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„Képességeinek legnagyobb részét az ember sohasem 
realizálja, s ezek mindaddig ki sem bontakozhatnak, 
amíg jobban meg nem értjük természetüket.”              

G. W. Allport

Mottó



 Korai fejlesztés és gondozás
 Szakértői bizottsági tevékenység
 Nevelési tanácsadás
 Logopédiai ellátás
 Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás
 Konduktív pedagógiai ellátás
 Gyógytestnevelés
 Iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás
 Kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása

Pedagógiai szakszolgálati tevékenységek



 A tanulási problémák, a magány , a düh, a depresszió, 
a szorongás, az idegesség és az agresszió mögött 
nem bújhat meg tehetség?

 Tevékenységben nyilvánul meg

 Környezet segíti/gátolja

 Sokoldalú és differenciált fejlesztést igényel

 IQ, EQ, Szenzomotoros intelligencia 

Akadályozottság/tehetség



 Egymástól nem elválasztható

 Nem egyformán tehetséges az ember mindenben

 Későn érő gyerek esetében a felzárkóztatás 
tehetséggondozásba csaphat át

 Mindkettő sarkalatos pontja a motiváció

 Összeillési zavar- Társadalom iskolája és az élet 
iskolája

 Eminens tanulók sokszor csak közepes 
szakemberekké válnak vagy elsikkadnak.

 Közepes diákok olykor kiváló szakemberek lesznek.

Tehetséggondozás és felzárkóztatás



 Képesség és teljesítmény két különböző dolog
 Minél több forrásból szerzünk a gyerekre 

vonatkozó információkat, annál megbízhatóbb 
lesz az azonosítás

 Programok, célkitűzések
 Erős oldal és gyenge oldal fejlesztése
 Megfelelő légkör
 Kiscsoportos, egyénre szabott munka
 Pedagógusok közötti team-munka
 Szülőkkel való folyamatos kapcsolattartás

Tehetséggondozás és felzárkóztatás



SNI szépíró verseny a Tehetségnapon



 Életkor (szenzitív korszak, szegregáció-integráció)

 Diagnosztika 

 Erős és gyenge oldal fejlesztése

 Intézményi és intézményen kívüli szervezeti formák

 Team-munka (család, szakemberek, gyerek)

 Környezeti tényezők

Kritikus pontok



 Tanulás fogalmának tág értelmezése: minden olyan megismerési folyamatot 

és cselekvést magába foglal, amely a személyiség fejlődését elősegíti 

(érzékelés, észlelés, figyelem, emlékezés, képzelet, gondolkodás, érzelem, 

akarat, cselekvés)

 A percepció fejlesztése sokszor alapvető feltétele az észlelési 

keresztcsatornák automatikus működésének. Ennek hiányában nem 

beszélhetünk eredményes tanulási folyamatról sem. 

 A perceptuális zsenialitás ugyanolyan fontos, mint az intellektuális. Sajnos az 

iskolai tevékenységekben ez kevéssé nyilvánul meg. Ezért tapasztalhatjuk 

meg egyre gyakrabban, hogy az iskolákból a különböző tanulási és 

magatartási problémákkal a szakszolgálatunkhoz küldött gyerekek között 

számos zenei, vizuális, mozgásos-manipulatív területen kiemelkedő 

képességekkel rendelkezőt találunk. 

Tanulás és tevékenység



 Többféle módszer együttes vagy egymás utáni alkalmazása 
esetén érhetjük el a legjobb eredményt. 

 A mozgásos és szenzoros terápiák alapjait képezik annak, hogy 
érzékszerveink hatékonyan működjenek. 

 Meghatározó, hogy hányféle információra tudunk odafigyelni, és 
miként tudjuk feldolgozni őket. A különböző modalitású ingerek
egymásba való átfordítása, integrálása kiemelkedő jelentőségű a 
tanulási folyamat szempontjából. A kimeneti szakaszban, 
amelyben már megnyilvánul a teljesítmény, választ kapunk akár 
szóbeli, akár írásbeli vagy akár művészi alkotás formájában. 

 Az érzékelés és észlelés, az emlékezet és a figyelem, a 
gondolkodás és a fantázia fejlesztésével segítjük a tanulási 
folyamatot. 

Tanulás és tevékenység



 A fejlesztő foglalkozások, terápiák direkt és indirekt 
módon gyakorolnak hatást a tanulásraprevenció, 
korrekció, kompenzáció

 A gyerekek, tanulók többsége nem feltétlenül gyenge vagy 
közepes intelligenciájú

 A személyiségfejlődés diszharmóniája áll fenn, kognitív-
fizikai-társas-emocionális területek közötti diszkrepancia-
a fejlesztő foglalkozás, mint „motiváló tantárgy” átfogja 
az esztétikai, művészeti tevékenységeket (rajzolás, festés, 
bábozás, éneklés, mozgás), mindenféle játékot, közvetett 
megismerési módszert, (gyógy)testnevelést

 A fejlesztés áll az előtérben a követeléssel szemben.

Fejlesztő foglalkozások



Szemléletmód:
 Számos tudomány és gyakorlati tevékenység, sok 

szakterület és számos szakember-team munka
 Minden szakterület egyaránt fontos, de változó 

súlypont
 Nem csak egy-egy területre, hanem az egész 

személyiségre irányul, komplexitás az azonosításban, 
fejlesztési tervek, programok végén írásbeli értékelés

 Életminőség – fizikai egészség, lelki állapot, 
függetlenségi fok, társadalmi kapcsolat, személyes 
hit, környezethez fűződő viszony-figyelemmel kísérés 
a korai fejlesztéstől a felnőtt korig

 Folyamatos szülői konzultáció és tanácsadás 
biztosítása

Rendszerszemlélet



Szenzoros integrációs terápia:
• Problémák hátterében érzékletek összerendezésének 

(szenzoros integráció) zavara áll – hátterében idegrendszer 
éretlensége de nem jelent értelmi gyengeséget, sőt a 
legtehetségesebb gyerekeknél is megjelenhet

• Érzékletek legjobb összerendezője a mozgás, amely játékos, 
kreatív, örömteli

• Mozgás kivitelezésével változatos ingerek integrálása, 
válaszreakciók

• Legősibb érzékek (tapintás, egyensúlyérzék) ingerlése, taktilis és 
vesztibuláris rendszer általános normalizálása – neurológiai 
integráció

• Primitív reflexprofil gátlása
• Szemmozgások normalizálása
• Vizuális forma- és térpercepció fejlesztése

Szenzomotoros intelligencia – absztrakt gondolkodás

Indirekt fejlesztés



Szenzoros integráció-meglétét adottnak vesszük, de 

szenzomotoros aktivitás szükséges hozzá – érzékszervi tapasztalatok, 
helyes szerveződés, integráció.

Idegrendszerünk ingerfeldolgozó folyamatának normál fejlődésmenete.

Szerveződési formákmodalitásspecifikus, intermodális, szeriális

ingerek felfogása, azonosítása, 
differenciáltsága

alapmodalitások adekvát ingerre
történő összekapcsolódása

szervezett és koncentrált végrehajtási képesség



Kontakt és nem kontakt modalitások

Fölérendelt szenzoros rendszer Alárendelt szenzoros rendszer
taktilis vizuális
vesztibuláris auditív
kinesztetikus gusztatorikus

olfaktorikus

Érzékszervek: megszületéssel adottak, egyes ingerfelvételért felelősek.
• Érzékletek feldolgozása komplex folyamat.
• Minden érzéklet szükséges a beérkező jelzések felvételéhez.
• Meghatározó, hányféle információra tudunk odafigyelni.
• A modalitások nem tudják átvenni egymás szerepét (pl.:tapintással nem 

lehet látni, de látás nemcsak látási ingerekkel fejleszthető).
• A modalitások gyengesége nemcsak a szociokulturálisan hátrányos 

helyzetű gyerekeknél figyelhető meg.



Mozgás:
• az emberiség legősibb nyelve
• fogantatásunktól kezdve végigkíséri az életünket
• minden nevelés kezdete
• a tanulás központi közege
• kommunikációs eszköz, első és alapvető forma, az 

összes későbbi kommunikációs formák erre épülnek 
(pl.: beszéd)

• szükséglet, érdeklődés, tehetség, érzelem

A mozgásnevelés szorosan összefügg az egész személyiség 
fejlődésével.

Indirekt fejlesztés



Művészetterápia

Verbális Non verbális

biblioterápia tánc zene képzőművészet

alkotó befogadó aktív          receptív
mese (Kokas Klára)

(Boldizsár Ildikó) zenedráma
dráma

(Kende Hanna)

Transzferhatás kognitív képességekre, pszichológiai folyamatokra

Érzelmi intelligencia fejlesztése



Mese
(a passzív befogadó)

Indirekt fejlesztés

pszichológiai folyamatok
- konfliktusmegoldási stratégiák
- önismeretfejlesztés
- empátiás készség fejlesztése

- katarzis

-családdinamikai folyamatok mintája
-társadalmi hagyományok, normák
közvetítése

kognitív folyamatok
-beszéd

kommunikáció

kezdeményezés  fenntartás
-figyelem
- emlékezet
-gondolkodás

agresszió feszültség

problémamegoldás elvonatkoztatás



Indirekt fejlesztés



Indirekt fejlesztés
Dráma

(az aktív cselekvő)

pszichológiai folyamatok

- komplex 
személyiségfejlesztés
- érzelmek kifejezése
- önkontroll

kognitív folyamatok

- észlelés
- nonverbális 
kommunikáció
- játszva tanulás
-szabálytudat

szocializációs folyamatok
- társas kapcsolatok
- társadalmi elvárások



Indirekt fejlesztés



Indirekt fejlesztés



Indirekt fejlesztés



Indirekt fejlesztés

Báb
(magamon kívül vagyok)

pszichológiai folyamatok
-én nem látszom
- engem meghallgatnak
-nem tudatosuló tendenciák 
megjelenítése
-önkontroll

kognitív folyamatok
- kreativitás
- vizuo-motoros koordináció



Indirekt fejlesztés



Indirekt fejlesztés

Zene
(a totális önkifejező)

pszichológiai folyamatok

- nem tudatosuló tendenciák
felszínre kerülése
- mély önismeret
- önmagunk, és mások 
elfogadása
- önbizalom fejl.

kognitív folyamatok

- kreativitás 
- emlékezet
- figyelem tartóssága

- szókincs
- orientációs képességek 



Indirekt fejlesztés



Indirekt fejlesztés







Táblajátékok:

• A módszer alapja a játék, az együttjátszás. 

• Egy gyermek minél több játékhelyzetben próbálja ki magát, 
annál rugalmasabb, problémamegoldóbb lesz felnőtt korára. 

• Játék hatására a gyermek képességei összetetten fejlődnek.

• Akik képesek órákig elmélyülten játszani, azok az iskolai órán is 
képesek lesznek huzamosabb ideig odafigyelni. 

• Akik többször is nekiállnak egy-egy vereség, kudarc után a 
játéknak (akár toronyépítés kicsiknél, akár társas nagyoknál), 
azok megtanulják, hogy ne adják fel, amit elkezdtek, ezzel 
fejlődik a kitartásuk, felnőttként pedig a munkájukban is 
képesek lesznek arra, hogy ne hátráljanak meg a nehézségek 
elől. 

Indirekt fejlesztés



 Délutáni foglalkozás 

 Bemelegítés, ráhangoló játékok

Pl: rejtvények, babzsákos dobáló, Füllentős című játék, 
munkamemória francia kártyával stb.

 Táblajáték megismerése

 Taktikák összefoglalása, véleménycsere

A foglalkozások szervezése, 
felépítése



Mire jó? Mit fejleszt?

 Sokoldalú fejlesztés:

 Figyelem fejlesztés

 Az érzelmek szabályozása

 Szociális kompetenciák

 Logikus gondolkodás

 Problémamegoldó gondolkodás - stratégiák, 
taktikák



 Felelősség vállalása, önálló döntéshozatal – fair-
play játék

 Önismeret, önkritika, önkontroll

 Játék és versenyszabályok ismerete, betartása, 
betartatás

 Küzdeni tudás, kitartás

 Szövegértés, beszédértés, pontos 
megfogalmazás

Mire jó? Mit fejleszt?



 Önbizalom, mindenki tehetséges valamiben

 Kreativitás

 Kezdeményezés, vállalkozás

 Szabályokban a különbözőség és hasonlóság 
megtalálása

 Lényeglátás

Mire jó? Mit fejleszt?



 Beszédkészség, vita alapok, összehasonlító 
érvelés

 Többszörös intelligencia – ( 6-7 intelligencia 
terület van jelen) 

 TERÁPIA

Mire jó? Mit fejleszt?



 WISC- IV. intelligencia teszt

 TORRENS körök

 Főfogalom alá csoportosítás

 Gardner-féle intelligencia teszt

 Tanulási motivációt mérő kérdőív 

 Kreativitást mérő teszt: megkezdett vonalak 
folytatása

Tesztek





Hogyan látják a gyerekek?



Táblajáték verseny



Táblajáték verseny



„Mindenki felemelkedhet, aki jól kamatoztatja a 
tehetségét, 

és mindenki részesülhet jutalomban, akár számos, 

akár egyetlen árva képességgel van megáldva.”

Maria Montessori

Mottó 2

http://www.citatum.hu/szerzo/Maria_Montessori


Köszönöm a figyelmet!


