenzorosan 

túlérzékeny, vagy ingerkereső viselkedést mutat, ha új helyzetekben szorong, vagy nehezen 

szervezi meg viselkedését, ha társas helyzetben teljesítménye csökken, nem képes 

koncentrálni, ha a szóbeli instrukciókat nem képes követni, vagy félreértheti: 

- A fizikai környezet adaptálása a tanuló egyéni szükségleteihez: komfortos, szorongás-

mentes környezet biztosítása, szenzoros védelem biztosítása, a mérés helyszínének, a 

terem berendezésének átgondolása oly módon, hogy az mentes legyen az egyént zavaró 

ingerektől, a tanuló helyének optimális megtervezése.  

-  Előzetes felkészítés a mérési helyzetre: pl. az események forgatókönyvének előzetes 

megismerése. Írott információk előzetes hozzáférhetővé tétele a következő kérdésekre: 

kivel, mikor, hol, mit és miért kell tennem? 

- A mérési körülmények adaptálása: személyre szabott viselkedési szabályok biztosítása. A 

tanuló számára ismert, biztonságos, az egyén kommunikációs szükségleteit jól ismerő 
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szakember jelenléte. 

- A szociális környezet adaptálása az egyéni szükségleteknek megfelelően: 1:1 helyzettől a 

kiscsoportos helyzeten keresztül a megszokott osztálytársakig. 

- A többletsegítségek szükségességének megítélésekor feltétlenül vegyük figyelembe a 

szülő kéréseit, tanácsait. 

3.2.3.2. A feladatok szelektálásának szempontjai 

Matematika 

Az autizmus-spektrumzavarral küzdő tanulók számára nem feltétlenül okoz nehézséget a 

tényismeret és rutinműveletek megoldása, illetve a modellalkotást, integrációt kívánó feladatok 

köre, azonban a fejlődési zavar természete miatt (merev, rugalmatlan gondolkodás, a szociális-

kommunikáció minőségi sérülése) a komplex megoldások és kommunikáció terén típusos 

nehézségek várhatók, ezért ezek közül a feladatok közül az 1-4 nehézségi szintű feladatok 

beválogatása javasolható. 

A tesztekben szereplő feladatok formájuk szerint a következők lehetnek: feleletválasztós 

feladatok, egyszerű választásos feladatok, igaz-hamis típusú feladatok, nyílt végű feladatok, 

rövid választ igénylő feladatok, többlépéses számolást vagy hosszabb kifejtést igénylő 

feladatok.  

A fenti feladattípusok közül a hosszabb kifejtést igénylő feladatok terén várhatók nehézségek, 

és elképzelhető, hogy egyes tanulók nem értik, hogyan tudják az értékelést végző szakember 

számára világosan leírni, hogyan gondolkoztak, mivel ehhez más személyek kognitív 

perspektíváját kellene érteniük. 

A feladatok szelektálását követően a tesztmátrix az eredetivel megegyezik, valamint a 

feladattípusok aránya is változatlan marad. 

Szövegértés 

Az elbeszélő típusú szövegek okozhatják a legnagyobb nehézséget az autizmussal élő tanulók 

számára, mivel ezek a szövegek megkívánják az érzelmi, kognitív és nyelvi perspektíva gyors, 

intuitív felfogását. Az autizmusban érintett tanulók azonban típusos nehézségekkel küzdenek 

ezen a területen. Az elbeszélő szövegek lehetnek novellák, mesék, vallomások, esszék, 

útleírások, kritikák, recenziók vagy tudósítások. Javasolt, hogy az elbeszélő szövegek közül 

azok kerüljenek be az autizmussal élők számára készülő feladatsorba, melyek valósághűek, 

kevésbé kívánják meg más személyek érzelmeinek, élményeinek megértését, így inkább 

vallomások, esszék, az útleírások, kritikák, recenziók vagy tudósítások beválogatása ajánlható. 

Nehézségi szint szempontjából az 1-4 nehézségi szintű feladatok javasolhatók. A magyarázó 

típusú szövegek közül valamennyi beválasztható. A dokumentum típusú szövegek várhatóan 

nem okoznak nehézséget, ezek közül az ábrát, grafikont, azaz vizuális segítséget tartalmazók 

beválasztása kifejezetten előnyös lehet az autizmussal élő tanulók számára.  

Az információ-visszakeresés típusú feladatok megoldása terén várható a legkevesebb 

nehézség, bármely nehézségi fokozatú szöveg beválogatható.  
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A kapcsolatok és összefüggések, valamint az értelmezést kívánó feladatokból az 1-4 nehézségi 

fokozatú feladatok javasolhatók.  

Lehetőség szerint kerülendők az olyan típusú szövegek, melyek a szereplők érzelmi és kognitív 

perspektívájának mélyebb megértését igénylik, magas szintű iróniaértést követelnek meg, vagy 

kapcsolódó feladatok, metaforák értelmezését kívánják meg. 

A feladatok szelektálását követően a magfeladatok által képzett tesztben a tesztmátrix az 

eredetivel megegyezik, valamint a feladattípusok aránya is változatlan marad. 

3.2.3.3. Új/módosított feladatok írásának szempontjai 

Matematika 

Olyan feladatok készítése szükséges, melyek megfelelnek az alábbi szempontoknak:  

- A szövegek, feladatok és az azokhoz tartozó kérdések lehetőleg úgy legyenek elrendezve, 

hogy ne legyen szükség egynél több visszalapozásra. 

- A feladatok a lehető legkevésbé legyenek meseszerűek, fiktívek, inkább valósághű, 

tényszerű szövegek jelenjenek meg. 

- A lehető legegyszerűbb, legrövidebb instrukciókat tartalmazzák a feladatok.  

- Az instrukciók szövege legyen egyértelmű azok számára is, akik szó szerint értelmezik az 

olvasottakat.  

A feladattípusok tekintetében a feleletválasztós feladatok preferálandók, így az új feladatok 

írásánál 100%-ban ezeket használjuk. 

A feladattípusok aránya a teljes tesztben így alakul: 

Feladattípus % 

Feleletválasztós feladatok 70 

Nyílt végű, rövid választ igénylő feladatok 15 

Nyílt végű, többlépéses számítást igénylő feladatok 15 

Szövegértés 

Olyan feladatok írása szükséges, amelyekben: 

- A szövegek, feladatok és az azokhoz tartozó kérdések lehetőleg úgy legyenek elrendezve, 

hogy ne legyen szükség egynél több visszalapozásra. 

- A feladatok a lehető legkevésbé legyenek meseszerűek, fiktívek, inkább valósághű, 

tényszerű szövegek jelenjenek meg. 

A feladattípusok tekintetében a feleletválasztós feladatok preferálandók, így az új feladatok 

írásánál 100%-ban ezeket használjuk. 

Ennek értelmében a feladattípusok aránya a teljes tesztben így alakul: 

Feladattípus % 

Feleletválasztós feladatok 70 

Nyílt végű, rövid választ igénylő feladatok 15 

Nyílt végű, hosszabb kifejtést igénylő feladatok 15 
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3.3 A KOMPETENCIAMÉRÉS ADAPTÁCIÓJA BESZÉDFOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 

3.3.1. A résztvevők köre 

Definíció, diagnózis 

Beszédfogyatékosság esetén a receptív vagy expresszív beszéd/nyelvi képességrendszer 

szerveződésének fejlődési eredetű vagy szerzett zavara miatt az anyanyelv elsajátítás 

folyamata akadályozott. A beszédfogyatékos gyermek szenzoros, motoros vagy szenzomotoros 

problémája (expresszív diszfázia, receptív diszfázia, kevert típusú diszfázia, a folyamatos 

beszédzavarai, logofóbia, centrális eredetű szerzett beszédzavarok, orrhangzós beszéd) illetve 

a beszédproblémákhoz társuló megismerési nehézségek és viselkedészavarok miatt eltérően 

fejlődik.  

Beszédfogyatékos az a tanuló, akit a szakértői bizottság annak nyilvánít. 

Mivel a populáció heterogenitása miatt nem lehetséges egységesen eljárni a felmérések során, 

a célcsoporton belül a részvétel szempontjából három alcsoportot határozunk meg: (1) a 

felmentésben részesülő tanulók csoportja; (2) a teljes, módosítatlan feladatsort többletsegítség 

nélkül kitöltők csoportja; (3) a módosított, rövidített feladatsort többletsegítséggel kitöltők 

csoportja.  

Felmentés a mérésben való részvétel alól 

Felmentést kapnak a kompetenciamérés alól a más, társuló fogyatékossággal élő diszfáziás, 

vagy diszlexiás tanulók. A későbbiekben javasoljuk ezen alcsoportokra is kiterjeszteni a 

mérések adaptációját.    

A mérésbe bevont beszédfogyatékos tanulók részvételének módja 

A többségi tanulókkal azonos tesztet, azonos idő alatt, többletsegítség nélkül töltik ki a 

következő kórképet mutató tanulók: 

A beszédfogyatékos populációban olyan kórképek, mint a beszédfolyamatosság zavarai 

(hadarás, dadogás), a hangképzés zavarai (pl. diszfónia), valamint a rezonancia zavarai (nyílt 

vagy zárt orrhangzósság). Ezek önmagukban nem veszélyeztetik az írott nyelv elsajátítását 

(dekódolását, kódolását), így az ezekbe a kategóriákba tartozó gyermekek, ha csak egyéb, 

társult fogyatékosságuk, rendellenességeik nincsenek, a normál kompetenciamérésben minden 

további segítség nélkül részt vehetnek, eredményeik a FIT szoftverben is megjelenhetnek. A 

koordinátor, esetleg gyógypedagógus vagy logopédus véleményét meghallgatva a 

szakvéleményből minden további nélkül el tudja dönteni a kórképek megnevezése alapján, 

hogy mely kategóriába tartozik a gyermek. Ezen tanulók eredményei összehasonlíthatók 

lesznek a többségi tanulók eredményeivel. 

A többségi tanulókkal azonos idő alatt, módosított tesztet töltenek ki többletsegítséggel a 

következő kórképet mutató tanulók: 

A nyelvfejlődési zavarban szenvedő gyermekek, akik a beszéd és beszélt nyelv fejlődési 

zavarával küzdenek, legtöbbször az országos beszédvizsgáló szakértői bizottságtól szenzoros 
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és/vagy motoros komponensű fejlődési diszfázia diagnózist kapnak. BNO kódok szerint:  F80.1 

A kifejező/expresszív beszéd zavara; F80.2 A beszédmegértés /receptív beszéd zavara; F80.3 

Szerzett afázia; F80.8 Egyéb nyelvi és beszédfejlődési zavar; F80.9 A beszéd és a nyelv 

fejlődésének nem meghatározott zavara  besorolással szerepelhet), régebbi szakvéleményben 

akadályozott nyelvi fejlődés diagnózist kaptak, mely szintén lehet receptív és/vagy expresszív 

túlsúlyú.  

Ezen kórképek esetében a tanulók adaptált tesztváltozatot töltenek ki, amelynek a részletei 

később olvashatók (többletsegítségek rendszere, szelektálás, új feladatok írása). Az 

eredmények így nem lesznek összehasonlíthatók a többségi gyermekek eredményeivel. 

3.3.2. A mérés adaptációja  

3.3.2.1. Az adható többletsegítségek rendszere 

Az adaptált mérésben részt vevő beszédfogyatékos csoportok hasonló átdolgozást igényelnek 

és hasonló többletsegítséget a válaszadáshoz, mivel mindannyian nyelvi zavarral küzdenek, 

tehát alapvetően a nyelv útján közvetített információk dekódolása és a nyelvi válaszok kódolása 

terén fejlődnek atipikusan, mely azonban kihat más, a nyelvvel kapcsolatos kognitív 

készségekre (pl. verbális munkamemória, hosszútávú verbális memória) is. Ugyanígy a 

matematikai kompetencia terén is a nyelvi megfogalmazás dekódolása és kódolása okoz 

nehézséget számukra.  

Mindenképpen javasoljuk a következő adaptációs technikák kombinációjának biztosítását az 

adaptált mérésben résztvevők számára: 

- Tipográfiai és nyomtatási lehetőségek: akadálymentes betűtípus, nagyobb betűméret, 

nagyobb sorköztávolság, egy oldalon kevesebb szöveg, szellősebb tördelés. Ez 

megkönnyítené folyamatos olvasás létrejöttét mind a matematika, mind a szövegértés 

feladatok megoldásában. 

-  A matematika és a szövegértés mérésen is egyéni tesztfelvétel biztosítása, ahol a tanuló 

hangosan olvashat, mivel ez sok esetben segíti a nyelvi fogyatékossággal küzdő gyermek 

szövegértését.  

- A feladat instrukciójának értelmezése, a megértés ellenőrzése Matematika és szövegértés 

kapcsán gyógypedagógus vagy logopédus segítségével matematikai és szövegértési 

kompetencia mérésekor egyaránt. 

- Az általános tudnivalók megfogalmazása egyszerűsített formában (bizonyosodjunk meg 

róla, hogy értik a tanulók).  

- Javasoljuk a beszédfogyatékosok mérésében megtartani a 30% többletidő lehetőségét, 

vagy ennek megfelelően kevesebb feladat adását. Az előbbire az érettségin és az egyéb 

iskolai dolgozatoknál és vizsgákon is törvényes lehetőségük van a tanulóknak. 

- Javasoljuk az adaptációban részt vevő beszédfogyatékos tanulók számára a nyílt, 

hosszabb választ igénylő feladatok esetében az alternatív válaszadási mód lehetőségének 

megadását. Legyen választható ezeknek a kérdéseknek a megoldásakor, hogy a jelen lévő 

segítő tanár (lehetőség szerint gyógypedagógus) szó szerinti leírásával kerüljön a válasz a 

tanuló feladatlapjára.       
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3.3.2.2 A feladatok szelektálásának szempontjai 

Matematika 

A feladatok összeállítása során a matematikai kompetenciaterület mérésekor négy tartalmi 

területet, valamint a gondolkodási műveletek három csoportját különböztetik meg. Az adaptáció 

során ezek arányait az egyes évfolyamokon megtartjuk, de figyelembe vesszük a következő 

szempontokat.  

- A Mennyiségek és műveletek tartalmi terület kapcsán érdemes figyelembe venni, hogy a 

helyiérték megjelenítésekor és az írásbeli műveletek leírásakor a beszédfogyatékos tanulók 

szeriális gondokkal küzdhetnek, így érdemes kockás papírfelületet biztosítani számukra. 

- A Hozzárendelések és összefüggések tartalmi terület kapcsán a feladatok közti válogatást 

meghatározhatja az, hogy az egymástól távolabb található szövegrészek összefüggéseit a 

diákok gyenge dekódolási és szövegátlátási képességük valamint az életkori szintnél jóval 

alacsonyabb szinten működő verbális munkamemóriájuk miatt nem képesek észrevenni. 

- Az Alakzatok síkban és térben tartalmi terület kapcsán feltehetően átlagosan működnek a 

beszédfogyatékos tanulók. 

- Az Események statisztikai jellemzői és valószínűségük tartalmi terület kapcsán feltehetően 

átlagosan működnek a beszédfogyatékos tanulók. 

A gondolkodási műveletek három csoportjának esetében a következő megállapításokat 

tehetjük: A tényismeret és rutinműveletek a beszédfogyatékos tanulók számára is 

megoldhatóak, de mérlegelnünk kell, hogy főként aktív szókincsükbe jóval nehezebben és 

később épül be a tantárgy szakszókincse. A modellalkotás, integráció és a komplex 

megoldások és kommunikáció gondolkodási műveletek esetében a gondolkodásban való 

megoldás során küzdenek nehézségekkel, hanem annak szóbeli vagy írásbeli nyelvi 

megfogalmazása során.  

A feladattípusokat tekintve a többlépéses számolást vagy hosszabb kifejtést igénylő feladatok 

jelenthetnek problémát az adott populáció számára. Előbbi a szeriális probléma miatt, utóbbi a 

nyelvi megfogalmazás nehézsége miatt.  

A feladatok szelektálását követően a tesztmátrix az eredetivel megegyezik, valamint a 

feladattípusok aránya is változatlan marad. 

Szövegértés 

A feladatok összeállítása során a szövegértési kompetenciaterület mérésekor öt szempontot 

tartanak szem előtt. A szövegtípusok (elbeszélő, magyarázó dokumentum típusú szövegek) 

arányát szeretnénk megtartani az adaptáció során. Az adott szöveg kiválasztása során fontos 

lehet, hogy az elbeszélő szöveg által közvetíteni kívánt érzelem, fikció ne kívánjon túl sok nyelvi 

sűrítést vagy átvitt értelmezést, a sorok mögötti implicit tartalmak felfogását, mert akkor az adott 

populáció számára a szöveg megértése nem biztosított. Így például a nem szó szerinti 

szövegértési feladatok, idiómák használata, vagy például a szöveg összefoglalása egy 

közmondásban nem kivitelezhető a gyermekek számára. Ugyanígy nem adekvát a 

beszédfogyatékos tanuló számára a rímképletekkel, rímkategorizálással kapcsolatos feladatok 

megoldása. A magyarázó típusú szövegeknél fontos szempont lehet, hogy olyan tartalma 
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legyen, amely ismerős a tanulók számára, mivel a beszédfogyatékos gyermekek kontextussal 

összefüggésbe hozó képessége jóval gyengébb, mint tipikus fejlődésű társaiké. A dokumentum 

típusú szövegek esetében lényeges a szöveghez vagy annak egyes részeihez kapcsolódó 

vizuális segítség, pl. ábra, rajzos illusztráció, diagram, grafikon. A beszédfogyatékos tanulók 

számára csak igen korlátozott mértékben dolgozhatók fel olyan többrészes szövegek, ahol az 

összefüggések a több szöveg együttes feldolgozásából származnak. Ezen feladatok 

eredménye padlóhatást mutathat.   

A gondolkodási műveletek tekintetében az információ visszakeresése az egyszerűbb feladatok 

közé tartozhat. Igyekezzünk olyan feladatokat választani, amelyek az explicit (szó szerinti) 

megtalálást igénylik. Kapcsolatok és összefüggések megismerése gondolkodási műveletek 

esetében nem feltétlenül az értelmezés, hanem maga a szövegben való tájékozódás jelent 

nehézséget. A rövidített, tömörebb, képpel, rajzzal, diagrammal támogatott szövegekkel lehet 

segíteni a tanulók optimális feladatmegoldását. Később, a hipertext módszer elterjedése, mint a 

tesztfelvétel másik lehetséges módja egyértelműen akadálymentesítést jelent a 

beszédfogyatékos tanulók számára.   

A feladatok szelektálását követően a magfeladatok által képzett tesztben a tesztmátrix az 

eredetivel megegyezik, valamint a feladattípusok aránya is változatlan marad. 

3.3.2.3. Új/módosított feladatok írásának szempontjai 

Az adaptáció során a matematika és a szövegértés területéről is a meglévő feladatok közül 

50% kerül kiválasztásra változatlan formában. Ezek összessége tükrözi a mátrix és a 

feladattípusok arányait, így összehasonlíthatóvá válik a tipikus fejlődésű gyermekek 

eredményeivel. Ehhez további, a fogyatékosságnak megfelelő nehézségű feladat 

megalkotására kerülhet sor, mely megfelel a kiválasztott beszédfogyatékos populáció nyelvi és 

kognitív képességstruktúra sajátosságainak.  

Az új feladatok megalkotásában a következő szempontok érvényesülését tartjuk 

célravezetőnek:  

- A feladatok, szöveges feladatok szótagolással való megjelenítése.  

- A feladatok instrukciójának egyszerűsítése, röviden történő megfogalmazása. 

Illusztráció/piktogram alkalmazása az instrukció mellett. 

- Alternatív válaszadási lehetőségek biztosítása: képkiválasztással, képen való 

bekarikázással, más jelöléssel, egyszerű nyelvi megfogalmazású feleletválasztással, 

relációs jelek, nyilak pótlásával stb. 

- Alternatív válaszadási lehetőségek biztosítása: képkiválasztással, képen való 

bekarikázással, más jelöléssel, egyszerű nyelvi megfogalmazású feleletválasztással, 

relációs jelek, nyilak pótlása stb. 

- Javasoljuk a hagyományosan szereplő feladatok mellett a szövegértés kompetencia 

területen, hogy a külön, az adaptációban résztvevő beszédfogyatékos csoport specifikus 

problémájához igazított feladatok között legyen mondat-kiegészítés, mely megadott szavak 

csoportjából történő választással oldható meg. Ez biztosítaná, hogy a fogyatékosságnak 

megfelelően terheljük a morfoszintaktikai és szemantikai nyelvi szintet. 

- A törzsfeladatoknál rövidebb szöveg(ek) is kerüljenek a feladatok közé, vagy néhány 



 

19 / 48 

 

törzsfeladat átláthatóbb tördelésével, és a kérdések szövegközi, pl. két bekezdésenkénti 

elhelyezésével célozzuk meg a beszédfogyatékos tanulókat. 

- A feladattípusok tekintetében a feleletválasztós feladatok preferálandók, így az új feladatok 

írásánál 100%-ban ezeket használjuk. 

Ennek értelmében a feladattípusok aránya a teljes tesztben így alakul: 

Feladattípus % 

Feleletválasztós feladatok 70 

Nyílt végű, rövid választ igénylő feladatok 15 

Nyílt végű, hosszabb kifejtést igénylő feladatok 15 
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3.4 A KOMPETENCIAMÉRÉS ADAPTÁCIÓJA HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 

3.4.1. A résztvevők köre 

Definíció, diagnózis 

A célcsoport tekintetében alapvető szempontként jelenik meg, hogy a hallássérült 

gyermekek/tanulók nem alkotnak homogén csoportot, jelentős különbségeket tapasztalhatunk a 

hallásállapot, a hallássérülés bekövetkezésének ideje, a segédeszközzel történő ellátás ideje 

és minősége, a korai fejlesztésben való részvétel, az intelligencia és képességprofil, a preferált 

kommunikációs csatorna és a családi háttér szempontjából. További fontos tényező, hogy a 

hallássérült tanuló szegregált vagy integrált intézményben folytatja tanulmányait. 

A súlyos fokban hallássérült – siket (a beszédtartományban mért hallásveszteség 90 dB vagy 

nagyobb) és a kevésbé súlyosan vagy közepes fokban hallássérült – nagyothalló (a 

beszédtartományban mért hallásveszteség 30–45 dB közötti, középsúlyos esetben 45–65 dB 

közötti, súlyos esetben 65–90 dB közötti hallásveszteséget mutatnak ki) gyermekek 

hallásvesztesége a főbb beszédfrekvenciákon olyan mértékű, hogy ennek következtében a 

beszédnek hallás útján történő megértésére nem, vagy csak részben képesek. A hallásukat 

műtéti úton helyreállított/létrehozott (pl. cochlea implantált) hallássérült gyermeknél – egyik vagy 

mindkét oldalon végzett hallásjavító műtét után – fizikai értelemben közel ép hallás mérhető. 

A halláskárosodás miatt – az állapot fennmaradása esetén – bizonyos esetekben - teljesen 

elmarad, vagy erősen sérülhet a beszéd és a nyelvi kompetencia. Korlátozottá válhat a nyelvi 

alapokon történő fogalmi gondolkodás kialakulása, aminek következtében módosulhat a 

gyermek megismerő tevékenysége. A legkorábbi életkortól alkalmazott orvosi-egészségügyi és 

speciális pedagógiai ellátás együttes megvalósításával a súlyos következmények 

csökkenthetők. Megkülönböztetett figyelmet kell fordítani a súlyosan hallássérült szülők 

hallássérült gyermekeire, akik nagy része gyermekével jelnyelven kommunikál. 

A társuló fogyatékosságot mutató (diszfázia), illetve a halmozottan fogyatékos hallássérült 

gyermekek esetében (mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy a pszichés fejlődés zavara) a 

hallás különböző mértékű csökkenésén kívül még más fogyatékosság is súlyosbítja a 

gyermek/tanuló állapotát. 

Mivel a populáció heterogenitása miatt nem lehetséges egységesen eljárni a felmérések során, 

a célcsoporton belül a részvétel szempontjából három alcsoportot határozunk meg: (1) a 

felmentésben részesülő tanulók csoportja; (2) a teljes, módosítatlan feladatsort 

többletsegítséggel kitöltők csoportja; (3) a módosított, rövidített feladatsort többletsegítséggel 

kitöltők csoportja.  
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Felmentés a mérésben való részvétel alól 

A diszfáziás és halmozottan fogyatékos hallássérült gyermekek esetében javasolható, hogy a 

kompetenciamérés teljesen más eszközrendszerrel valósuljon meg, melyre jelen adaptáció nem 

terjed ki. Jelenleg a diszfáziás és halmozottan fogyatékos hallássérült gyermekek számára nem 

készítünk adaptációt, tehát javasoljuk, hogy ne vegyenek részt a mérésben: 

- súlyos nyelvi nehézségeket mutató hallássérült tanulók, 

- az enyhén értelmi fogyatékos, hallássérült tanulók, 

- a diszfáziás hallássérült tanulók,  

- valamint a hallássérülés mellett egyéb társuló fogyatékosságot (pl. látássérülés) mutató 

tanulók. 

A későbbiek javasoljuk az adaptáció kiterjesztését e populációkra is.  

A mérésbe bevont hallássérült tanulók részvételének módja 

A hallássérült gyermekek/tanulók heterogenitása indokolja, hogy az adott fogyatékossági 

kategórián belül is különféle adaptációs megoldások szülessenek. A kompetenciamérésben 

részt vevő, adaptált feladatokat kitöltő hallássérült tanuló rendelkezik a Hallásvizsgáló Országos 

Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által kiállított szakértői véleménnyel. A későbbiekben 

javasoljuk ezt a szakvéleményt kibővíteni – az adott gyermek ismeretében – egy olyan 

javaslattal, hogy a tanuló a mérésben milyen módon vegyen részt. Így ez a felelősség a 

továbbiakban nem a pedagógusra hárul. 

A szakértői véleményben foglaltak ismeretében, valamint a gyermeket jól ismerő 

gyógypedagógus, többségi pedagógus mérlegelése alapján a részvétel módjának 

megállapításakor a következő szempontokat kell figyelembe venni: 

- a hallássérülés foka (hallókészülékkel és/vagy cochleáris implantátummal mért hallásgörbe, 

a beszédhanghallás és a beszédértés szintje) 

- a beszélt és az írott magyar nyelv grammatikai rendszerének ismerete 

- a szókincs fejlettsége (életkorának megfelelő, életkoránál szűkebb, elvont fogalmak, 

állandó szókapcsolatok, az árnyaltabb megfogalmazási formák, szólások, közmondások, 

átvitt jelentésű közlések stb.) 

- a szóbeli, írásbeli kifejezőkészség szintje (szótalálási nehézségek, grammatikai hibák, 

félreértésből eredő inadekvát közlések) 

- gondolkodási műveletek szintje: elvonatkoztatás, lényegkiemelés, ok-okozati 

összefüggések felismerése stb. 

- flexibilitás (az egyes témakörök, feladattípusok, műveletek közötti váltás képessége)  

Fenti szempontok alapján a többségi tanulókkal azonos idő alatt, azonos tesztet tölt ki 

többletsegítséggel a hallássérült tanulók azon csoportja, akik: 

- nyelvi kompetenciája ép intellektus mellett – függetlenül a hallássérülésük súlyosságától -,  

azonos vagy kevéssé marad el halló kortársaiktól. A beszédet többnyire jól értik, az írott szöveg 

megértése során kevés problémát tapasztalhatunk, a magyar nyelv grammatikai rendszerével 
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tisztában vannak. Szókincsük életkoruknak megfelelő, vagy kevéssé marad el attól, szótalálási 

nehézségek nem jellemzőek. Szóbeli és írásbeli kifejezőkészségük jó. 

Ezen hallássérült tanulók eredményei összehasonlíthatók lesznek a többségi tanulók 

eredményeivel. 

Fenti szempontok alapján a többségi tanulókkal azonos idő alatt részben eltérő, módosított 

tesztváltozatot tölt ki többletsegítséggel a hallássérült tanulók azon csoportja, akik esetében: 

- annak ellenére, hogy nincs társuló fogyatékosság -, kifejezettebb nyelvi nehézségek 

tapasztalhatók.  

- nyelvi kompetenciájuk elmarad halló kortársaiktól.  

- a beszédet többnyire értik, azonban gyakoriak a félreértések, az írott szöveg megértése 

során több problémát tapasztalhatunk, a magyar nyelv grammatikai rendszerével nincsenek 

tisztában, nyelvhasználatuk diszgrammatikus.  

- szókincsük életkoruktól elmarad, szótalálási nehézségek jellemzőek.  

- mind szóbeli, mind írásbeli kifejezőkészségük gyenge.  

- ezen tanulók eredményei viszont már nem lesznek összehasonlíthatók a többségi tanulók 

eredményeivel. Az adaptáció szempontjai később olvashatók. 

3.4.2 A mérés adaptációja  

3.4.2.1. Az adható többletsegítségek rendszere 

- A teszt kitöltésének kezdetén a felmérésvezető ellenőrzi a feladatok instrukciójának 

megértését, illetve támogatást nyújt a hallássérült tanuló számára az instrukció 

értelmezéséhez (a tanuló gyógypedagógusának, illetve szükség esetén a jelnyelvi 

tolmácsnak a közreműködésével). Például a satírozás szót, amivel jelölni kell a tesztlapon a 

válaszokat, biztosan magyarázni kell jó néhány hallássérült tanulónak.  

- Az általános tudnivalók megfogalmazása szintén nyelvi egyszerűsítést igényel. Például 

nehézséget okozhat a tanuló számára a „különböző egységekbe rendezve” kifejezés, 

miközben feltehetően látni fogja, hogy a négy tesztrészben a tesztfeladatok követik 

egymást.  

3.4.2.2. A feladatok szelektálásának szempontjai 

A kompetenciamérés feladataival kapcsolatban, általánosságban megállapítható, hogy 

nyelvezete, az instrukciók nyelvi szintje, megfogalmazása még a jobb képességű, jó nyelvi 

szinttel rendelkező hallássérült tanulók számára is nehéz. Itt tehát csak az egyik lehetőség a 

teszt rövidítése bizonyos feladatok elhagyása révén, azonban az utasítások, kérdések nyelvi 

szintjének adaptációjára is szükség lehet. Viszonylag kevés olyan hallássérült tanulóról lehet 

szó, akik a változtatás nélküli feladatlap megoldása során sikeresek lehetnének. 
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Ennek figyelembevételével a következő jellemzőkkel rendelkező feladatok szelektálását tűzzük 

ki célul: 

- Az igaz/hamis állítások kiválasztása típusú feladat a hallássérült tanulók számára jól 

megoldható, amennyiben tisztában vannak az instrukcióval, vagyis azzal, hogy mit kell 

csinálniuk a feladat során. 

- A konkrét, a hallássérült tanulók mindennapi élethelyzetéből kiinduló szituációkról szóló 

szövegek, matematikai feladatok megértése könnyebb a hallássérült tanulók számára. A 

feladatok megfogalmazása, illetve jelentése illeszkedjen a tanulók konkrét tapasztalati 

bázisához, amely bizonyos tekintetben szűkebb, mint a nem hallássérült gyermekeké. 

Gondolunk itt pl. az akusztikus benyomások hiányára, de akár a speciális intézményi 

diákotthoni elhelyezés miatti szűkebb tapasztalatszerzési lehetőségekre. 

- A válaszok sorba rendezését igénylő feladatok nehézséget jelenthetnek a hallássérült 

tanulók számára, mivel itt az ok-okozati viszonyok figyelembevételére van szükség, illetve a 

megfogalmazástól függően időben korábban zajló események a mondat második részébe 

kerülhetnek, ami megzavarhatja a tanulót. 

Matematika 

A matematika kompetenciaterületnél is kiemelendő szempont, hogy a matematikai fogalmak 

értelmezését segíthetik a mindennapi élethelyzetekből kiinduló, konkrét feladatok (pl.: vásárlás, 

mérés), amelyek a gyermek tapasztalati körébe esnek.  

Hallássérült tanulók esetében igen fontos szempont, hogy a matematikai tartalmakat a 

szókincsüknek, szövegértésüknek, nyelvi fejlettségüknek megfelelő szintű szöveges 

feladatokkal kell reprezentálni. 

A feladatok összeállítása során a matematikai kompetenciaterület mérésekor négy tartalmi 

területet, valamint a gondolkodási műveletek három csoportját különböztetik meg. Az adaptáció 

során ezek arányait az egyes évfolyamokon megtartjuk, de figyelembe vesszük a következő 

szempontokat.  

A Mennyiségek és műveletek tartalmi terület kapcsán megjegyzendő, hogy a hallássérült 

tanulók között nagy eltérés mutatkozhat a számkörök ismerete tekintetében. Ugyanakkor 

vélhetően ezen a tartalmi területen várható a legkevesebb nehézség. 

A Hozzárendelések és összefüggések tartalmi terület kapcsán a feladatok közti válogatást 

meghatározhatja, hogy a hallássérült tanulók számára problémát okozhat az összefüggések 

felismerése, következtetések levonása.  

Az Alakzatok síkban és térben tartalmi terület vélhetően kevesebb nehézséget okozhat a 

hallássérült tanulóknak, amennyiben értik a feladat instrukcióját. Itt ugyanis a vizualitásnak 

kiemelt szerep jut, ami a hallássérült tanulók számára előnyös.  

Az Események statisztikai jellemzői és valószínűségük tartalmi terület esetében a 

következtetések levonása és saját szavakkal történő megfogalmazása jelenthet problémát.  

A gondolkodási műveletek három csoportjának esetében a következő megállapításokat 

tehetjük. A tényismeret és rutinműveletek a hallássérült tanulók számára is megoldhatóak. A 

modellalkotás, integráció és a komplex gondolkodási műveletek vélhetően több nehézséget 
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jelenthetnek a hallássérült tanulók számára, nem elsősorban a kognitív megértés hiányosságai, 

hanem a fogalmi gondolkodás nehézségei, illetve a nyelvi szint elmaradása miatt (pl. 

általánosítások megfogalmazása, tendenciák felismerése stb.).  

A feladatok szelektálását/ valamint a feladatok szövegének és instrukcióinak adaptálását 

követően a tesztmátrix az eredetivel megegyezik, valamint a feladattípusok aránya is 

változatlan marad. 

Szövegértés 

A hallássérült tanulók számára ez a terület minden kétséget kizáróan sokkal nehezebb, mint a 

matematika, hiszen a nyelvi nehézségek ezen a területen ütköznek ki igazán. A szövegtípusok 

(elbeszélő, magyarázó dokumentum típusú szövegek) közül a gyermek számára talán a 

dokumentum szövegek érthetők a leginkább, de ez is csak akkor, ha a tanuló konkrét 

tapasztalati bázisából indul ki, a tanuló ismeri a jelenséget, működést stb.  A szövegtípusok 

arányát szeretnénk megtartani az adaptáció során.   

A szelektálás szempontjai az alábbiak: 

- Problémát okozhat a hallássérült tanulóknak a szövegek hossza, hiszen az ismeretlen 

szavak miatt, maga az olvasási tempó is lassulhat. Ezért elsősorban a rövidebb szövegeket 

válogassuk be az adaptált tesztbe. 

- A hallássérült tanulóknak gondot okoz továbbá az átvitt értelmű közlések (pl. szólások, 

közmondások, szinonimák) megértése, az ezekre épülő feladatokat kerüljük. 

- Mivel a hallássérült tanulók számára nehézséget okozhat egy adott osztályfok több 

kötelező irodalmának elolvasása (a differenciálásra, egy kiválasztott kötelező irodalom 

elolvasása és feldolgozása, az Irányelvek is lehetőséget ad), előfordulhat, hogy a tesztben 

szereplő szépirodalmi szöveggel a tanuló először találkozik. További nehézséget jelent a 

külföldi szerzők tollából származó szöveg használata, mivel itt a nevek gyakran 

ismeretlenek a tanuló számára. (Hallássérült tanuló felmenthető az idegen nyelv tanulása 

alól, illetve nem hallgat zenét, így a dalszövegeken keresztül sem találkozik az idegen 

nevekkel). Ezért kerüljük az ilyen szövegeket.  

- A gyermek természetes életszituációjából kiinduló, elsősorban magyar szerző tollából 

származó, rövidebb szöveg kerüljenek elsősorban a magfeladatok szövegei közé. 

- Nehézséget jelenthet a hallássérült tanulók számára a szövegértési feladatoknál a 

nézőpontváltás, a különböző nézőpontok megértése. Ennek oka a gondolkodás 

rugalmasságának hiányában keresendő.  

A feladatok szelektálását követően a magfeladatok által képzett tesztben a tesztmátrix az 

eredetivel megegyezik, valamint a feladattípusok aránya is változatlan marad. 
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3.4.2.3.  Új/módosított feladatok írásának szempontjai 

Tartalmi területtől független javaslatok: 

- A nyitott kérdések, az önállóan megfogalmazott válaszadás helyett, inkább zárt kérdések, 

illetve az előre megadott válaszlehetőségekből történő választás javasolható. Ezen belül is 

könnyebb a tanuló számára, ha csak néhány szót vagy számból álló választ kell beírnia, 

míg a kifejtést igénylő nyílt végű kérdések nehézséget okozhatnak számára. Itt nem 

feltétlenül a feladat megoldásának problémájával találkozunk, hanem a nyelvi 

kifejezőkészség, a szótalálás, az adekvát nyelvi forma megtalálásának problémájával. 

Hasonlóan nehéz lehet az indoklást, érvelést igénylő feladatok megoldása a hallássérült 

tanulók számára.  

- Javasolható a feladatok illusztrálása, a vizuális megerősítés célszerű alkalmazása: képpel, 

rajzzal, diagrammal támogatott feladatadás stb. 

Matematika 

- A feladatok instrukciójának egyszerűsítése, röviden történő megfogalmazása. 

Illusztráció/piktogram alkalmazása az instrukció mellett. 

- Alternatív válaszadási lehetőségek biztosítása: képkiválasztással, képen való 

bekarikázással, más jelöléssel, egyszerű nyelvi megfogalmazású feleletválasztással stb. 

- A feladatok szóanyagának egyszerűsítése, a gyermek életében előforduló, köznapibb 

kifejezésekkel.  

- Javasolt a feladatok szövegének nyelvi adaptációja (összetett mondatok helyett egyszerű 

mondatok, konkrét kifejezések az elvontak helyett, átvitt értelmű közlések elhagyása stb.). 

A feladattípusok tekintetében a feleletválasztós feladatok preferálandók, így az új feladatok 

írásánál 100%-ban ezeket használjuk. 

Ennek értelmében a feladattípusok aránya a teljes tesztben így alakul: 

Feladattípus % 

Feleletválasztós feladatok 70 

Nyílt végű, rövid választ igénylő feladatok 15 

Nyílt végű, többlépéses számítást igénylő feladatok 15 

Szövegértés 

- A feladatok instrukciójának egyszerűsítése, röviden történő megfogalmazása. 

Illusztráció/piktogram alkalmazása az instrukció mellett. 

- Alternatív válaszadási lehetőségek biztosítása: képkiválasztással, képen való 

bekarikázással, más jelöléssel, egyszerű nyelvi megfogalmazású feleletválasztással stb. 

- A törzsfeladatoknál rövidebb szöveg(ek) is kerüljenek a feladatok közé, vagy néhány 

törzsfeladat átláthatóbb tördelésével és a kérdések szövegközi, pl. két bekezdésenkénti 

elhelyezésével haladhassanak lépésről lépésre. 

- A szövegek hosszának és absztrakciós szintjének egyszerűsítése. 

- Megfontolandó, hogy a hallássérült tanulók szövegértésének vizsgálatakor az adaptált 

tesztben a tanulók számára már ismert szöveg szerepeljen. 
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- A szövegértési feladatok közül azok, melyek estében a kérdésekre a válaszok a szövegben 

egyértelműen megtalálhatók, általánosságban nem okoznak nehézséget a hallássérült 

tanulók számára, az új feladatok írásakor ezeket preferáljuk. 

- Javasolt a feladatok szövegének nyelvi adaptációja (összetett mondatok helyett egyszerű 

mondatok, konkrét kifejezések az elvontak helyett, átvitt értelmű közlések elhagyása stb.). 

A feladattípusok tekintetében a feleletválasztós feladatok preferálandók, így az új feladatok 

írásánál 100%-ban ezeket használjuk. 

Ennek értelmében a feladattípusok aránya a teljes tesztben így alakul: 

Feladattípus % 

Feleletválasztós feladatok 70 

Nyílt végű, rövid választ igénylő feladatok 15 

Nyílt végű, hosszabb kifejtést igénylő feladatok 15 
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3.5. A KOMPETENCIAMÉRÉS ADAPTÁCIÓJA LÁTÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 

3.5.1. A résztvevők köre 

Definíció, diagnózis 

Hazánkban a tanköteles korú látássérült tanulókra érvényes legfrissebb meghatározása az 

emberi erőforrások minisztere 32/2012. (X. 8.) EMMI rendeletének 2. mellékletében jelent meg, 

a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról címmel. Eszerint: 

 „A látássérült tanuló 

A látássérülés a szem, a látóideg vagy az agykérgi látóközpont sérülése következtében 

kialakult állapot, mely megváltoztatja a tanuló megismerő tevékenységét, alkalmazkodó 

képességét, személyiségét.  

Gyógypedagógiai szempontból azok a tanulók látássérültek, akiknek látásteljesítménye (vízusa) 

az ép látáshoz (vízus: 1) viszonyítva két szemmel és korrigáltan (szemüveggel) is 0–0,33 

(látásteljesítmény 0–33 %) közötti. Látássérült az a tanuló is, akinek a látótere – tekintése 

fixációs pontjától mindkét irányban legfeljebb 10°, azaz teljes szélességében legfeljebb 20°. 

Ezen belül: 

a) vakok azok a tanulók, akiknek látóképessége teljesen hiányzik (vízus: 0); 

b) aliglátók azok a tanulók, akik minimális látással rendelkeznek: fényt érzékelők, ujjolvasók, 

nagytárgylátók (vízus: fényérzés 0–0,1); 

c) gyengénlátók azok a tanulók, akiknek az életvitelét nagymértékben korlátozza a csökkent 

látásteljesítmény (vízus: 0,1–0,33).” 

Látássérült tanulók csak akkor vehetnek részt a többségi intézményekben megvalósuló 

(integrált) nevelési, oktatási formában, illetve tanulhatnak a speciális (szegregált) 

intézményekben, ha rendelkeznek a Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (LOSZRB) által kiállított és hitelesített 

Szakértői Véleménnyel, ami tartalmazza a tanuló szembetegségét, látásteljesítményét, vizuális 

funkcióit, értelmi képességét, a fejlesztés területeit és módjait, továbbá a közoktatási 

intézményre tett javaslatot.  

Mivel a populáció heterogenitása miatt nem lehetséges egységesen eljárni a felmérések során, 

a célcsoporton belül a részvétel szempontjából két alcsoportot határozunk meg: (1) a 

felmentésben részesülő tanulók csoportja; (2) a módosított, rövidített feladatsort 

többletsegítséggel kitöltők csoportja.  
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Felmentés a mérésben való részvétel alól 

Jelenleg a vak, továbbá az egyéb fogyatékossággal, vagy részképességzavarral küzdő 

látássérült tanulók számára nem készítünk adaptációt. A későbbiekben javasoljuk az adaptáció 

kiterjesztését ezen populációkra is.  Részletezve: nem vesznek részt a jelenleg készülő 

adaptációs feladatok kitöltésében   

- a vak (épértelmű és halmozottan fogyatékos – tanulásban akadályozott, értelmileg 

akadályozott) tanulók,  

- az aliglátó, gyengénlátó halmozottan (tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott) 

fogyatékos tanulók.  

- az épértelmű aliglátó, gyengénlátó gyerekek közül azok, akik részképességzavarral 

(diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia), súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozás 

zavarral, illetve autizmus-spektrumzavarral küzdenek.  

A mérésbe bevont látássérült tanulók részvételének módja 

A kompetenciamérésben részt vevő látássérült gyermekek ép intellektusú, gyengénlátó, vagy a 

látásukat praktikusan jól használó aliglátó tanulók, akik rendelkeznek a LOSZRB Szakértői 

Véleményével. A látássérülés mértékét, illetve az értelmi képességet, vagyis az adaptált 

kompetenciamérés kitöltésének feltételeit nem a telephelyi koordinátor dönti el, hanem a 

Szakértői Vélemény megléte és az abban foglalt vizsgálati eredmények. Ezen tanulók a 

többségi tanulókkal azonos idő alatt részben eltérő, módosított tesztváltozatot töltenek ki 

többletsegítséggel. 

3.5.2. A mérés adaptációja  

3.5.2.1 Az adható többletsegítségek rendszere 

Matematika és szövegértés kapcsán az adaptáció általános főbb, szempontjai: 

- Tipográfiai és nyomtatási lehetőségek: A központi kompetenciamérés feladatelrendezése a 

gyengénlátó, aliglátó tanulók számára megfelelő. Egy oldalon a feladatok elhelyezése 

áttekinthető, nem zsúfolt, megfelelően tagolt, a feladatok egymástól jól elkülönítettek.  

További szempontok: 

- ha egy adott lap mindkét oldalán szerepelnek feladatok, akkor azok semmiféleképpen ne 

üssenek át a lap másik oldalára. Fontos továbbá, hogy feladatrészek ne kerüljenek át 

másik oldalra, mivel nehézségbe ütközik a visszakeresés. 

- A gyengénlátó, aliglátó tanulók részére általánosan megfelelő betűtípus és betűméret a 

félkövér Ariel 16. Számukra az adaptált kompetenciamérést ebben a betűtípusban 

és betűméretben ajánljuk elkészíteni. Az egyéni igények megoldása – esetleges további 

nagyítás – a telephelyi koordinátorok feladata. Azonban a telephelyi koordinátoroknak 

szükséges együttműködnie a látássérült tanulókhoz értő speciális szakemberrel, az 
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utazótanárral1, akivel együtt tudják meghatározni az adott tanuló számára legoptimálisabb 

nagyítást. Ha a nagyítás túl nagy, akkor a gyermek látóterébe nem fér bele az adott szöveg 

vagy ábra, ami értelmezhetetlenné teszi a feladatot. Ugyanez a gond állhat fent pl. Retinitis 

pigmentosa szembetegség esetén is.   

- Kerülni kell a rajzokba, ábrákba beírt információkat, továbbá azt, hogy az ábrák, rajzok 

fedjék egymást. 

- Az ábrák, grafikonok megfelelően kontrasztosak legyenek.  

Többletidő kérdése 

Az Irányelvek és az EMMI (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 68. § (4) a) rendelet a látássérült 

tanulók számára az írásbeli munkákhoz többletidő biztosítását ajánlja2, illetve előírja, azonban 

ez a gyermekek számára nem optimális, a feladatmegoldásuk ideje így olyan mértékben 

megnő, ami a teljesítményük romlásához vezet. Számukra megfelelőbb egy adott időszakaszon 

belül megoldható feladatok számának csökkentése, vagyis, hogy ők az éplátású tanulók 

számára szükséges megoldási idő alatt kevesebb feladatot oldjanak meg, amivel nagyobb 

mértékben elkerülhető mind a fizikális (szem), mind a kognitív (a látás csökkent volta miatti 

figyelem) kifáradás. A kompetenciamérés 45 percnyi időkerete során a megadott feladatokat a 

tanulók a látássérülésük következményéből adódó lassabb olvasási- és írástempó miatt nem 

tudják megoldani. Az időkeret megtartásával a kevesebb feladat adása a megoldás.  

  

                                                           
1
 utazótanár = a Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma (1147 

Budapest Miskolci út 77.) alkalmazottja, aki a speciális iskola módszertani intézményi részének dolgozója. Feladata a gyengénlátó, 
aliglátó gyermekek és tanulók integrált nevelésének, oktatásának támogatása. 
2
 A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvében is megjelenik: Magyar Közlöny (2012, (132) p. 22466) 
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Kiosztható általános többletsegítségek 

Szembetegség Eszközrendszer Többletszolgáltatás 

független a gyengénlátás, 

aliglátás mértékétől és a 

szembetegség típusától 

speciális tanulóasztal   

megfelelő 

teremvilágítás 
 

megfelelő íróeszköz  

ROP II., III. egyéni megvilágítás  

myopia, hypermetropia, cataracta, 

glaucoma, különböző retina-

megbetegedések 

- egyéni 

szükségletnek 

megfelelő optikai 

segédeszköz 

(nagyító, 

olvasótelevízió)3 

- nagyítás 

nagyítás egyéni igény 

szerint: az adaptált 

kompetenciamérés nagyítása 

csak azoknál az aliglátó 

gyerekeknél javasoljuk, akik 

nem rendelkeznek 

olvasótelevízióval  

vagy  

megfelelő optikai 

segédeszközzel, és akik 

számára az adaptáció 

betűmérete (Ariel 16) nem 

elégséges.  

Számukra az egész 

feladatlap nagyítása 

történjen meg, az A/4-es 

méretből A/3-as méretűre, 

141%-os nagyítással. 

kontrasztérzékenységgel járó 

szembetegségek (retina és 

látóideg megbetegedések) 

kontrasztossá tétel 

a szöveg, ábra megfelelő 

kontrasztjának biztosítása 

az ábrák, grafikonok 

körvonalainak megerősítése 

  

                                                           
3
 A speciális optikai segédeszközök használatával is, a látássérült tanuló olvasási sebessége átlagosan 2-2,5-szer lassabb az 

éplátású, azonos osztályfokú tanulókhoz viszonyítva. A megfelelő speciális eszközök beszerzése és használatának elsajátítása az 
utazótanárok segítségével történik.  
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Kiosztható többletsegítségek a matematika tartalmi területeken: 

A mérés tartalmi 

területei 

(Tantervi területek) 

 

Mennyiségek és 

műveletek (Mérés) 

Alakzatok síkban és 

térben 

(Geometria) 

- Speciális (adaptált) eszközök: speciális vonalzó, körző4 

- Mérés és szerkesztés esetén: „a mérés, szerkesztés jelentősen 

függ a látássérülés mértékétől, ezért a pontosság szempontjából 

szükséges engedményeket   

- tenni”5 

- Bizonyos geometriai feladatoknál, különösen 2D-ból 3D-ba 

történő váltás esetén (vagy fordítva), ha a feladat nehézségi 

szintje megkívánja, és egyenes arányban áll az arra fordított 

idővel, akkor a dimenziók közti váltások megértéséhez a tanuló 

használhat 2 vagy 3 dimenziós eszköz6 

- A síkban megjelenített ábra térbeli leképezéséhez segítség 

igénybe vehető: egyéni igények szerint lehetővé kell tenni az 

alakzat 3 dimenziós felépítését segédeszköz biztosításával, ha 

az arra befektetett idő arányban áll a feladat nehézségi 

szintjével. 

- A rossz kontrasztérzékenységgel rendelkező tanulók számára a 

3 dimenzió síkban különböző árnyalakkal való jelöléséhez tanári 

segítség igénybevétele szükséges, mivel számukra a szürke 

különböző árnyalatai nem érzékelhetőek, azonban néhány 

feladat ezen vizuális jellegzetességen alapul: a tanár biztosítson 

segédeszközt a 3 dimenzió felépítéséhez, vagy a 2D-s ábrán a 

különböző színárnyalatokat jelölje különböző felületekkel 

(pöttyök, csíkok stb.). 

Hozzárendelés és 

összefüggések  

(függvények, 

halmazok) 

Események 

statisztikai jellemzői 

és valószínűség 

(Leíró statisztika, 

Gráfok) 

- A diagramok, grafikonok, ábrák legyenek könnyen 

- áttekinthetők, kontrasztos színűek7 

- Diagram: nagyítás, segédvonalak megerősítése. 

- Koordináta-rendszerben való tájékozódáson alapuló feladatok 

esetén tanár javasolja, hogy a koordináta rendszerben lévő 

adatokat a tanuló írja ki magának, és úgy oldja meg a 

feladatokat. Ezáltal a visszakeresésből adódó időveszteség és a 

tévesztések lehetősége csökken. 

Kiosztható többletsegítségek a szövegértés területén: 

SZÖVEGÉRTÉS 

- Ha a szöveg többféle elrendezésben van megszerkesztve (pl.: oszlopos elrendezés, 

szövegdobozva helyezett információk stb.), arra a tanár előzetesen hívja fel a tanuló 

figyelmét.  

                                                           
4
 A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvében is megjelenik: Magyar Közlöny (2012, (132) p. 22469) 

5
 A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvében is megjelenik: Magyar Közlöny (2012, (132) p. 22469) 

6
 „a geometria tanítása során a vizuális észlelés lehetőség szerinti kiegészítése tapintásos megismeréssel” (Magyar Közlöny, 2012, 

(132) p. 22469) 
7
 A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvében is megjelenik: Magyar Közlöny (2012, (132) p. 22469) 
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3.5.2.2. A feladatok szelektálásának szempontjai 

Matematika 

Fontos, hogy a matematikai feladatok szövegezése ne legyen túl bonyolult és hosszú, hogy ne 

az olvasással, szövegértéssel menjen el az idő (a látássérült személyek olvasása lassabb).  A 

szövegértés kompetenciában leírtak alapján itt is elmondható, hogy az aliglátó, gyengénlátó 

tanulóknak a feladatokban szereplő információkat meg kell jegyezniük, és nem 

támaszkodhatnak a folyamatos vizuális megerősítésre, visszacsatolásra; a visszakeresés sok 

időt vesz igénybe számukra. Így, ha egy feladat halmozottan tartalmaz adatokat, az 

nagymértékben nehezíti a feladat megoldását (az adatok fejbentartásának sikeressége, vagy 

sikertelensége nem a keresett kompetenciát méri).  

„Speciális szemléltetés és segédeszközök biztosítása mellett a gyengénlátó, aliglátó tanuló is 

ismeri és használja a matematikai jeleket, képleteket, modelleket, geometriai ábrákat, 

grafikonokat”8 Azonban a modellek, geometriai ábrák, grafikonok grafikai képe és elrendezése 

speciális módot igényel. Elsődlegesen a méretet, a kontrasztot, a megfelelő elrendezést, a 

zsúfoltság elkerülését és optimális mennyiségű információt kell figyelembe venni.  

A négy tartalmi terület közül a gyengénlátó, aliglátó tanulók a Mennyiségek és műveletek 

terület feladatait adaptáció nélkül meg tudják oldani, ha a feladatok a megfelelő betűméretben 

vannak nyomtatva. A további tartalmi területek adaptációját a következő táblázatban foglaltuk 

össze: 

  

                                                           
8
 Magyar Közlöny, 2012, (132) p. 22468 
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Mérés tartalmi területei 

(Tantervi területek) 
Az adaptálás általános szempontjai, főbb elemei 

Alakzatok síkban és 

térben 

(Geometria) 

 

- Térlátással nem rendelkező, vagy kis (beszűkült) látótérrel 

rendelkező (egyszemes, csőlátó pl. degeneráció pigmentosa 

retinae, scotoma, chorioretinitis) tanulók számára a geometriai 

feladatok megoldása nehezített vagy lehetetlen.  

- Rossz kontrasztérzékenységgel rendelkező tanulók számára a 3 

dimenzió síkban különböző árnyalatokkal való jelölése tanári 

segítség igénybevételét szükségeltetheti, mivel számukra a 

szürke különböző árnyalatai nem érzékelhetőek, azonban a 

feladat ezen vizuális jellegzetességen alapul. 

- Rajzok, ábrák: a nagy mennyiségű és összetett minták kerülése, 

mivel azok a nagyítás során egyre inkább értelmezhetetlenné 

válnak. Nem megfelelő a rajz továbbá, ha az ábra összetettsége, 

kontrasztnélkülisége, felosztások jelölése vizuálisan nehezen 

értelmezhető és feldolgozható. 

Hozzárendelés és 

összefüggések 

(Függvények, 

Halmazok) 

Események 

statisztikai jellemzői 

és valószínűség  

(Leíró statisztika, 

Gráfok) 

- -A diagramok, grafikonok, ábrák legyenek könnyen 

áttekinthetőek, kontrasztos színűek9, továbbá optimálisan 

nagyítottak (egyidejűleg belefér a tanuló látóterébe), a 

segédvonalak megfelelően megerősítettek. 

- Grafikonok, diagramok beosztása megfelelő léptékű, nagyságú 

és kontrasztosságú legyen. 

- Táblázatokban való tájékozódás számukra a táblázat formai 

megjelenítése, illetve az adatok nagy mennyisége miatt nehezen 

értelmezhető, a feladat megoldása sok időt vesz igénybe, nagy a 

tévesztés lehetősége.  

- Fontos a megfelelő adatmennyiség, azaz a zsúfoltság 

elkerülése, a táblázat optimális mérete. Nagy nehézséget jelent a 

több táblázat összehasonlítása, mivel az információkat meg kell 

jegyezniük, a visszakeresés nehézséget és plusz időt jelent. 

- -A koordináta-rendszerben való tájékozódáson alapuló feladatok 

számukra nehezek. A túl sok információt nem tudják 

megjegyezni, a visszakeresés számukra nehezített, a túl sok 

adat zsúfoltságságot eredményez, ami a tájékozódást nehezíti.   

- Egy feladatban lévő többféle jelölés olyan mennyiségű 

információ számukra, amit nem tudnak fejben tartani. 

Bármely feladattípus 

- Azon feladatok kerülése, amelyek vizuális absztrahációs 

készséget, illetve olyan tapasztalatokat igényelnek, amivel egy 

aliglátó, gyengénlátó gyermek nem rendelkezik. 

- Kerülni kell a túl sok adatot, a zsúfolt vizuális információt. 

  

                                                           
9
 A Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvében is megjelenik: Magyar Közlöny (2012, (132) p. 22469) 
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Összefoglalva elmondható, hogy javasoljuk 

- a „Mennyiségek és műveletek” tartalmi keret közül néhány feladat kihagyását, hogy az 

időkeretet a látássérült tanulók tartani tudják.  

- a „Hozzárendelések és összefüggések”, az „Alakzatok síkban és térben”, továbbá az 

„Események statisztikai jellemzői és valószínűsége” tartalmi területek feladatai közül az 

olyan feladatok kihagyását, ahol az adaptáció nem biztosítja a megfelelő láthatóságot, a 

feladatban való tájékozódást, a feladat értelmezését (különösen az egy feladat során a 

többféle táblázatban való tájékozódást; a dimenzióváltáson alapuló feladatokat;  

- a nem megfelelő kontrasztú rajzokat, ábrákat tartalmazó feladatok kihagyását, amelyeket 

nagyítással sem lehet megfelelően adaptálni;  

- a túl sok adat, a zsúfolt vizuális információt, jelölést tartalmazó feladatok kerülését; illetve 

azok kihagyását, amelyek vizuális absztrahációs készséget, illetve olyan tapasztalatokat 

igényelnek, amivel egy aliglátó, gyengénlátó gyermek nem rendelkezik. 

A feladatok szelektálását követően a tesztmátrix az eredetivel megegyezik, valamint a 

feladattípusok aránya is változatlan marad. 

Így a feladattípusok aránya: 

Feladattípus % 

Feleletválasztós feladatok 60 

Nyílt végű, rövid választ igénylő feladatok 20 

Nyílt végű, többlépéses számítást igénylő feladatok 20 

Szövegértés 

Egy gyengénlátó, vagy aliglátó 6., 8. osztályos tanuló másfél oldal szöveget átlagosan 10-15’, 

egy kétoldalnyi hosszúságot átlagosan 20-25’ alatt olvas el. A szövegértés adaptációjakor ezt a 

tényt nagymértékben figyelembe kell vennünk.   

Nehézség számukra - ami a figyelmet is megterheli -, hogy nekik a feladatokban szereplő 

információkat meg kell jegyezniük, és nem támaszkodhatnak a folyamatos vizuális 

megerősítésre, visszacsatolásra. Ez mind a hosszabb szövegre, mind pl. egy táblázatra is igaz 

(amire egy éplátású ember vissza-visszapillant, azonban egy látássérült személy erre nem 

képes). A visszakeresés számukra sok időbe telik.  

Nem egyszer kell elolvasniuk a szöveget, hanem minden feladatnál újra és újra, mivel a 

válaszadás során nem képesek – vagy csak nehezen, hosszabb időbe telve - megtalálni a 

keresett részt. Ez a mérés meghatározott időkerete miatt nem elhanyagolható tény. Nehezített 

számukra tehát a szövegben való tájékozódás, a kulcsszavakra való visszakeresés, a 

bekezdések megtalálása. Ennek megsegítésére ajánlásokat fogalmaztunk meg a telephelyi 

koordinátorok számára.  

További kihívással és felesleges időveszteséggel jár, ha egy adott szövegben többféle tördelés 

található: pl. a vízszintes szövegrész alatt oszlopos elrendezésű szövegrész(ek) is van(nak).  
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Néhány feladattípus a gyengénlátó, aliglátó gyermekek számára még a nagyítás ellenére sem 

válik megoldhatóvá, illetve a nagyítás még inkább hátráltatja a szövegrész értelmezését. 

Ilyenek azok a feladattípusok, ahol a jelölések túl kicsik; nagyítva még nehezebb értelmezni a 

táblázatot; rengeteg az információ; ismeretlenek a jelölések; nincs hozzá magyarázat; a 

szövegrész elforgatva található a feladatlapon (pl. menetrend értelmezése). Ezeknek a 

feladattípusoknak a megoldását nehezíti továbbá, hogy a gyengénlátó, aliglátó tanuló számára 

életidegenek a feladatok: pl. menetrend vagy televízióműsor olvasása, telefonos ételrendelés, 

csekk-kitöltés, vagy azon való tájékozódás.  

A szövegtípusok (elbeszélő, magyarázó, dokumentum típusú szövegek) arányát szeretnénk 

megtartani az adaptáció során. Az adaptáció akkor lenne optimális a gyengénlátó, aliglátó 

tanulók számára, ha az első 45 perces egységben csak az elbeszélő szövegtípus olvasása és 

feladatmegoldása történne, a második 45 perces egységben a magyarázó és dokumentum 

szövegtípus megoldása történne. Ebben az esetben nem lenne szükség a szövegekhez tartozó 

feladatok mennyiségi és adaptív megváltoztatására.    

Így a tesztmátrix az eredetivel megegyezik, a feladattípusok aránya szintén változatlan marad. 

Feladattípus % 

Feleletválasztós feladatok 60 

Nyílt végű, rövid választ igénylő feladatok 20 

Nyílt végű, hosszabb kifejtést igénylő feladatok 20 

3.5.2.3. Új/módosított feladatok írásának szempontjai 

Matematika 

Az Alakzatok síkban és térben tartalmi terület feladatival szükséges kiegészíteni a mérést. Az új 

feladatok nagymértékben figyelembe veszik a látássérülésből adódó azon problémákat, melyek 

miatt a térben és síkban való észlelés nehezített a tanulók számára.  

Az új feladatok szempontjai: 

- Síkbeli alakzatok esetén a rajz vagy ábra megfelelő méretű és kontrasztú, nem zsúfolt, a 

különböző részletei egymástól jól elkülöníthetőek. Az ábrák részei egymással könnyen 

összehasonlíthatóak, nagymértékben eltérnek egymástól. A látássérült gyermek számára is 

értelmezhető. 

- Térbeli alakzat síkban történő megjelenítése esetén az ábrázolt 3D-os tárgy, vagy 

geometriai forma a látássérült tanuló számára ismert. Síkban történő megjelenítésekor a 

megfelelő méreten, kontraszton túl, egyértelműek a forma határai, a dimenzió jelölése. A 

feladat nem tartalmaz takarást, kerüli az egymásba csúsztatott formákat, a nehezen 

értelmezhető perspektívákat. 

Így a tesztmátrix az eredetivel megegyezik, a feladattípusok aránya is változatlan marad. 

Szövegértés 

A szövegértés területén új feladatok írása nem javasolt. Az adaptált tesztek a többségi tesztek 

feladataiból kiválogatott feladatokból állnak.  
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3.6. A KOMPETENCIAMÉRÉS ADAPTÁCIÓJA MOZGÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 

3.6.1. A résztvevők köre 

Definíció, diagnózis 

Ép értelmű, mozgáskorlátozott, - a 2001. évi CXC. Nkt 4§ 23. szerint mozgásszervi fogyatékos - 

tanulók azok a tanulók, akik a tartó és / vagy mozgató szervrendszer struktúrájának vagy 

funkciójának sérülése vagy hiánya következtében, a fizikai teljesítőképesség megváltozása 

miatt az életkori tevékenységek végzésében maradandóan korlátozottak, 

személyiségfejlesztésük, oktatásuk, nevelésük átmenetileg vagy tartósan speciális feltételeket, 

eljárásokat igényel. Klinikai kép alapján a végtagredukciós fejlődési rendellenességek vagy 

szerzett végtaghiányok, a petyhüdt bénulást okozó kórformák, az ortopédiai és egyéb 

kórformák, a halmozott sérüléssel járó különböző kórformák és a korai agykárosodás utáni 

mozgásrendellenességek. 

A mozgáskorlátozott tanulóknak a mérés szempontjából két csoportja különböztethető meg: (1) 

a felmentésben részesülő tanulók csoportja és (2) a többségi tanulókkal azonos feladatsort 

többletsegítséggel kitöltők csoportja.  

Felmentés a mérésben való részvétel alól 

Minden mozgáskorlátozott tanuló részt vesz a kompetenciamérésben. Az ép értelmű, a 

kézírásban-, és vagy kommunikációban súlyosan akadályozott gyermekek sem maradhatnak ki 

a mérésből. Felmentést kapnak azonban a halmozottan fogyatékos mozgáskorlátozott tanulók. 

A mérésbe bevont mozgáskorlátozott tanulók részvételének módja 

A mérésbe bevont mozgáskorlátozott tanulók a többségi tanulókkal szemben több idő alatt, de 

velük azonos tesztváltozatot töltenek ki többletsegítséggel. 

3.6.2. A mérés adaptációja  

3.6.2.1. Az adható többletsegítségek rendszere 

Mindkét kompetencia területen: 

A mozgássérült tanulók ugyanolyan minőségű és mennyiségű feladatot töltenek ki, mint 

többségi társaik, számukra a három adaptációs lehetőség közül csak a többletsegítségek állnak 

rendelkezésre. Mindezek következtében a mozgássérült tanulók eredményei a mérést követően 

összevethetők a többségi tanulók eredményeivel. 

A többletsegítségek sérülésspecifikusan, elsősorban a funkcionális állapotjellemzőkhöz 

igazodva egyéni szükségletekre szabottan legyenek elérhetők. Az adaptációs szükséglet 

eldöntésének lehetősége speciális, gyógypedagógiai intézményben: a mérés tanulói 

igényrendszerét szakértői team döntheti el, melynek tagjai az igazgató, a mérési koordinátor, az 

osztályfőnök, a rehabilitációs osztályfőnök (aki mozgásnevelő – gyógytornász, 

szomatopedagógus) és maga az érintett tanuló. 

Az adaptációs szükségletek integrált tanulóknál egyértelművé tehetők abban az esetben, ha a 

tanulók sajátos nevelési igényével kapcsolatban a Mozgásvizsgáló Országos Szakértői és 
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Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ által elkészülő szakértői 

vélemény tartalmazza javaslati részében az erre vonatkozó paramétereket, ugyanúgy, mint a 

számonkérésekre, vizsgákra vonatkozóan. 

- többletidő és szünetek adása: a többletidő adása a sajátos nevelési igény e típusában 

alapvető, hiszen az állapotból adódóan az esetek többségében jellemzően a kivitelezési 

tempó lassul, másrészt a kórformák egy részénél a feladatközi szünetek adásának 

kötelező, orvosilag meghatározott rendszere van (pl. a petyhüdt bénult tanulók katéterezési 

szükséglete esetén). 

- A teszt kitöltésének időigénye az időtöbblettel dolgozó csoportnál 50 perc, vagyis a 

részegységekre biztosított 45 percet 5 perccel növelni szükséges. (Ez vizsgahelyzetekben, 

vagy akár egy dolgozat megírása során is törvényileg biztosított lehetőség.) 

- A teszt nagyításának mértéke A4-es méretről A3-as méretre. Ehhez az előre egyeztetett 

meghatározott feladatlapszámnak eleve nagyítva kellene érkezni.  

- Személyi segítő – érettségizett, - de a feladatvégzés befolyásolásának, plusz 

segítségnyújtás elkerülésének érdekében - tanári végzettséggel nem rendelkező munkatárs 

lehet, aki a következő módokon nyújthat segítséget, szükség szerint: 

 Lapoz a feladatlapban 

 A tanuló testhelyzetét igazítja, individuálisan pozícionálja 

 Ha kell, az időfaktor betartása érdekében felolvassa a kérdéseket 

 Ír a tanuló helyett, aki tollba mondja a megoldásokat. 

- Elhelyezés: különböző rendszerben (nem feltétlenül osztálykeretben) történhet a mérés: az 

évfolyamokon nem osztályonként, hanem a segítségnyújtás módja szerint történik a 

termekben a gyerekek elhelyezése: 

 a jó funkcionális állapotú csoport: a központi útmutató alapján dolgozik 

 minden évfolyamon külön csoport, akik összességében 20 perc többletidővel dolgoznak, 

a szüneteik időtartama a katéteres gyerekekhez igazodik. 

- A feladatlapok adaptációja: Fontos lenne, hogy a tesztek összeállítása során egy feladat 

teljes egészében egy oldalra kerüljön (amennyiben a szöveg és a hozzá tartozó kérdések 

egy lap két oldalán vannak, úgy azok folyamatos lapozása szükséges, ami időveszteség 

akadályozott kézfunkció esetén (problémás a lap megfogása, megfordítása). A tesztfüzet 

A4-es nagyságú, a lapok tetejének olvasásához majdnem állított helyzet szükséges, az 

íráshoz pedig vízszintes, ezt egységesíteni szükséges. A feladatlapok nagyítása 

kiküszöbölhető lenne, ha szélesebb a rubrika, vagy több a sor, ill. nagyobb sorközök 

állnának rendelkezésre. Ilyen megoldás csak akkor alkalmazható, ha a battéria a 

mozgáskorlátozott tanulók számára átstrukturált (tehát azonos tartalmú, de eltérő formájú 

feladatlapok: rubrikák sormagassága min. 1.5 cm, jelölendő válasznál a betűjeles körök 

átmérője 1 cm, 2-es sortávolság) 

Módosításra szorul továbbá a tanulói kérdőívek kitöltésének szabályrendszere, diákotthoni, 

hetes bentlakásos intézményekben ezt a tanulók nem tudják a mérés napján, vagy a megelőző 

napon hazavinni és két nap múlva visszahozni. A tanulói kérdőív egyes kérdései csak a 

családban nevelkedő tanulókra vonatkoztathatók, ez az állami gondozott tanulóknak problémát 

okoz (pl.: Hány könyvetek van otthon? Hány szobátok van?). Itt a helyettesítő kérdés: hány 

fővel élsz egy szobában? Vannak-e a tankönyveken túl saját könyveid? Hány darab? 
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3.7. A KOMPETENCIAMÉRÉS ADAPTÁCIÓJA EGYÉB PSZICHÉS FEJLŐDÉSI ZAVARRAL KÜZDŐ 

TANULÓK SZÁMÁRA 

3.7.1. A résztvevők köre 

Definíció, diagnózis 

A pszichés fejlődés zavarai esetén az átlagtól eltérően fejlődő pszichikus funkciók miatt az 

átlagostól eltérő viselkedésszabályozás és tanulási képesség alakul ki. Az állapotok jelentős 

részét az érzelmi és viselkedészavarok, valamint a specifikus fejlődési zavarok, elsősorban a 

tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia stb.) teszik ki. 

Mivel a populáció heterogenitása miatt nem lehetséges egységesen eljárni a felmérések során, 

a célcsoporton belül a részvétel szempontjából két alcsoportot határozunk meg: (1) a 

felmentésben részesülő tanulók csoportja; (2) a módosított, rövidített feladatsort 

többletsegítséggel kitöltők csoportja.  

Felmentés a mérésben való részvétel alól 

- Jelen adaptációban nem vesznek részt, így felmentést kapnak a kompetenciamérés alól a 

más, társuló fogyatékossággal élő diszlexiás és diszgráfiás tanulók (kód szerint pl. az F81.3 

Az iskolai készségek kevert zavara, F81.8 Az iskolai készségek egyéb fejlődési zavara, 

F81.9 Az iskolai készségek nem meghatározott fejlődési zavara). A későbbiekben 

javasoljuk ezen alcsoportokra is kiterjeszteni a mérések adaptációját.    

- Jelen adaptációban nem vesznek részt, így felmentést kapnak a kompetenciamérés alól, a 

diszkalkuliás tanulók. A későbbiekben javasoljuk ezen alcsoportokra is kiterjeszteni a 

mérések adaptációját.    

- Jelen adaptációban nem vesznek részt, így felmentést kapnak a kompetenciamérés alól, a 

figyelem- és magatartászavarral küzdő tanulók. A későbbiekben javasoljuk ezen 

alcsoportokra is kiterjeszteni a mérések adaptációját.    

- A későbbiekben célszerű lenne a nevelési tanácsadók által diagnosztizált BTM-es 

gyermekek közül azokat, akiknek diagnózisa diszlexiás és/vagy diszgráfiás tünetek (más 

kifejezéssel írás-olvasási nehézség, zavar), valamint diszkalkuliás tünetek (más szóval 

számolási nehézség, zavar) szintén bevonni ezekbe a vizsgálatokba. A diagnosztizálás 

ezen a területen nem standard tesztek, pontos vizsgálati protokollok segítségével folyik, így 

igen szubjektív, hogy mely tanuló milyen súlyosságú besorolást kap. Az ilyen tanulók 

eredményeit összehasonlítva az SNI kategóriába utalt diszlexiás tanulókéval a populáció 

teljesítményének differenciáltabb értelmezésére adna módot. Ezt az adaptációbővítést az 

indokolja, hogy diszlexia esetében a szakirodalom egyre inkább spektrumszerű zavarról 

beszél, ahol az olvasásban mutatkozó tüneteknek sem mennyisége sem minősége 

önmagában nem enged következtetni a diszlexia súlyosságára.   
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A mérésbe bevont egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók részvételének módja 

A többségi tanulókkal azonos idő alatt módosított feladatsort töltenek ki többletsegítséggel 

a következő kórképet mutató tanulók: 

- Az írott nyelv fejlődésének zavarával küzdő tanulók, szaknyelven diszlexiás és/vagy 

diszgráfiás tanulók. Ők általában a tanulási képességet vizsgáló, vagy a beszédvizsgáló 

szakértői bizottságtól a diszlexia (olvasászavar) illetve diszgráfia (írásszavar) besorolást 

kapják (BNO kódok szerint az F81.0 diszlexia és az F81.1-es diszgráfia kategória). Ez 

utóbbi gyakoribb lesz a felsőtagozatos és a középiskolás korosztályban, mivel sikeres 

terápia esetén is fennmarad a diszlexia maradványtüneteként. 

3.7.2. A mérés adaptációja  

3.7.2.1. Az adható többletsegítségek rendszere 

Az adaptált mérésben résztvevő diszlexiás és/vagy diszgráfiás csoport bevonása átdolgozást 

igényel és többletsegítséget a válaszadáshoz, mivel alapjában véve az írott nyelv zavarával 

küzdenek mindannyian, mely nyelvi zavar főképpen a nyelv fonológiai szintjének gyenge 

működésében, ezáltal az olvasástechnika és az írás-helyesírás gátoltságában jelentkezik. 

Ehhez társulhat még a nyelv morfoszintaktikai szintjének gyenge teljesítménye, mely a 

szövegértés képességét is befolyásolhatja.  A diszlexiások és/vagy diszgráfiások alapvetően a 

nyelv útján közvetített információk dekódolása és a nyelvi válaszok kódolása terén fejlődnek 

atipikusan, mely azonban kihat más, a nyelvvel kapcsolatos kognitív készségekre (pl. verbális 

munkamemória) is. Ugyanígy a matematikai kompetencia terén is a nyelvi megfogalmazás 

dekódolása és kódolása okoz nehézséget számukra.  

Mindenképpen javasoljuk a következő adaptációs technikák kombinációjának biztosítását 

mindkét fent említett kategóriában: 

- Tipográfiai és nyomtatási lehetőségek: akadálymentes betűtípus, nagyobb betűméret, 
nagyobb sorköztávolság, egy oldalon kevesebb szöveg, szellősebb tördelés. Ez 
megkönnyítené a folyamatos olvasás létrejöttét mind a matematika, mind a szövegértés 
feladatok megoldásában. 

-  A matematika és a szövegértés mérésen is egyéni tesztfelvétel biztosítása, ahol a tanuló 
hangosan olvashat, mivel ez sok esetben segíti a diszlexiás és/vagy diszgráfiás gyermek 
szövegértését.  

- A feladat instrukciójának értelmezése, a megértés ellenőrzése Matematika és szövegértés 
kapcsán gyógypedagógus vagy logopédus segítségével matematikai és szövegértési 
kompetencia mérésekor egyaránt. 

- Az általános tudnivalók megfogalmazása egyszerűsített formában (bizonyosodjunk meg 
róla, hogy értik a tanulók).  

- Javasoljuk a diszlexiások és/vagy diszgráfiások mérésében megtartani a 30% többletidő 
lehetőségét, vagy ennek megfelelően kevesebb feladat adását. Az előbbire az érettségin 
és az egyéb iskolai dolgozatoknál és vizsgákon is törvényes lehetőségük van a tanulóknak. 

- Javasoljuk a diszlexiával és/vagy diszgráfiával diagnosztizált tanulók számára a nyílt, 
hosszabb választ igénylő feladatok esetében az alternatív válaszadási mód lehetőségének 
megadását. Legyen választható ezeknek a kérdéseknek a megoldásakor, hogy a jelenlévő 
segítő tanár (lehetőség szerint gyógypedagógus) szó szerinti leírásával kerüljön a válasz a 
tanuló feladatlapjára.       
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3.7.2.2 A feladatok szelektálásának szempontjai 

Matematika 

A feladatok összeállítása során a matematikai kompetenciaterület mérésekor négy tartalmi 

területet és a gondolkodási műveletek három csoportját különböztetik meg. Az adaptáció során 

ezek arányait az egyes évfolyamokon megtartjuk, de figyelembe vesszük a következő 

szempontokat:  

- A Mennyiségek és műveletek tartalmi terület kapcsán érdemes figyelembe venni, hogy a 

helyiérték megjelenítésekor és az írásbeli műveletek leírásakor a diszlexiás és/vagy 

diszgráfiás gyermekek szeriális gondokkal küzdenek, így érdemes kockás papírfelületet 

biztosítani számukra. 

- A Hozzárendelések és összefüggések tartalmi terület kapcsán a feladatok közti válogatást 

meghatározhatja az, hogy az egymástól távolabb található szövegrészek összefüggéseit a 

diszlexiás és /vagy diszgráfiás diákok gyenge dekódolási és szövegátlátási képességük, 

valamint az életkori szintnél jóval alacsonyabb szinten működő verbális munkamemóriájuk 

miatt nem képesek észrevenni, így ilyen, a többségi tanulók számára fejlesztet feladatokban 

feltehetően padlóhatást fognak mutatni. 

- Az Alakzatok síkban és térben tartalmi terület kapcsán feltehetően átlagosan működnek a 

diszlexiás tanulók, míg a diszgráfiás tanulóknak lehetnek téri tájékozódási nehézségei. 

- Az Események statisztikai jellemzői és valószínűségük tartalmi terület kapcsán feltehetően 

átlagosan működnek a diszlexiás és/vagy diszgráfiás tanulók. 

A gondolkodási műveletek három csoportjának esetében a következő megállapításokat 

tehetjük. A tényismeret és rutinműveletek a diszlexiás és/vagy diszgráfiás tanulók számára is 

megoldhatóak, de mérlegelnünk kell, hogy főként aktív szókincsükbe jóval nehezebben és 

később épül be a tantárgy szakszókincse. Nem a modellalkotás, integráció és a komplex 

megoldások és kommunikáció gondolkodási műveletei esetében, vagyis a feladat 

gondolkodásban való megoldása során küzdenek nehézségekkel, hanem annak szóbeli vagy 

írásbeli nyelvi megfogalmazása terén.  

A feladattípusokat tekintve a többlépéses számolást vagy hosszabb kifejtést igénylő feladatok 

jelenthetnek problémát az adott populáció számára. Előbbi a szeriális probléma miatt, utóbbi a 

nyelvi megfogalmazás nehézsége miatt.  

Fontos, hogy a diszlexiás és/vagy diszgráfiás gyermekek a többségi tanulókhoz hasonlóan 

használhatnak a toll és a vonalzó mellett számológépet is.  

A feladatok szelektálását követően a tesztmátrix az eredetivel megegyezik, valamint a 

feladattípusok aránya is változatlan marad. 
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Szövegértés 

A feladatok összeállítása során a szövegértési kompetenciaterület mérésekor öt szempontot 

tartanak szem előtt. A szövegtípusok (elbeszélő, magyarázó dokumentum típusú szövegek) 

arányát szeretnénk megtartani az adaptáció során. Az adott szöveg kiválasztása során fontos 

lehet, hogy az elbeszélő szöveg által közvetíteni kívánt érzelem, fikció ne kívánjon túl sok nyelvi 

sűrítést vagy átvitt értelmezést, a sorok mögötti implicit tartalmak felfogását, mert akkor az adott 

populáció számára a szöveg megértése nem biztosított, a teljesítés feltételezetten padlóhatást 

fog mutatni. Így például a nem szó szerinti szövegértési feladatok, idiómák használata, vagy 

például a szöveg összefoglalása egy közmondásban nem kivitelezhető a gyermekek számára. 

Ugyanígy nem adekvát a diszlexiás és/vagy diszgráfiás tanuló számára a rímképletekkel, 

rímkategorizálással kapcsolatos feladatok megoldása. A magyarázó típusú szövegeknél fontos 

szempont lehet, hogy olyan tartalma legyen, amely ismerős a tanulóknak, mivel a diszlexiás 

és/vagy diszgráfiás gyermekek kontextussal összefüggésbe hozó képessége jóval gyengébb, 

mint tipikus fejlődésű társaiké. A dokumentum típusú szövegek esetében lényeges a szöveghez 

vagy annak egyes részeihez kapcsolódó vizuális segítség, pl. ábra, rajzos illusztráció, diagram, 

grafikon. A diszlexiás és/vagy diszgráfiás tanulók számára csak igen korlátozott mértékben 

dolgozhatók fel olyan többrészes szövegek, ahol az összefüggések a több szöveg együttes 

feldolgozásából származnak.   

A gondolkodási műveletek tekintetében az információ visszakeresése az egyszerűbb feladatok 

közé tartozhat. Igyekezzünk olyan feladatokat választani, amelyek az explicit (szó szerinti) 

megtalálást igénylik. Kapcsolatok és összefüggések megismerése gondolkodási műveletek 

esetében nem feltétlenül az értelmezés, hanem maga a szövegben való tájékozódás jelent 

nehézséget. A rövidített, tömörebb, képpel, rajzzal, diagrammal támogatott szövegekkel lehet 

segíteni a tanulók optimális feladatmegoldását. Később, a hipertext módszer elterjedése, mint a 

tesztfelvétel másik lehetséges módja egyértelműen akadálymentesítést jelent a diszlexiás 

és/vagy diszgráfiás tanulók számára.   

A feladatok szelektálását követően a magfeladatok által képzett tesztben a tesztmátrix az 

eredetivel megegyezik, valamint a feladattípusok aránya is változatlan marad. 
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3.7.2.3. Új/módosított feladatok írásának szempontjai 

Az adaptáció során a matematika és a szövegértés területéről is a meglévő feladatok közül 

50% kerül kiválasztásra változatlan formában. Ezek összessége tükrözi a mátrix és a 

feladattípusok arányait, így összehasonlíthatóvá válik a tipikus fejlődésű gyermekek 

eredményeivel. Ehhez további, a fogyatékosságnak megfelelő nehézségű feladat 

megalkotására kerülhet sor, mely megfelel a diszlexiás és/vagy diszgráfiás populáció nyelvi és 

kognitív képességstruktúra sajátosságainak.  

Az új feladatok megalkotásában a következő szempontok érvényesülését tartjuk 

célravezetőnek.  

- A feladatok, szöveges feladatok szótagolással való megjelenítése.  

- A feladatok instrukciójának egyszerűsítése, röviden történő megfogalmazása. 

Illusztráció/piktogram alkalmazása az instrukció mellett. 

- Alternatív válaszadási lehetőségek biztosítása: képkiválasztással, képen való 

bekarikázással, más jelöléssel, egyszerű nyelvi megfogalmazású feleletválasztással, relációs 

jelek, nyilak pótlásával stb. 

- Javasoljuk a hagyományosan szereplő feladatok mellett a szövegértés kompetencia 

területen, hogy a külön, az adaptációban résztvevő diszlexiás és/vagy diszgráfiás csoport 

specifikus problémájához igazított feladatok között legyen mondatkiegészítés, mely 

megadott szavak csoportjából történő választással oldható meg. Ez biztosítaná, hogy a 

fogyatékosságnak megfelelően terheljük a morfoszintaktikai és szemantikai nyelvi szintet. 

- A törzsfeladatoknál rövidebb szöveg(ek) is kerüljenek a feladatok közé, vagy néhány 

törzsfeladat átláthatóbb tördelésével, és a kérdések szövegközi, pl. két bekezdésenkénti 

elhelyezésével célozzuk meg a diszlexiás és/vagy diszgráfiás tanulókat. 

- A feladattípusok tekintetében a feleletválasztós feladatok preferálandók, így az új feladatok 

írásánál 100%-ban ezeket használjuk. 

Ennek értelmében a feladattípusok aránya a teljes tesztben így alakul: 

Feladattípus % 

Feleletválasztós feladatok 70 

Nyílt végű, rövid választ igénylő feladatok 15 

Nyílt végű, hosszabb kifejtést igénylő feladatok 15 
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4. HOGYAN HASZNÁLHATÓK A KAPOTT ADATOK? 

Az adaptáció módjától függően a kapott adatok több célra használhatók fel. 

Azokban az esetekben, ahol a SNI tanulók a többségi tanulók számára készített teszteket töltik 

ki többletsegítséggel, az összehasonlítás a többségi tanulók eredményével a teljes teszt alapján 

lehetséges. Azokban az esetekben, ahol a SNI tanulók módosított teszteket töltenek ki, az 

összehasonlítás alapját a többségi tesztekből válogatott, módosítatlan magfeladatokból képzett 

részteszt adja.  

A teljes módosított és új feladatokkal bővített teszt az adott SNI populáción belül az egyéni 

fejlődés nyomonkövetését, a tanulópopuláción belüli összehasonlítást teszi lehetővé.  

A kompetenciamérés eredményei további fontos felhasználási lehetősége lenne a pedagógiai 

hozzáadott érték megítélése a speciális intézmények esetében. Ennek módszertana 

továbbgondolást igényel, ugyanakkor nagyon fontos támpontot jelenthetne a speciális 

intézmények hatékonysága megítéléséhez. 

 



 

5. ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT AZ SNI TANULÓK KOMPETENCIAMÉRÉSBEN VALÓ RÉSZVÉTELÉRŐL 

Fogyatékossági csoport Megnevezés/BNO kód a szakértői véleményben Tesztváltozat 
Többletsegítség adható-

e? 

Tanulásban akadályozott, 
enyhén értelmi fogyatékos 
tanulók 

F70 enyhe értelmi fogyatékosság TA  

Autista tanulók 

autizmus-spektrumzavar, vagy 
F 84.5 Asperger-szindróma 

vagy 
F 84.0 gyermekkori autizmus 

vagy 
F 84.1 atípusos autizmus 

vagy 
F84.8 egyéb pervazív (átható) fejlődési zavar 

vagy 
F84.9 nem meghatározott pervazív (átható) fejlődési zavar 

ÉS 
életkornak nem megfelelő nyelvi képességek, feladatvégzés és 

viselkedés (részletesen a terület leírásánál) 

AU  

Autista tanulók 

autizmus-spektrumzavar, vagy 
F 84.5 Asperger-szindróma 

vagy 
F 84.0 gyermekkori autizmus 

vagy 
F 84.1 atípusos autizmus 

vagy 
F84.8 egyéb pervazív (átható) fejlődési zavar 

vagy 
F84.9 nem meghatározott pervazív (átható) fejlődési zavar 

ÉS 
életkornak megfelelő nyelvi képességek, feladatvégzés és 

viselkedés (részletesen a terület leírásánál) 

többségi tanulók számára 
készült feladatsor 

 

Beszédfogyatékos tanulók 

a beszéd és beszélt nyelv fejlődési zavara 
vagy 

fejődési diszfázia (F80.1; F80.2; F80.8; F80.9) 
vagy 

akadályozott nyelvi fejlődés 

  
BE 
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Fogyatékossági csoport Megnevezés/BNO kód a szakértői véleményben Tesztváltozat 
Többletsegítség adható-

e? 

beszédfolyamatosság zavarai (hadarás, dadogás), a hangképzés 
zavarai (pl. diszfónia), valamint a rezonancia zavarai (nyílt vagy zárt 

orrhangzósság) 

többségi tanulók számára 
készült feladatsor 

---- 

Hallássérült tanulók 

siketség (a beszédtartományban mért hallásveszteség 90 dB vagy 
nagyobb)  

vagy 
nagyothallás (a beszédtartományban mért hallásveszteség 30–45 
dB közötti, középsúlyos esetben 45–65 dB közötti, súlyos esetben 

65–90 dB közötti) 
ÉS 

életkornak nem megfelelő nyelvi kompetencia 
(részletesen a terület leírásánál) 

HA  

siketség (a beszédtartományban mért hallásveszteség 90 dB vagy 
nagyobb) vagy nagyothallás (a beszédtartományban mért 

hallásveszteség 30–45 dB közötti, középsúlyos esetben 45–65 dB 
közötti, súlyos esetben 65–90 dB közötti) 

ÉS 
életkornak megfelelő nyelvi kompetencia (részletesen a terület 

leírásánál) 

többségi tanulók számára 
készült feladatsor 

 

Látássérült tanulók 
gyengénlátás (vízus: 0,1–0,33) 

vagy 
aliglátás (vízus: fényérzés 0–0,1) 

LA  

Mozgáskorlátozott tanulók 

végtagredukciós fejlődési rendellenességek vagy szerzett 
végtaghiányok, petyhüdt bénulást okozó kórformák, ortopédiai és 

egyéb kórformák, a halmozott sérüléssel járó különböző kórformák 
és a korai agykárosodás utáni mozgásrendellenességek 

többségi tanulók számára 
készült feladatsor 

 

Egyéb pszichés fejlődési 
zavarral küzdő tanulók 

az írott nyelv fejlődésének zavara 
vagy 

diszlexia (F81.0) 
vagy  

diszgráfia (F81.1) 

PSZ  

 


