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Kezdetek

• Basic nyelv – Commodore korszak

• IKT eszközök elsősorban 
az akadálymentesítés szolgálatában

• érzékszervi-

• és mozgásfogyatékosság esetén



EFOP 3.2.2. 

SNI - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § 13. bekezdése

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

mozgásszervi,

érzékszervi,

értelmi vagy

beszédfogyatékos,

több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,

autizmus spektrum zavarral

vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem

vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.”



EFOP 3.2.2. 

SNI – mit értünk ez alatt?

• vezető tünet az értelmi károsodás

• tanulásban akadályozottak

• IQ: 50-69



EFOP 3.2.2. 

A fejlesztőeszközök 
tervezésekor különös 
figyelmet kellett 
fordítanunk az őket 
jellemző specifikumokra.



EFOP 3.2.2. 

• az erőfeszítést igénylő feladatokat, 
tevékenységeket igyekeznek 
elkerülni

• nehezített megértés

• munkaszervezés

• feladattudat, feladattartás 
gyengesége

• eltérések a hallás területén

• eltérések a látás területén

• figyelmi problémák

• csökkent emlékezet

• hosszabb magyarázat, utasítás 
megjegyzése fokozott nehézséget 
jelent a számukra, többnyire csak 
az utolsó elem(ek)et jegyzik meg

• fogalomalkotás eltérései

• korlátozott az ítélőképességük

• gondolkodási folyamatok mássága

• jelrendszerek, kódok használata 
nehézkes



E.F.O.P 3.2.2.

Akkor hát hogyan? 

- sikerélmény biztosítása, 

- a motiváció fenntartása 



EFOP 3.2.2. 

Tedd! 

Nézd! 

Hallgasd! 

Mondd!



E.F.O.P 3.2.2.

=
35 oldal



E.F.O.P 3.2.2.

Agenciahatás:

én csinálom és következménye van



E.F.O.P 3.2.2.

Történelmi jelentőség:

• differenciálás (lefelé és felfelé egyaránt)

• minden oktatásszervezési móddal 

kompatibilis (frontális, csoport, projekt, 

önálló) 



EFOP 3.2.2. 

Rajz és vizuális kultúra

„… a vizuális kultúra célja egyrészt az ízlés, képzelőerő,
önkifejezés képességének kialakítása a forma-, szín-, ritmusérzék
kibontakoztatásával, a mozgáskoordináció, a figyelem,
emlékezet és a kooperativitás fejlesztésével, másrészt az enyhe
fokban értelmi fogyatékos tanulók hozzásegítése a látható világ
értelmezéséhez, a szépség esztétikai élményének élvezetéhez. ...
Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára elengedhetetlen a
sok érzékszervi tapasztalat, a megfigyelések sokszínűsége és a
manipulatív tevékenységre épülő ismeretgazdagítás.”
(Kerettanterv: Vizuális kultúra)



EFOP 3.2.2. 

Tableten gyurmázni? 



EFOP 3.2.2. 

vizuális kultúra -> látásnevelés is

vizuális észlelésen alapul 

• a formafelismerés 

• a színfelismerés 

• a térészlelés 

• a rész-egész viszony felismerése

Fontos feladat 

• a vizuális megfigyelőképesség erősítése

• a vizuális kifejezőkészség alakítása is



EFOP 3.2.2. 

Sajátos nevelési igényű tanulók esetében 
különösen fontosak a tantárgyi kapcsolódások, a 
tantárgyi koncentráció: 

• az anyanyelvi kommunikáció, 

• a matematikai kompetencia

• és a hatékony, önálló tanulás elősegítése



EFOP 3.2.2. 

Ujjtorna videók:

• pontos, összehangolt, 

megtervezett 

mozdulatok elvégzése

• a kézfej és az ujjak 

izmainak edzése

• ujjmozgások 

összerendezése



EFOP 3.2.2. 

Okostankönyvi, digitális keretek között a tantárgy 
alapvető céljának tekinthető 
grafomotoros/finommotorikai fejlesztés nem 
vagy alig valósítható meg, ezért úgy gondoltuk, 
hogy a társuló kompetenciák fejlesztésére 
kellene a hangsúlyt fektetni.



EFOP 3.2.2. 

1.osztály 



EFOP 3.2.2. 

1.osztály 



EFOP 3.2.2. 

2.osztály



EFOP 3.2.2. 

2.osztály



EFOP 3.2.2. 

3.osztály



EFOP 3.2.2. 

3.osztály



EFOP 3.2.2. 

A digitális oktatás már nem a jövő, hanem a 
JELEN.

Nem mást, hanem MÁSKÉPP kell tanítanunk. 



EFOP 3.2.2. 

„Ha egy gyerek nem tud úgy tanulni, ahogy 
tanítjuk,

akkor úgy kell tanítanunk, ahogy tanulni 
tud.”

Ignacio 'Nacha' Estrada
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