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MIT JELENT A KOGNITÍV KÉPESSÉG?

 A kognitív kifejezés a latin „cognitio” szóból származik, jelentése: megismerés. 
Az ember megismerési folyamatainak szervezôje a központi idegrendszer része, 
az agy. Az agy optimális mûködéséhez számos dologra van szükség: ilyen a 
kellô mennyiségû és minôségû inger; az ingerek által kiváltott impulzusok 
eljutása a megfelelô agyi központokba, és nem utolsó sorban az agyban ta-
lálható idegsejtek összerendezett mûködése. Ez jelenti olyan mennyiségû és 
minôségû idegsejt és ún. szinaptikus összeköttetés meglétét, amelyek képe-
sek a bejutó ingerek feldolgozására (ma már meglehetôsen részletesen tudjuk, 
mely területek milyen típusú inger feldolgozásért felelôsek; ld: 1.1. ábra). A 
mindennapi életben a folyamat természetesen itt nem áll meg, hanem a szer-
vezet megfelelô (vagy kevésbé megfelelô) reakcióval válaszol az ingerekre.

  A kognitív fejlôdés az embernél általános és egységes, nincsen „fogyaté-
kos fejlôdés”. Lehetnek viszont olyan zavaró tényezôk, amelyek megnehezí-
tik, vagy meggátolják ezt a folyamatot. Ilyen esetekben a személyt segíteni 
kell abban, hogy képességeihez mérten a lehetô legmagasabb szintre eljusson 
fejlôdése során. Ehhez olyan környezeti feltételek szükségesek, amelyek szá-
mára a megismerést, feldolgozást és válaszadást lehetôvé teszik. Nem csak ar-
ról van szó, hogy ellenkezô esetben a személy a legfôbb emberi teljesítmény, 
az értelmes viselkedés területén nem tud fejlôdni, hanem elôfordulhat, hogy 
az eredeti képességei által megengedettnél csak alacsonyabb szintû teljesít-
ményre lesz képes.

  A kognitív folyamatok, az emberi megismerés feltérképezésével a kognitív 
pszichológia foglalkozik.(l. Pléh et al., 2003)

  Felmérések azt mutatják, hogy a társadalom tagjai a kognitív zavarokkal 
kapcsolatosan rendelkeznek a legkevesebb ismerettel, ezzel szemben az összes 
fogyatékosság közül ezzel szemben tapasztalható a legtöbb elôítélet. (Pálhegyi, 1981.) 
E jelenség okai szerteágazóak, az ismertség hiánya és az elôítéletes hozzáállás 
az érintett személyek számára messzemenô, életminôségüket befolyásoló kö-
vetkezményekkel járhatnak. Ezért is fontos, hogy az életben való eligazodásu-
kat elôsegítsük, olyan feltételeket teremtve, ahol ôk is  képesek a társadalom 
hasznos tagjaként mûködni.

  A kognitív képességek zavarai a mindennapi élet számos területén okoz-
hatnak problémát, súlyosságuk és az érintett személy életére gyakorolt hatá-
suk igen változó mértékû lehet. Kategorizációjuk során ezt a változatosságot 
mindig figyelembe kell venni. Gyakran az elnevezések sem egységesek, mert 
a különbözô tudományterületek képviselôi (orvos, pszichológus, pedagógus) 
más és más szempontokat tartanak lényegesnek és kiemelendônek. Elôször 
tehát azokat az elnevezéseket tekintjük át és próbáljuk értelmezni, amelyek 
kognitív zavarok esetén használatosak.

DEFINÍCIÓ

 A kognitív zavarok súlyos formája, amely az egyén életére is jelentôs hatással 
van, az értelmi fogyatékosság. Az 1990-es évektôl a fogyatékosságokkal és a 
fogyatékosokkal kapcsolatos szemléletváltozás nyomán már nem a fogyaté-
kosság és annak súlyossága kerül elôtérbe, hanem a speciális szükségletek, me-
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lyek az egyént a környezeti feltételek függvényében veszik figyelembe. Mégis 
a mai napig tartja magát a deficitorientált (hiányosságokat figyelembe vevô) 
és intelligencia alapú csoportosítás.

  A valódi értelmi fogyatékosság újszerû definícióját több évtizeden át tartó 
viták után 1992-ben az Amerikai Értelmi Fogyatékosügyi Szövetség (AAMR-
American Association on Mental Retardation) fogalmazta meg. E szerint:

 „Az értelmi fogyatékosság olyan kóros funkcionális állapot, amelyben az in-
tellektuális teljesítmények jelentôs mértékben az átlag alatt maradnak, (IQ 
70-75, vagy kisebb) ami együtt jár az adaptív jártasságok következô területei 
közül kettô vagy több sérülésével, és amely 18 éves kor elôtt manifesztálódik. 
A 10 terület: kommunikáció, önellátás, háztartás ellátása, szociális kapcsola-
tok alakítása, társadalom nyújtotta lehetôségek kihasználása, önmegvalósítás, 
egészség és biztonság, tanulási képességek, szabadidô eltöltése, munkavégzés” 
(Luckasson et al. 1992)

  A definíció lényeges újdonsága, hogy az intelligenciakvóciensen kívül nagy 
hangsúlyt fektet az adaptív jártasságok / szociális készségek alakulására. E 
szerint csak az a személy bizonyul valóban értelmi fogyatékosnak, aki mind-
két területen, vagyis az intelligencia (IQ) és az adaptív jártasságok terén is 
jelentôsen az átlag alatt teljesít (1.2.ábra).

 Nem minôsíthetnék értelmi fogyatékosnak azt a személyt, aki „csak” az iskolai 
teljesítmények terén mutat jelentôs elmaradást, de iskoláskor elôtt, és fôleg az 
után képes beilleszkedni a társadalomba.  Az is nyilvánvaló, hogy az a személy, 
aki a szociális kapcsolataiban, az adaptív jártasságok bizonyos területein korá-
hoz és társadalmi csoportjához képest jelentôs elmaradást mutat, ugyanakkor 
tanulási képességei megfelelôek, szintén nem értelmi fogyatékos. (gondoljunk 
csak arra a „szórakozott professzorra”, aki öltözködésében, viselkedésében 
idônként nem felel meg az elvárásoknak).

 Az AAMR nevét 2007-ben megváltoztatták (American 
Association on Intel lec tual and Developmental Disabi-
lities-re (AAIDD). Ezzel közel egyidôben némileg átfogal-
mazták a definíciót: „Az intellektuális fogyatékosságot 
(disability) az intellektuális funkciók valamint az adaptív 
jártasságok terén egyaránt jelentôs korlátozottság jellem-
zi, mely fogalmi, szociális és praktikus területen nyilvá-
nul meg. A fogyatékosság 18 éves kor elôtt jelenik meg.”
 A definícióban a három terület és a korábbi definí-
cióban rögzített 10 terület között vannak átfedések (pl. 
fogalmi jártasságok – tanulási képesség), ugyanakkor az 
utóbbi tematikusan csoportosított és a diagnózist (nem 
beszélve a fejlesztésrôl) jobban szolgálja. 

  Az adaptív jártasságok szintjét mérô eszközök ki dol gozásánál már régen 
használják ezt a fajta csoportosítást. (pl. HKI in.: Radványi K., 2001.a.b.d.) A korábbi definíci-
óban használt felsorolásnak viszont a bôvebb kifejtés miatt lehet haszna. Az 
újabb definícióban az alábbi területeket nevesítik:

Fogalmi jártasságok
– Receptív és expresszív nyelv (a nyelv értése és használata)
– Olvasás és írás
– Számfogalom
– Önirányítás

Szociális jártasságok
– Személyközi kapcsolatok
– Felelôsség
– Önbecsülés, önérzet
– Hiszékenység (manipulálhatóság)
– Naivitás
– Szerepkövetés
– Törvények betartása
– Viktimizáció (áldozattá válás) elkerülése
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Praktikus jártasságok
– Személyes aktivitás a mindennapi életben, pl. evés, öltözés, mobilitás vagy 

személyes higiéné.
– Közremûködés mindennapi tevékenységekben, pl. ételkészítés, gyógyszersze-

dés, telefonhasználat, pénzkezelés, szállítóeszközök igénybe vétele, aktivitás a 
háztartásban

– Környezetvédelem
– Munkavégzés
 (in.: AAIDD Terminology and Classification Committee: Schalock, R. L. et al. 2007, April;  Understanding the change to the term 

 intellectual disability. Intellectual and Developmental Disabilities, 45 (2), pp. 116-124.) 

 

AZ INTELLIGENCIAKVÓCIENS

 Bizonyára sokan hallották már azt a kifejezést, hogy valaki „nem egy IQ-bajnok”. 
Vajon azok közül, akik ezt mondják, hányan vannak tisztában azzal, hogy az IQ 
mit jelent? És azt vajon tudják-e, hogy az intelligenciakvóciens (intelligenciahá-
nyados) az intelligenciatesztekben nyert teljesítménybôl számított, képlettel is 
kifejezhetô? Az intelligenciakvóciens ugyanis a mentális kor (MK) és az életkor 
(ÉK) hányadosa százzal szorozva:

 A teljes népesség átlagától több, mint egy standard deviációval (15 IQ-pont) el-
maradó személyeket tekintették korábban értelmi fogyatékosnak. Ezt a 85 pon-
tos határt késôbb módosították (Kaliforniában ennek hatására hirtelen 20 000 
gyermek nem minôsült a továbbiakban értelmi fogyatékosnak). Ma 70, illetve 
75 IQ-pont alatti teljesítményt tekintenek jelentôs elmaradásnak. Tekintettel 
az intelligenciatesztek körüli vitákra és az intelligenciahányados érvényességét 
megkérdôjelezô elgondolásokra, a küszöbök objektivitását is némi kritikával ér-
demes kezelni. (Kende, 2004)

 A 1.3. ábrán a normál eloszlás haranggörbéjét látjuk, az IQ 1-4 standard deviá-
ciónyi eltérések feltüntetésével negatív és pozitív irányban. A többség 85 és 
115 között teljesít, ez jelenti az átlagos intelligenciát. 85-ös és 70-es IQ között 
a „határesetek”, 70-es IQ alatt az értelmi fogyatékosnak minôsülô személyek 
találhatóak. Az egyre alacsonyabb IQ (egyre súlyosabb értelmi fogyatékos-
ság) övezeteibe egyre kevesebb személy tartozik. Pozitív irányban is hasonló 
a helyzet, ott a haranggörbe vonalának ereszkedése azt jelenti, hogy az egyre 
tehetségesebb személyek száma is csökken.

  A 1.3. ábrán még egy fontos dolgot láthatunk. A 36-164-ig, illetve 40-160-
ig tartó számsorok két különbözô intelligenciateszt alkalmazásánál mutatják, 
hogy hányas IQ-nál milyen sávba kerül a személy. Látható, hogy az egyiknél 
(Stanford-Binet Intelligenciateszt) már 68-tól, a másiknál (Wechsler Intelli-
genciateszt) 70-nél adódik a -2SD-nyi eltérés, ami azt jelenti, hogy a személy 
értelmi fogyatékosnak minôsül. Az sem mindegy, hogy 52-es vagy 55-ös IQ 
jelenti-e azt, hogy középsúlyos fokban értelmi fogyatékos az illetô, hiszen fej-
lesztését ennek megfelelô iskolatípusban kezdik majd el.

  Az IQ szerinti felosztást használják a BNO 10-ben (Betegségek Nemzetközi 
Osz tá lyozása ICD-10), mely az eltéréseket orvosi diagnózis alapján kódolja. 
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A FOGALOMHASZNÁL AT EGYÉB SZEMPONTJAI

 A gyógypedagógiai fejlesztésben a 90-es évektôl figyelembe vették azo-
kat a nemzetközileg elfogadott elveket, amelyek a fogyatékos személyek 
életminôsége szempontjából fontosak. Ilyen a normalizáció (a társadalom 
többi tagjához hasonló életfeltételek biztosítása), az integráció (beilleszkedés a 
közösségbe), a participáció, azaz társadalmi részvétel (részvétel saját magával 
kapcsolatos döntésekben), valamint az esélyegyenlôség elve. (Hatos, 2008)

 A WHO (Egészségügyi Világszervezet) 1980-ban három szinten különböztette 
meg a fogyatékosság jellemzôit: (Hatos Gy.1996)

– Károsodás, sérülés (impairment): a szervek biológiai mûködésében jelentkezik, 
a pszichés, fiziológiai vagy anatómiai struktúra hiányait, rendellenességeit je-
lenti. Értelmi fogyatékosság esetén az agy struktúrája és mûködése károsodik.

– Fogyatékosság, zavar (disability): a fogyatékosság az egyén cselekvôképessé-
gében, pszichológiai mûködésében jelentkezik

– Akadályozottság, korlátozottság (handicap): az egyén kapcsolataiban és kör-
nyezetéhez való alkalmazkodásban nyilvánul meg, a társadalmi szerepbetöl-
tés szintjén.

 A nemzetközi elvek, valamint annak hangsúlyozása, hogy a környezetnek je-
len tôs szerepe van abban, hogy egy személy milyen mértékben minôsül értel-
mi fogyatékosnak, vezetett oda, hogy a gyógypedagógiai szakterminológiában 
az enyhe fokban értelmi fogyatékos emberek populációjánál „felfelé nyitot-
tak”. Ma már „tanulásban akadályozott gyermekekrôll” beszélünk, s ebbe a 
csoportba az egyéb tanulási zavarral küzdôk is beletartoznak. A „középsúlyos 
fokban értelmi fogyatékos, valamint a súlyos és legsúlyosabb fokban értelmi 
fogyatékos személyek” képezik az „értelmileg akadályozottak” csoportját (50-
es IQ alatt). A tanulásban akadályozott személyek és az értelmileg akadályo-
zott személyek között a fejlesztésben módszertanilag jelentôs eltérések van-
nak. Az értelmi fogyatékos és értelmileg akadályozott elnevezéseket idônként 
a laikusok helytelenül szinonimaként használják.

 Míg a tanulásban akadályozottnak minôsülô személyek felnôtt korban leg-
többször teljesen önálló életvezetésre lesznek képesek, addig az értelmileg 
akadályozott személyek minden esetben jelentôs hátrányokkal küzdenek a 
környezet használatában, így életük végéig több-kevesebb segítséget igényel-
nek. Esetükben az lehet a cél, hogy relatíve önálló életvezetésre tegyük ôket 
képessé. Ennek érdekében nagyon fontos, hogy a környezetet úgy építsük ki és 
rendezzük be, hogy a lehetô legkönnyebben tudják használni.(Radványi K., 2001, a,b,c)

 A tanulmány során a jelenlegi törvényekben használatos „értelmi fogyatékos” 
kifejezést használjuk, csak ott téve különbséget a „tanulásban akadályozott” 
(enyhe fokban értelmi fogyatékos, illetve részképességzavarral küzdô) és „ér-
telmileg akadályozott” (középsúlyos vagy súlyos fokban értelmi fogyatékos, 
halmozottan sérült)csoportok között, ahol annak az értelmezés szempontjá-
ból jelentôsége van.

KOGNITÍV KÉPESSÉGEK



ORVOSI SZEMPONTÚ CSOPORTOSÍTÁS

 Az orvostudomány, a diagnosztikus eljárások fejlôdésével az értelmi fogyaté-
kosság kialakulásának ma már közel 200 okát tárták fel. Durva csoportosítás-
ban a következôk léteznek:

1. Méhen belüli (születés elôtti, prenatális) okok 
– kromoszóma rendellenességek (Down-szindróma)
– egyéb szindrómák (idegrendszeri, szem, arckoponya stb., rendellenességekkel)
– az anya anyagcsererendellenességei
– az agy fejlôdési rendellenességei
– környezeti hatások (drog, mérgek, sugárártalmak)

2. Születés körüli (perinatális) okok
– szülési rendellenesség (szülés közben elszenvedett ártalom, pl. fertôzés, a köl-

dökzsinór összenyomatásából, lepényártalomból, elhúzódó szülésbôl adódó 
oxigénhiány, fizikai trauma)

– az újszülöttkor rendellenességei (légzési elégtelenségbôl adódó oxigénhiány, 
korai fertôzések, az adaptációt megakadályozó éretlenség vagy szervi fejlôdési 
rendellenességek, pl. tüdô, szív, vese, bél)

3. Születés utáni (posztnatális) okok
– fertôzések
– mérgezések
– hiányos táplálás
– környezeti okok

 A kóreredet sok esetben bizonytalan (pl. késôi diagnózisnál feledésbe merül-
hetnek jelentôs mozzanatok a szülés körül). A következményeket illetôen 
csecsemô- és gyermekkorban még egyértelmû diagnózisnál (pl. Down-szind-
ró ma) sem jósolhatóak meg pontosan a személy felnôttkori képességei. A korai 
fejlesztés hiánya vagy megléte, a fejlesztés minôsége, a szülôk hozzáállása és 
még számos tényezô nem csak önmagában, hanem dinamikus együtthatásuk-
kal is befolyásolják a személy pszichoszociális alkalmazkodását és ezáltal a 
jö vô beli képességeket.

 

BIO-PSZICHO-SZOCIÁLIS MEGKÖZELÍTÉS
 
 A kóroki tényezôk közé modern felfogásban már nem csak a fizikai (test, 

biológiaii) eltérések számítanak, hanem a pszichés (pszichológiai) és társadal-
mi (szociális)feltételek is, valamennyi tényezôt, sôt, azok kölcsönhatásait is  
figyelembe kell venni ahhoz, hogy az adott személy fejlôdésének – fejleszté-
sének hátterét megismerjük, az optimális feltételeket biztosítsuk. Ollendick és 
Hersen (1993) a pszichoszociális alkalmazkodásra ható biológiai, szociális és 
pszichológiai tényezôkre, és fôként ezek kölcsönhatására hívja fel a figyelmet, 
mint értelmi fogyatékosságot okozó és súlyosbító tényezôkre (2.1. ábra).
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Biológiai tényezôk
 A biológiai tényezôk okozta elváltozások szinte minden esetben mûszerekkel, 
laboratóriumi eljárásokkal kimutatható sérülések, hiányok, eltérések. Lehet-
nek idegrendszeri sérülések (pl. mikrokefália, szülés közben agysérülés vagy 
oxigénhiány miatt idegsejt pusztulás, Down szindróma  esetén kevesebb szá-
mú idegsejt és szinaptikus áttevôdés az agyban,), amelyek a központi ideg-
rendszer sejtjeit, de a perifériás (környéki idegrendszert) is érinthetik, pl. az 
idegsejtek nyúlványainak mielinizációja, amikor a körkörös, védô velôshüvely 
kifejlôdése  nem megfelelô.

 Az enzimháztartás zavarai is okozhatnak kognitív zavarokat (például a 
fenilketonuria, PKU), ugyanúgy, mint az érzékszervi (látás-, hallás-, kinesz-
tetikus érzékelés) vagy mozgásproblémák, amelyek eleve megnehezítik vagy 
meggátolják az ingerek felvételét a környezetbôl, ez pedig megfelelô kompen-
záció hiányában azt jelentheti, hogy a kognitív fejlôdés nem tud az egyénnél 
kibontakozni.

 Bizonyos egyéb sérülések, betegségek okai, vagy velejárói lehetnek az értelmi 
fogyatékosságnak, ilyen pl. az epilepszia. Az epilepszia ma már az esetek döntô 
többségében gyógyszeresen jól kezelhetô.. Nem feltétlenül okoz folyamatosan 
kognitív zavarokat, gondoljunk Julius Caesarra, a híres irodalmárok közül 
Flaubert, Dickens és Dosztojevszkij, a képzômûvészek közül pedig Van Gogh 
volt epilepsziás. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat adatai 
szerint (www.antsz.hu) az Európai Unióban az epilepszia elôfordulási gyakorisága 3-6 
ezrelék, gyermekkeorban kétszer olyan gyakori, mint felnôtt korban.

Szociális tényezôk
 A környezeti hatások is befolyásolják az egyén fejlôdését. Ilyenek pl. a gazda-

sági életnívó, a család szocioökonómiai státusza, de az egész társadalom gaz-
dasági helyzete is. Hogy tudnak-e-e korai fejlesztésre hordani egy gyermeket, 
függ egyrészt attól, hogy létezik-e ilyen elérhetô szolgáltatás, másrészt attól, 
hogy a család rendelkezik-e olyan eszközökkel, amelyek lehetôvé teszik a szol-
gáltatás igénybe vételét (pénz, autó, szabadidô).

  A szociális tényezôk közé sorolják a munkalehetôségeket is. Ez egyrészt az 
anya munkakörülményeit (rossz feltételek, pl.káros gôzök, gázok, por, stress, 
túl hosszú munkaidô károsíthatják méhen belül a magzatot), másrészt a 
szülôk munkalehetôségeit jelenti. Itt érdemes a fogyatékos személy felnôttkori 
munkalehetôségeire is gondolni, hiszen a hasznos tevékenységet nélkülözô 
élet leépüléshez vezet. 

  Fontos az orvosi ellátás elérhetôsége. Egy súlyos értelmi akadályozottsággal 
járó állapot az ún. fenilketonuria kialakulása pl. könnyen megelôzhetô, ha 
már újszülöttkorban felfedezik és így kezdettôl fogva a megfelelô diétát kapja 
a gyermek. Így nem halmozódik fel a szervezetében az idegrendszert károsító 
anyag, annak minden súlyos következményével egyetemben.

Pszichológiai tényezôk
 Ezek kimutatható szervi elváltozás hiányában fellépô olyan tényezôk, ame-
lyek hatással lehetnek a fejlôdésre. Ilyen az érzékelési depriváció (ingerektôl 
való megfosztottság), az anya-gyermek kapcsolat zavarai (pl. hosszas kórházi 
kezelés esetén), az anya depressziója vagy a fogyatékos személy negatív énképe. 
A környezeti hatásoknak ezeknél a tényezôknél nagy szerepük van.

  A különbözô tényezôk általában nem egyenként jelennek meg, pl. a rossz 
munkalehetôségekkel együtt járhatnak az orvosi ellátás hiányosságai és a 
szülôk depressziója is.

  A szociális és érzelmi funkciókban jelentkezô problémák alapvetôen befo-
lyásolhatják a kisgyermek alkalmazkodási képességét, ez jelentôs hatást gya-
korol az értelmi mûködésre. Ezért amikor a gyermek pszichoszociális fejlôdése 
problémás, ez azt is jelenti, hogy valószínûleg képtelen lesz meglévô kognitív 
lehetôségeinek megfelelô szintû teljesítményre. (Drew et al. 1984)
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 Az értelmi fogyatékosság születési gyakorisága (incidencia), illetve az adott 
idôben egy társadalomban élô adott csoporthoz tartozó személyek száma 
(prevalencia) az idô elôrehaladtával megváltozott. Az orvostudomány fejlô-
désével egyre több olyan koraszülött és súlyos betegséggel világrajövô csecsemô 
születik meg, akik korábban meg sem születtek volna. A megszületettek pe-
dig a jó orvosi ellátás miatt hosszabb életkort élnek meg. Az anya helytelen 
életmódja (dohányzás, alkohol, droghasználat) viszont veszélyeztetô tényezô 
lehet az újszülött szempontjából, így a kognitív sérüléssel születettek száma 
növekedhet ott, ahol nagyobb számban élnek e szerekkel a nôk. Változó az 
elôfordulási gyakoriság annak függvényében is, hogy hol húzzák meg az értel-
mi fogyatékosság határát, illetve milyen tesztekkel mérik azt (ld. „Definíció” 
és „Az intelligenciakvóciens” c. alfejezetet).

  Az U.S. Department of Education az 1992-93-as adatok alapján közölte, hogy 
az Egyesült Államokban az összes fogyatékos tanuló mintegy 13%-a értel mi 
fogyatékos (Hardman et al., 1996). Ez a korábbi évekhez képest (amikor 40%-
on felüli prevalencia is elôfordult) jelentôs csökkenést jelent, amit an nak tud-
nak be, hogy az értelmi fogyatékosság definíciójának megváltozásával az ok-
ta tásban olyan tendencia alakult ki, amely a tanulási zavarok tekinteté ben 
kevésbé stigmatizáló.

  Az iskoláskorra vonatkozóan általában 1-3%-ban állapítják meg az értelmi 
fogyatékosok prevalenciáját.

  A szocioökonómiai státusznak az enyhébb eseteknél van összefüggése a 
sérüléssel.

 Látható, hogy a felmérések adatai 50-es IQ felett nagy különbségeket mutat-
nak a jó körülmények között élô (magas SES), átlagos, illetve alacsony szocio-
ökonómiai státuszú családoknál. 50-es IQ alatt (értelmileg akadályozottak) ez 
a tendencia nem jellemzô, az értelmi fogyatékosság elôfordulási gyakorisága 
meglehetôsen egyezik eltérô szocioökonómiai státusz esetén is. Másképp: a 
súlyosabb értelmi fogyatékosság elôfordulását nem befolyásolja a szülôk 
szocioökonómiai státusza. 

  Hazai felmérések szerint ma Magyarországon 50-65 ezer értelmileg akadá-
lyozott (középsúlyos-súlyos fokban értelmi fogyatékos) ember él, ez 1-1,5 %-os 
prevalencia értéknek felel meg. (Bass L., 2008)
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3.1. TÁBL ÁZ AT
Az értelmi fogyatékosság 
prevalenciája

Fogyatékosság  Szocioökonómiai státusz (SES)
mértéke magas  közepes alacsony 

IQ 20 AL AT T 1 1 1

IQ 20-50 4 4 4

IQ 50-75  10 25 50

IQ 75  50 170 300

3.2. TÁBL ÁZ AT
A retardáció mértéké nek 
összefüggése a szocio-
ökonómiai státusszal 
(Drew C., Logan D. és 
Hardman,M. 1988, 13. o.)
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TÜNETEK

 Elôször is fontos leszögezni, hogy az értelmi fogyatékos gyermekek is ugyan-
azokon a szinteken mennek végig fejlôdésük során, mint a nem fogyatékosok. 
Az egyes szinteken tovább megmaradnak, illetve vissza is eshetnek korábbi 
fejlôdési fokra. Sokáig jellemzô rájuk az érzékszervi-mozgásos szint. Piaget nor-
mál fejlôdés esetén a 2-7 éves kort „Mûveletek elôtti szakasz”-nak jellemezte, 
az ép kisgyermek ekkor tanulja meg a nyelvet használni, jellemzô a tárgyak 
egyedi vonások alapján történô osztályozása, és az egocentrikus gondolkodás 
(v.ö. az adaptív viselkedés egyik elôfeltételét), miszerint mások szemszögébôl 
képes legyen az eseményeket látni). Ebben az idôszakban a gyermek domináns 
(vezetô) értelmi tevékenysége a percepció, 7 éves kor után, a konkrét mûveleti 
periódusban válik majd alkalmassá arra, hogy logikailag legyen képes tárgyak-
ról és eseményekrôl gondolkodni. (Piaget J., 1966) Középsúlyos értelmi fogyatékosság 
esetén iskoláskorra a gyermek még sok esetben a mûveletek elôtti szakaszt sem 
éri el a fejlôdés minden terén, például elôfordul, hogy még nem kezd el beszél-
ni, mindenesetre fejlettsége egy legfeljebb 3-4 éves ép gyermek fejlettségével 
vethetô össze. (Drew  C.et al. 1984.) Az értelmi fejlôdés sérülésének súlyossága a fejlôdés 
idôbeli lelassulását is jelenti, ezen kívül igen jellemzô náluk az úgynevezett 

„töredezett képességprofil”. Ez azt jelenti, hogy míg ép fejlôdés esetén az egyik 
képesség (pl. mozgásfejlôdés) alapján a többi képesség (pl. beszédfejlôdés) fej-
lettsége is elvárható, addig a töredezett képességprofil esetén az egyes képessé-
gek között nagy különbségek lehetnek (pl. egy 6 éves gyermek mozgásfejlôdése 
4-5 éves kornak felel meg, beszédfejlôdése viszont csak 3 éves szintû). A kö-
zépsúlyos-súlyos fokban értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott) személy 
a formális mûveleti szakaszába élete végéig nem jut el.

A legszembeötlôbb jellemzôk:

Kommunikációs zavar
 Ez a zavar a kommunikáció verbális és nonverbális részét egyaránt érinthe-
ti. Enyhe fokú értelmi fogyatékosság esetén a beszédértés és beszédprodukció 
egyaránt késve fejlôdik, de gyakran nem szembeötlô a lemaradás, így a kogni-
tív problémák sokszor csak iskoláskorra derülnek ki.

  Középsúlyos fokú értelmi fogyatékosságnál elôfordulhat, hogy még isko-
láskorra sem kommunikál szavakkal a gyermek. Fontos, hogy biztosítsunk 
számukra olyan alternatív lehetôségeket, amelyekkel vágyaikat, késztetéseiket, 
ellenérzéseiket jelezni tudják. Számos ilyen módszert alkalmaznak esetükben, 
pl. gesztusokat, vagy képi kommunikációt. A nonverbális kommunikáció tor-
zulásai a szociális kapcsolatok rovására mehetnek, pl. a túl intenzív szemkon-
taktus, a távolságtartás kisgyermekre jellemzô hiánya, stb.

  Súlyos fogyatékosság esetén a személy egész életében sajátságosan kommu-
nikál, pl. hangadással, mozdulatokkal, bôrszínváltozással.

Mozgásos zavarok
 A sérülés jellegébôl adódóan a nagymozgások és a finommozgások terüle-
tén egyaránt tapasztalhatóak az átlagostól eltérô jellemzôk a mozgás össze-
rendezetlenségének hiányától a súlyos mozgássérülésig. Gyakoriak a tartáshi-
bák, a mozgásos ügyetlenség.
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Figyelemzavar
 Több tünet is mutathat erre. Elôfordul, hogy nem figyel a nevére, hangokra, 
felszólításra, máskor rövid ideig leköti a figyelmét egy dolog, de hamar ott-
hagyja, és más köti le az érdeklôdését.

Az emlékezet zavarai
 Mind a rövididejû, mind a hosszúidejû emlékezeti mechanizmusok sérülhetnek. 
Többször kell gyakorolnia dolgokat ahhoz, hogy megjegyezze azokat, apró lépé-
sekre lebontva.

A következôkben álljon itt néhány gondolat a tünetekkel kapcsolatosan.

A KÖRNYEZETI HATÁSOK SZEREPE A 
KÉPESSÉGEK AL AKUL ÁSÁBAN 
 A környezet jelentôségét igazolja, hogy az értelmi fogyatékos gyermekeknél 
azon kívül, hogy fejlôdésbeli elmaradásokat mutatnak, hosszabb ideig marad 
fenn a szülôkkel kapcsolatos függôség és a viszonylagos éretlenség. Nehezen 
eldönthetô, hogy ez a fejlôdésbeli megkésettség az idegrendszeri eltérésekbôl, 
vagy a számára fontos felnôtt személlyel (általában az anyával) való interak-
ció zavaraiból, esetleg hiányából fakad. Értelmi fogyatékosság esetén a ked ve-
zôtlen szülôi reakciók miatt az emocionális (érzelmi) fejlôdést különösen sok 
veszély fenyegeti. 

 Az egészséges pszichoszociális fejlôdés jelentôsége miatt a szakembereknek a 
szülôkkel együttmûködve fontos feladataik vannak. (Radványi K., 1998)

1. Segíteni kell a gyermeket énképe kialakulásában.
2. Támogatni kell egyéniségük kibontakozását.
3. Lehetôvé kell tenni önállósodásukat.
4. Ki kell alakítani felelôsségérzetüket.
5. Erôsíteni szükséges önértékelésüket, és a külvilággal szemben ellenállóbbá  
 kell tenni ôket.

KOGNITÍV LEHETÔSÉGEIK

 A kutatások általában azt mutatják, hogy az értelmi fogyatékos gyermekek 
– amennyiben nem érte ôket nagyobb pszichikai vagy idegrendszeri sérü-
lés – sok dolgot éppen úgy megtanulnak, mint a nem sérült, hasonló men-
tális korú gyerekek. Mindamellett múltbeli élményeiken lapuló attitûdjeik 
és érdeklôdésük különbözik az azonos mentális korú, ám fiatalabb életkorú 
gyerekekétôl. Különösen ez utóbbi befolyásolja az értelmi fogyatékos gyerme-
kek tanuláshoz való hozzáállását. (Perry N., 1974)

 A tanulást szélesebben értelmezve ugyanis nem csupán egyfajta speciális 
emberi tevékenységre kell gondolni, hanem mindenfajta emberi megnyilvá-
nulásra. (Illyés S., 1980) Ilyenkor azonban nem szándékos tanulásról, hanem nem-
tudatos tanulásról beszélünk. A szervezet mûködésének szempontjából a tanu-
lás elôfeltétele az éberség, a figyelmi készenlét, a külvilág felôl érkezô ingerek 
felfogására és az azokra való reagálás képessége. A hibás magatartás éppen 
úgy lehet tanulás eredménye, mint a helyes magatartás. Tudatos tanulási tevé-
kenység nem jöhet létre motiváció (tanulási szándék) és figyelmi ráirányulás 
nélkül. Az önkéntelen tanulási helyzetekben a tevékenység motorja a játék-
kedv, az érdeklôdés, a mozgásigény, az utánzási vágy stb. Hogy a tanulásban az 
érdeklôdés, az igények, a motiváció és az érzelmi folyamatok jelentôs szerepet 
játszanak, azt a neuropszichológiai és pszichológiai folyamatok tanulmányo-
zása bizonyítja.

  A tanulással, gondolkodással és emlékezettel kapcsolatban mentális és 
kog nitív folyamatokról beszélünk, amelyek azonban soha nem választható-
ak el az észleléstôl és a motivációtól. Az alaklélektan és az újabb pszicholó-
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giai, neuropszichológiai és fiziológiai kutatásokról szóló publikációk hangsú-
lyozzák, hogy az érzelmek, érzések és hangulatok a célirányos viselkedésnek 
éppúgy elômozdítói, mint kísérôi. (Radigk W., 1990) A cselekvést, viselkedést (külsô 
aspektus) és a belsô kognitív és emocionális (érzelmi) folyamatokat csak elmé-
letileg lehet elkülöníteni egymástól, mert a két terület kölcsönösen feltételezi 
egymást. (Bundschuh P., 1992)

  A tanulási beállítódásnál a legfontosabbak a személy siker- és kudarcélmé-
nyei az adott típusú helyzetben. A tényt, hogy a fogyatékos gyermekek juta-
lomra és büntetésre adott reakciója különbözik az épekétôl, nem csak annak 
tudják be, hogy értelmi fejlôdésük nem elég magas szintû, hanem annak is, 
hogy élettörténetükben a kudarc lényegesen gyakoribb, mint az elôbbieknél.

  Sok figyelmi, emlékezeti, nyelvfejlôdésbeli, önszabályozási és iskolai elô me-
ne  telre vonatkozó probléma azoknál az értelmi fogyatékos embereknél fordul 
elô, akiknek motivációs problémáik is vannak. Ha ezek az emberek hosszú 
ideig csak saját hiányosságaikkal szembesülnek, sikereikkel ritkán vagy soha, 
kialakulhat náluk a tanult tehetetlenség, az az érzés, hogy úgysem képesek 
valamit jól teljesíteni. (Kopp M. 2003) Úgy érzik, kevés kontrollal bírnak arra vonat-
kozóan, hogy mi fog történni velük, azt elsôdlegesen a többi ember és az ese-
mények szabják meg. Ezért sok fogyatékos ember egyszerûen feladja, ha kihívó 
feladattal találkozik. (Hallahan D. és Kaufmann M., 1997)

  Ezért a fejlesztés egyik alapkritériuma, hogy az értelmi fogyatékos emberek 
is megtapasztalhassák, képesek eredmények elérésére. Ehhez többek között 
olyan környezeti feltételrendszerre van szükség, amely elôsegíti a sikerek el-
érését, így biztosítva a motiváltság megôrzését. 

Négy. Az értelmi fogyatékosság jellemzői, leggyakoribb eltérések 12  13
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 A továbbiakban ismertetjük azokat a legfontosabb részterületeket, amelyek a 
központi idegrendszeri sérülésnél, a kognitív képességek zavarai következté-
ben, az egyes kóreredetekhez kapcsolódóan, illetve a környezet nem megfelelô 
hozzáállása nyomán másodlagos sérülésként negatívan befolyásolhatják az ér-
telmi fogyatékos emberek társadalmi beilleszkedését. 

ÉRZÉKELÉS, ÉSZLELÉS, FIGYELEM

 Érzékszerveink a magzati élet 6. hetétôl igen gyorsan kialakulnak, s részben 
már a magzati életben is mûködnek. Kísérletekben bizonyították, hogy az új-
szülött másképp reagál azokra a hangokra, amelyeket már születése elôtt is 
hallhatott (szülei hangja, zene).

  Ahhoz, hogy a személy a környezetében lévô tárgyakra, szociális helyze-
tekre megfelelôen reagáljon, szüksége van azok érzékelésére (érzékszerveivel), 
észlelésére (központi idegrendszerben), valamint az így megszerzett informá-
ciók elraktározására. A pontosabb, jobb érzékelési, majd észlelésérdekében, 
figyelmét az aktuális, a dolog szempontjából fontos, lényegi információk 
felé kell irányítania. Ezt nevezzük szelektív figyelemnek. Adott pillanatban 
környezetünkbôl rengeteg információ árad felénk. Ezért megtanultuk mind-
azokat „nem figyelembe venni”, amelyek nem fontosak számunkra, másokat 
pedig (pl. a nevünket) akkor is észleljük, ha a környezet egyéb ingereihez ké-
pest gyengén jelennek meg.

 Értelmi fogyatékosság esetén nagy problémát jelentenek a szelektív figyelem 
hiányosságai, azaz a környezet tárgyi vagy szociális ingereibôl azt kiválasztani, 
amelyik a személy szempontjából az adott pillanatban fontos. Pl. valamiféle 
választ, reakciót igényelne (lehet ez egy mozdulat, de egy megszólítás, hang-
jelzés is, ami neki szól, amire oda kellene figyelnie). Ráadásul teljesen ép kog-
nitív feltételek között is korlátozott az az ingermennyiség, amelyet egy adott 
idôn belül az agyunk egyszerre fel tud dolgozni. Túl sok inger „beérkezése” 
esetén, az impulzusok tömege következtében a központi idegrendszer feldol-
gozó rendszere kimerül, „kifáradunk”. Amennyiben a szelektív figyelem nem 
mûködik, ez a helyzet igen hamar bekövetkezhet.

  A figyelem szelektivitásán kívül kognitív zavarok esetén jelentôs problé-
mákat okoz, hogy ép érzékszervek esetén sem kap a központi idegrendszer 
megfelelô mennyiségû ingerületet a feldolgozáshoz. Mintha nagyot hallana 
az illetô, vagy gyengén látna, egyszerûen azért, mert túl magas az ingerküszö-
be (természetesen ez jellemzô a többi érzékszervre is). A megfelelô mennyiségû 
inger ebben az esetben nem azonos az ép fejlôdésû személyek számára (egyé-
nileg és állapottól függô) elégséges inger mennyiségével. Valamennyi ingert 
sokkal intenzívebben kell produkálni, lehetôleg egy idôben több formában is 
(hang-fény-szín-mozgás effektus).

  A figyelem zavarainak következményeként a személy kevésbé képes az után-
zásra, a minta alapján történô tanulásra (pl. viselkedési minták elsajátítására 
a környezet mintaadása alapján, ahogy a gyermek szülei viselkedését ellesi 
és utánozza). Azokat a tevékenységeket, és szerepeket, amelyeket ép fejlôdés 
esetén a gyermek a szülôkkel és a környezet tagjaival történô kapcsolata során 
elles, náluk meg kell tanítani.
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5. A környezetben való tájékozódás  
 legfontosabb elemei, eltérések 
  értelmi fogyatékosság esetén



 
GONDOLKODÁS, EMLÉKEZET

 A gondolkodás alapelemei a fogalmi kategóriák, melyek különbözô nehézségi 
szinteken reprezentálódnak. Lehetnek egyéni vagy gyûjtôfogalmak, konkrét 
vagy absztrakt fogalmak, stb.: ezeket a kategóriákat a kedvelt barkochba játék-
ból mindenki ismeri.

  A kisgyermek konkrét fogalmakban, cselekvésbe ágyazottan gondolkodik, 
tapasztalatai a tárgyról magát a tárgyat jelentik. Nagy lépés a gondolkodás 
fejlôdésében a szavak megjelenése, amely lehetôvé teszi az elvont (fogalmi sí-
kon történô) problémamegoldást.

  Értelmi akadályozottság (középsúlyos-súlyos fokú értelmi fogyatékosság) 
esetén csaknem minden esetben fellép a mozgás fejlôdésének zavara, amely a 
mozgásfejlôdés megkésettségében (ebben részben szerepet játszik a motiválat-
lanság is), izomrenyheségben (pl. Down - szindrómánál), vagy egyéb, a moz-
gásos tapasztalatszerzést akadályozó jellemzôben nyilvánul meg (pl. túlmoz-
gásosság, vagy szülési sérülés következtében bénulások cerebralparesis esetén).  
Lényeges, hogy a gyermek egyéni képességeihez mérten már a legkorábbi 
idôponttól biztosítsuk számára a mozgásos  tapasztalatszerzés lehetôségeit, 
hogy a tárgyakat meg tudják közelíteni, megfogni, játszani velük, A terítôt 
az asztalról lerántó, vagy a szekrénybôl kipakoló gyermek tevékenységével ta-
pasztalatokat szerez a környezet tárgyairól, a látás – tapintás – hallás -ízlelés 
során áll össze az a funkcionális jellemzôkbôl álló tárgy, amit késôbb anya-
nyelve szavaival azonosít majd. 

 Emlékezeti tevékenységükben a felidézés gyengesége jellemzô, ahhoz, hogy 
egy több lépésbôl álló tevékenységet reprodukáljanak, konkrét segítséget kell 
adni (pl. piktogramok, folyamatábrák).

KOMMUNIKÁCIÓ

 A legszembetûnôbb elmaradás az intellektuális zavarok esetén a kommuniká-
ció terén jelenik meg, talán éppen azért ez a legszembetûnôbb jelenség, mert 
szociális beilleszkedésükre ez van a leginkább negatív hatással. (Radványi, 1994)

  Kommunikációs zavaraik mind a percepció, mind a kivitelezés területén 
jellemzôk. Kommunikációs késztetésük gyenge (amit a szülôk bizonytalan 
elvárásai még fokozhatnak). A beszéd a vártnál jóval késôbb jelenik meg, 
idônként csak iskoláskorban mondják ki az elsô szavakat Akad azonban közöt-
tük olyan ember, aki egész élete során sem lesz képes verbálisan kommunikál-
ni. (Radványi K.-Pléh Cs., 2002)

 A képek, képi jelek (piktogramok) felismerésére abban az esetben képesek, ha 
azok nem túl elvontak, kellôen észrevehetôek (szín, nagyság, elhelyezés). Tá-
jékozódásukat ezek a nem írott (jelek, képek) információhordozók jelentôsen 
támogathatják. (Csató Zs, 2001) Fontos szem elôtt tartani, hogy az írásbeli kommu-
nikáció terén nem rendelkeznek valamennyien azokkal a képességekkel, ame-
lyek lehetôvé tennék az olvasás elsajátítását. (Radványi K., 2007)
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 Az egyetemes tervezés alapelveinek kognitív zavarokkal élô személyekre való 
kiterjesztése nem jelenti azt, hogy más fogyatékosságokhoz képest jelentôsen 
eltérô szempontokat kellene figyelembe venni. A figyelem felhívása, a mo-
tiválás szempontjai hasonlóak azokhoz, amelyeket érzékszervi sérülteknél, 
vagy fiatalabb gyermekeknél alkalmaznak, amennyiben az észrevehetôség, 
felismerés a cél. Tartózkodni kell azonban a hosszú, összetett szöveges felirat-
októl, e helyett egyszerûsített szövegek és piktogramok alkalmazása a meg-
felelô. Számítani kell arra, hogy a jelzések megfelelô helyen, nem csupán jól 
felismerhetôen (szín, méret, kommunikációs tartalom), hanem a rövid figye-
lemterjedelmet és a magas ingerküszöböt is beszámítva, „szembeötlôen” he-
lyez kedjenek el.

Mi jellemzi a könnyen érthetô dokumentumokat, szövegeket?
– egyszerû, lényegre törô nyelv
– az elvont fogalmak kerülése
– a mindennapi beszéd rövidebb szavainak használata
– közérthetô, egyszerû nyelv
– a megértés elôsegítése konkrét, gyakorlati életbôl vett példákkal 
– jól olvasható betûtípusokat használ: Arial, Helvetica, Times és legalább 14-es 

betûnagyság
– a könnyen érthetô szöveg hosszabb lesz
– a képek és rajzok segítenek az olvasni nem tudó embereknek, hogy megértsék 

az információt.

HONL APOKON
http://www.efoesz.hu/content.php?id=20601

http://www.fszk.hu/api/szakmai_anyagok/Ajanlas_az_info-kommunikacios_akadalymentesitesre.pdf

 Az általuk használt tárgyak formájának megtervezésénél figyelembe kell venni 
a finommotorium (kézügyesség) gyengeségét. Ezért lényeges szempont, hogy 
a tárgyak jól megfoghatóak legyenek. A balesetveszély elkerülése nem csupán 
a mindennaposan használt eszközök tervezése során, hanem esetleges munka-
végzésük során is elsôdleges cél. Németországban komoly gépekkel végeznek 
jól fizetô munkát, ám ehhez szükség volt olyan munkaeszközök megterve-
zésére, amelyeknél a használati lehetôséget egyénre szabottan alakították ki. 
Munkahelyeken fontos a folyamatábrák elhelyezhetôsége (l. az emlékezetrôl 
írottakat).

  
 Az épített környezetben a megközelíthetôség és a tájékozódás valamennyi 
ember számára fontos szempont, gondoljunk csak a gyermekekre, vagy az 
idôsebbekre. A kognitív zavarokkal küzdô személyeknél két egyéb, az épített 
környezet kialakításának szempontjait befolyásoló tényezô még legalább ilyen 
fontos. Az egyik az épület jellege (intézmény, közintézmény; folyamatosan ott 
tartózkodik vagy csak néha fordul meg értelmi fogyatékos személy) A másik 
az életkor, amelyet különösen olyan helyszíneken szükséges figyelembe venni, 
ahol jellemzôen egy bizonyos korosztály fordul meg, pl. játszótér, iskola vagy 
orvosi rendelô.
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6. Az akadálymentesítés legfontosabb
  szempontjai kognitív zavarok esetén 

6.1. ÁBR A
Eszköz a figyelem, szem- 
kéz koordináció, finom-
motorium fejlesztéséhez

6.1.



NÉHÁNY ÖTLET KÜLÖNBÖZÔ HELYSZÍNEKEN

Óvodában, iskolában
 A gyermekek mentális korának megfelelô, fejlesztésüket elôsegítô környezetet 
kell kialakítani. A játékokat, eszközöket úgy kell összeválogatni, hogy azokat 
könnyen használhassák, ezekre látunk a következôkben néhány példát.

– Fejlesztô eszközök: a legkorábbi életkortól, a korai fejlesztéstôl kezdve ugyan-
azok a játékok alkalmasak a fejlesztéshez, mint tipikus fejlôdésû gyermekeknél. 
Ilyenek pl. a forma-, szín-, súly- és hangegyeztetô játékok. A színek motiváló 
ereje, a megragadhatóság és a higiénés szempontok is ugyanúgy fontosak. A 
játék mennyisége és minôsége más, ennek megértetése a szülôvel gyógypeda-
gógusi feladat.

– Az érzékelést elôsegítô felületek, pl. a folyosó fala sima vagy rücskös, érdes; 
szárazfüggöny, fényhatások.

– Megfelelô tér a mozgáshoz, eszközök elraktározásához, mozgatható polcrend-
szerek, intim, kis terek egy-egy résztevékenységhez.

– Félrevonulási lehetôség számítógép helye (zavartalan, elmélyült munkához)
– Mindennapi tevékenységek megtanulásához a valósághoz hasonló gyakorló-

terep, pl. konyhasarok

KOGNITÍV KÉPESSÉGEK

6.2. ÁBR A
Eszközök korai 
fejlesztéshez

6.2.

6.3. ÁBR A
Iskolai folyosó papírból 
készült „szárazfüggöny-
nyel” (Németország)

A szárazfüggöny a leg-
különfélébb anyagokból 
készülhet.

6.5. ÁBR A
A számítógép használa-
ta nyugodt körülménye-
ket igényel 

6.6. ÁBR A
Konyhasarok a fejlesztô 
szobában 
(Ausztria)

6.3.

6.5. 6.6.

6.4. ÁBR A
Egyéni méretre állítható 
szék és asztal, állítható 
polcrendszer

6.4.



Játszótér
 A külföldön már több helyen kialakított „élménypark” amellett, hogy az érzé -
kelést minden gyermeknél fejleszti, optimális feltételeket teremt az ép fejlôdésû, 
illetve fogyatékos gyermekek kötetlen együttlétéhez, így kiváló integ rációs 
lehetôséget nyújt.
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6.7. ÁBR A
Szélhárfa az élménypakban

6.9. ÁBR A
Ábrák a vizuális figyelem 
fejlesztéséhez

6.11. ÁBR A
A lap billeg és forog

6.13. ÁBR A
Kerekesszékkel is használ-
ható hinta

6.8. ÁBR A
A kövekbe vájt üregekben 
búgás hallatszik

6.10. ÁBR A
Különbözô érdességû, 
egyenetlen felület, mezít-
láb járással az érzékelést 
és az egyensúlyozást 
fejleszti

6.12. ÁBR A
Illatos növények

6.14. ÁBR A
A kivájt fatörzsbôl víz 
csordogál a homokozóba

6.15. ÁBR A
A nedves homokban 
élve zettel játszanak 
a gyermekek

6.7.

6.9.

6.11. 6.13.

6.8.

6.10.

6.12.

6.14. 6.15.
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Orvosi rendelô, kórház
 Az orvosi ellátást nyújtó intézmények belsô tereinek tervezésénél a szorongás 
oldására színek használatát, kisebb terek kialakítását (nem kis „lukak”!) kell 
elônyben részesíteni. Fontos a többi betegtôl elkülöníthetô váró és kezelô, il-
letve fektetô (egynapos ellátás pl. fogorvosnál) biztosítása, ahol a kezelés után 
az értelmi fogyatékos személy lepihenhet, a kábítást (altatást) kipihenheti, és 
ahol a kísérôvel együtt tartózkodhat.

Üzletek
 A vásárlás során – hasonlóan a közintézményekhez – az egyértelmû jelzések 

és feliratok  mindenki számára fontosak, nem csak azoknak, akik kognitív za-
varokkal küzdenek. Hogy biztosítva legyen a törvényben is megfogalmazott, 
kölcsönösen érthetô kommunikáció lehetôsége, a beszédprodukció zavaraival 
küzdôk számára szükségessé válhat alternatív kommunikációs segédeszköz, pl. 
kommunikátor használata. Lényeges az információk jól olvasható, nagybetûs, 
egyszerû feliratokkal történô biztosítása, esetleg azok kiegészítése piktogra-
mokkal.

– Legalább ilyen fontos az is, hogy biztonságosan közlekedhessenek akkor is, ha 
mozgásukban ügyetlenek, egyensúlyzavaraik vannak, esetleg kerekesszékbe 
kényszerültek.  Ehhez szükség lehet kellô szélességû bejáratra, megfelelô bevá-
sár lókocsira (kerekesszékkel is gördíthetô, esetleg állítható magasságú, köny-
nyen guruló, de fékezhetô), elegendô szabad térre az árupolcok között.

Közlekedés, szabad terek
 A közlekedési infrastruktúra és a szabad terek kialakítása során elsôsorban az 
alábbi szempontokat kell figyelembe venni.

– Biztonságos, egyszerû kapaszkodók (a többi kívánalom azonos a mozgássérül-
teknél betartandókkal), könnyen érthetô és használható jelzôrendszerek (pl. 
leszállásjelzô) biztosítása.

– Parkokban olyan ülôhelyek elhelyezése, amelyekre mind leülni, mind pedig 
róluk felkelni könnyû. 

Háztartás
 Laki T. ( 2006) svédországi tapasztalatai és kutatásai alapján az értelmi fogya-
tékos felnôttek  lakóotthonainak építészeti kialakítására vonatkozóan 8 pont-
ban fogalmaz meg ajánlásokat, ezek a következôek:

– A lakóotthon telepítésekor a lakók kapcsolati rendszerét tervezni kell
– A lakóotthon helyiségeit adaptálhatóan kell kialakítani
– Legfeljebb 5 lakót befogadó épületek alakítandóak ki
– A lakóegységek alapterülete lehetôleg legalább 30 m2 legyen
– Saját szoba szükséges minden lakónak
– Lakók csoportja heterogén összetételû legyen

6.16. ÁBR A
Epilepsziás fiatalok 
kórházban

6.16.

6.17. ÁBR A
Fürdôkád 
(Értelmileg akadályozottak 

lakóotthona, Ausztria)

6.17.
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– A lakók által használható és szabályozható berendezések kialakítása szükséges
– Az egyéni igényekhez igazodóan biztosítani kell személyes és közösségi tereket 

és ezek közötti kapcsolatot, átmenetet. 

 A lakások, háztartások kialakítása során a közterületekkel ellentétben csupán 
a fogyatékos személy egyéni képességeit szükséges figyelembe venni, a környe-
zet akadálymentes kialakítására vonatkozó követelményeket azok tükrében 
kell meghatározni.

NÉHÁNY PÉLDA

– Lakberendezési eszközök jó funkcionalitással bírjanak: pl. könnyen használ-
ható akasztós szekrény.

– Állítható magasságú ágy és szék biztosítása.
– Fürdôkád, zuhanyozó biztonságos használatra történô kialakítása (fürdôkád, 

zuhany elrendezése a mozgássérültekéhez hasonló módon),
– Sarkok, élek lekerekítése (sérülés kivédésére)
– Könnyen kezelhetô háztartási eszközök, megfelelô piktogramokkal ellátva

Munkahely
 Fontos szempont a terek kialakításánál, hogy a csoportban résztvevôk szociális 
kapcsolatai a személyes tér megtartása mellett (pl. munkaasztalok elhelyezése, 
személyes tér biztosítása) fejlôdhessenek (ugyanakkor közösségben legyenek). 

6.18. ÁBR A
Lakóotthon társalgója, 
funkcionalitás, pasztell-
színek

6.19. ÁBR A
Egyszemélyes szoba a 
lakóotthonban

6.20. ÁBR A
Súlyosabban és kevésbé 
súlyosan fogyatékos 
gyermekek, kicsik és na-
gyobbak egy csoportban

6.21. ÁBR A
Munkahely egy otthon-
ban. Színek, természetes 
anyagok
(Magyarország)

6.18.

6.19. 6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.22. ÁBR A
Mûvészetterápia

6.23. ÁBR A
Munkavégzés speciálisan 
kialakított, komoly 
gépekkel. Az adaptáció, 
azaz a tárgyi környezet
kialakítása olyan sike-
res, hogy a képen észre 
sem vehetô, hogy az 
értelmi fogyatékos dolgo-
zó egy speciális gépen 
dolgozik… 
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Lehetôség a visszavonulásra és a pihenésre
 Mind a külsô mind a belsô terek kialakításánál fontos, hogy értelmi fogya-
tékos személynek legyen lehetôsége nyugodt pihenésre, visszavonulásra. Ezt 
szolgálhatja a parkok, pihenôövezetek esetében a fô közlekedési útvonaltól 
kissé távolabb helyezett, esetleg sövénnyel elválasztott öbölben kialakított 
pihenôterület, vagy középületekben csendes, lazításra, kikapcsolásra alkalmas 
pihenôszoba.

Színház, mozi
 Kulturális intézmények belsô tereinek kialakításakor is figyelembe kell venni 
az akadálymentes hozzáférés követelményeit. Ez értelmi fogyatékos személyek 
számára  az alábbi általános szempontokat jelenti. is:  

– Igen fontos a megfelelô WC-mosdó helyiség biztosítása (számban, méretben, 
használhatóságban).

– A szintkülönbségek áthidalására a lépcsôk mellett rámpák elhelyezése is szük-
séges. Ugyancsak lényeges a széksorok közötti, megfelelô nagyságú távolság, 
sorköz. 

6.24.

6.26.

6.28.

6.25.

6.27.

6.24. ÁBR A
Pihenô napközben

6.26. ÁBR A
A polcrendszer elôtt 
folyik a munka, mögöt te
pihenô, TV-vel, fotelok-
kal és kanapéval (idôs -
korú, értelmileg akadá-
lyozott személyek 
csoportja) 
(Ausztria)

6.25. ÁBR A
Saját szoba, egyéni 
berendezéssel

6.27. ÁBR A
Részvétel a munkában: 
van hozzá tér

6.28. ÁBR A
Rossz példa: a víz a 
csap ból akkor indul meg,
 ha a földön lévô gumi-
körre lép valaki. 
Jelzés nincs, a szûkös 
helyet a locsolócsô még 
beszûkíti. A jobboldali 
csap mögött kézzel írt 
szöveg: „nem mûködik”. 
(Magyarország, 

M7-es autópálya, népszerû 

pihenô)
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 Értelmi fogyatékosság esetén a késôbb induló és meglassúbbodott fejlôdés, a 
kommunikáció, a mozgás és a tájékozódóképesség több éves elmaradása, a leg-
több képesség terén pedig a gyermekkorra jellemzô állapot alakul ki.  Ameny-
nyiben járulékos sérülések is adódnak, az átlagostól jelentôsen eltérô képessé-
gekkel kell számolni.

  Bizonyos kórformáknál, pl. Down-szindróma esetén az Alzheimer-kór gya-
kori és korai megjelenése http://downszures.extra.hu; Semmelweis Egyetem 

  Molekuláris Neurológiai Klinikai és Kutatási Központja ApoE genotypizálás) 
azt jelenti, hogy felnôtt, vagy életkoruknál fiatalabbnak kinézô személyek szá-
mára egyáltalán nem elégségesek a valódi életkornak és a fogyatékosság sú-
lyosságának egyébként megfelelô feltételek. Különösen fontos lenne az egész-
ségügyi intézményekben, kórházakban biztosítani olyan feltételeket, amelyek 
az életkorban felnôttnek számító, de mentális korban jelentôsen fiatalabb ér-
telmi fogyatékos személyek számára is biztosítják az önérvényesülés, a fizikai 
jóllét, elláthatóság szempontjait.

ÖSSZEFOGL AL ÁS

 Érzékszervi és mozgásfogyatékosság esetén többnyire jól kidolgozott feltétel-
rendszerek azok, amelyek alapul szolgálhatnak a sérült személyek integrációjá-
nak elôsegítésére. Vannak kompenzációs lehetôségek, pl. a hallássérülés esetén 
a vizuális és taktilis információk és a kognitív képességek képesek kiegészíteni 
a kiesô területeket.

  Amennyiben a kognitív terület zavarai az elsôdlegesek, a helyzet összetet-
tebb: látszólag ép érzékszervi mûködés mellett a személy a beérkezô ingerek 
feldolgozására képtelen, ezt nevezzük az észlelés zavarainak. Középsúlyos-sú-
lyos fokú értelmi fogyatékosság esetén a központi idegrendszer diffúz organi-
kus sérülése miatt rendszerint a kommunikáció (beszéd) és a mozgás jelentôs 
zavaraival is számolnunk kell.

  A környezet berendezésének, az eszközök használhatóságának számukra 
megfelelô megtervezése jelentôs hatással lehet életminôségükre, társadalmi 
integrációjukra. A külföldön már jól ismert eszközök és módszerek nagy segít-
ségünkre lehetnek, új, kreatív megoldások azonban csak akkor születhetnek, 
ha a tervezô azokat a szempontokat, háttérfeltételeket és lehetôségeket is is-
meri, amelyek figyelembe vétele elengedhetetlen a célcsoport számára ideális 
épített környezet feltételeinek megteremtéséhez.

7. Az életkor hatása a környezetben  
 való tájékozódásra, az akadály-  
 mentesítés speciális szempontjai



KOGNITÍV KÉPESSÉGEK



Nyolc. Fogalommagyarázat 24  25

Down-szindróma
 Egységes kórképként John Langdon Down, az angliai Surrey grófság Earlswood 
Elmegyógyintézetének orvosa 1866-ban írta le elôször. Beszámolóját arra a 
megfigyelésre alapozta, hogy bizonyos értelmi fogyatékos betegeknél jelleg-
zetes tünetegyüttes tapasztalható, a szem jellegzetes mongolredôje alapján 

„mongoloid idiótáknak” nevezte el ôket. Ma már ezt az elnevezést nem hasz-
náljuk. Bár Adrian Bleyer (Washington Egyetem Orvosi Kara, St Louis) és P.J. 
Waardenburg már a harmincas évek elején egymástól függetlenül felvetették, 
hogy a Down-kór a kromoszómák szétválásának elmaradásával lehet kapcsola-
tos (nondiszjunkció), ennek bizonyítására csak az ötvenes években kerülhetett 
sor, amikor Svédországban a lundi Genetikai intézetben Hin Tijónak és Albert 
Levannak sikerült meghatároznia, hogy az ember pontos kromoszómaszáma 
negyvenhat, és igazolták a kapcsolatot a Down-kór valamint a kromoszómák 
nem megfelelô szétválása között. 

  Jerome Lejeune, Marthe Gautier és Raymond Turpin a párizsi Progenese In-
tézet munkatársai 1959-ben megszámolták a Down-kórosok sejtjeiben lévô kro-
moszómákat és úgy találták, hogy kromoszómáik általában nondiszjunkciósan 
osztódtak, mindegyiküknél található egy számfeletti, harmadik példány a 21-
es kromoszómából, így összesen negyvenhét kromoszómával rendelkeznek.  
A párban álló kromoszómák rendesen különválnak, és más-más leánysejtbe 
kerülnek a számfelezô sejtosztódás után. Ha nem válnak el, akkor mindegyik 
leánysejtbe vagy kettô kerül, vagy egy sem. A kromoszóma hiányos sejtek álta-
lában elpusztulnak, míg a két kromoszómát tartalmazók a megtermékenyítés 
során még egy harmadikat is kapnak: ez az úgynevezett triszómia. 

  A 21-es triszómia messze a leggyakrabban elôforduló emberi triszómia, 
amely az élveszületéseknél elôfordul, valószínûnek tartják, hogy részben 
azért, mert a 21-es a legkisebb emberi kromoszóma. A Down-szindróma pre-
va lenciáját tekintve az utóbbi évtizedekben magasabb számokat találunk. Ez 
elsôsorban azzal magyarázható, hogy az egészségügyi ellátás fejlôdésével a 
korábbi magas halálozási arány csökkent. Születésük bármelyik szociális osz-
tályban várható. Ellentétben más újszülöttkori fizikai problémával, ez az ál-
lapot nem függvénye szociális osztálynak vagy miliônek, egészségügyi prob-
lémának vagy szintnek, illetve annak sem, hogy a szülôk milyen egészséges 
életmódot folytatnak. Radványi K. (2001.d)

Enzimháztartás
 Az enzimek, más néven fermentumok a szervezetben lejátszódó folyamatok 
reakciósebességét növelô anyagok, biokatalizátorok. Mint minden katalizátor, 
az enzimek is csak olyan folyamatok lejátszódását segítik elô, amelyek egyéb-
ként is végbemennének, de a reakció lényegesen lassabban játszódna le. 

  Bizonyos enzimek hiányában salakanyag halmozódik fel a szervezetben, ez 
az érzékeny központi idegrendszer sejtjeit károsíthatja.

  Ilyen pl. a Tay–Sachs-szindróma ,a GM2-gangliosidosis a zsíranyagcsere za-
varával járó autoszomális recesszív öröklôdésû enzimopátia. Hexózaminidáz-A 
enzim hiány miatt az N-acetil-galaktózamin bontása zavart szenved, emiatt 
GM2 típusú gangliozid raktározódik elsôsorban az idegsejtekben, de májban, 
vesében, bôrben is, aminek következtében az idegeket körbevevô mielinhüvely 
nem alakul ki megfelelôen. Súlyos értelmi fogyatékosság, süketség, vakság, 
motoros funkciózavarok jellemzik.

8. Fogalommagyarázat



KOGNITÍV KÉPESSÉGEK

  A fenilketonúria egy recesszíven öröklödô genetikai anyagcserezavar. 
Amen nyiben egy gyermek mindkét szülôje rendelkezik a fenilalanin-hid roxi-
láz enzim elôállításáért felelôs gén hibás változatával, és a gyermek mindkét 
szülôtôl ezt a hibás gént örökli, akkor az utódnál fenn fog állni az említett 
enzim hiánya. Ez az enzim felel a létfontosságú fenilalanin aminosav lebontá-
sáért a szervezetben. A lebontás elmaradása visszafordíthatatlan idegrendszeri 
károsodásokhoz vezet. http://hu.wikipedia.org

Értelmileg akadályozott – tanulásban akadályozott

Esélyegyenlôség
 Az esélyegyenlôség egy olyan általános alapelv, amelynek leglényegesebb 

szempontjai az Európai Közösség alapító egyezményének 6. cikkelyében (tila-
lom nemzeti hovatartozás miatti diszkriminációról) valamint a 119.cikkelyé-
ben (a nôk és férfiak egyenlô bérezése) vannak lefektetve. Ezek az alapelvek 
minden területen alkalmazandók, különös tekintettel a gazdasági, társadalmi, 
kulturális és családi életre. Ahhoz, hogy az esélyegyenlôség elve a gyakorlat-
ban is érvényesülhessen, szükség lehet ún. pozitív megkülönböztetô intézke-
désekre is.

  
 Az Amszterdami szerzôdés hatálybalépésével egy új, a diszkrimináció tilal-
máról szóló 6/A cikkely erôsíti meg az esélyegyenlôség elvét. Ezen új cikkely 
célja, hogy a Tanács megtehesse a szükséges intézkedéseket mindennemû, a 
nembeli, a faji, az etnikai hovatartozáson, a koron, a vallási, a lelkiismereti, és 
a szexuális érdeklôdésen alapuló diszkrimináció leküzdése érdekében.

Függôség
 Hétköznapi szóhasználatban a függôség szót a ragaszkodás, hozzászokás, szük-

séglet értelemben használjuk. A függôség jelenségének önmagában nincs pozi-
tív, vagy negatív értéke, jelentését a kontextus adja, pl. a függôség egy csecsemô 
számára a túlélést teszi lehetôvé – ez az infantilis függôség. Amennyiben az 
érett függôségbe való eljutás sérül, kóros függôségi állapotok (szülôkrôl való le-
válás zavara, vagy szenvedélybetegségek, azaz addikciók), illetve kóros függet-
lenségi állapotok (autiszikus magatartás) alakulnak ki. http://hu.wikipedia.org/wiki/függôség

Incidencia
 Egy adott idôtartam alatt újonnan keletkezô esetek gyakorisága 
 http://www.idegen-szavak.hu/keres/incidencia

Ingerküszöb
 Az ingernek az a szintje, amely érzékszerveinkkel felfogható, figyelmünket 
felkeltheti. Figyelmi zavarok esetén az ingerküszöb megemelkedik.

BNO szerint
 Gyógypedagógiai, jogi elnevezés IQ megközelítôleg

 tanulási zavarok 70 fölött

F70 ENYHE MENTÁL IS  
ENYHE FOKBAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS 50-69

RE TARDÁCIÓ

 
F71 KÖZEPE S MENTÁL IS  

KÖZÉP SÚLYOS FOKBAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS 35-49
RE TARDÁCIÓ 
 
F72 SÚLYOS MENTÁL IS  

SÚLYOS FOKBAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS 20-34
RE TARDÁCIÓ

 
F73 IGEN SÚLYOS (E XTRÉM)  

LEGSÚLYOSABB FOKBAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS IQ 20 AL AT T
MENTÁL IS RE TARDÁCIÓ 

8.1. TÁBL ÁZ AT
Értelmileg akadályozot-
tak és tanulásban 
akadályozottak a BNO 
és IQ értékek alapján

tanulásban 
akadályozott

értelmileg 
akadályozott



Nyolc. Fogalommagyarázat 26  27

Integráció elve
 A fogyatékos emberek kapcsolatot létesíthessenek és kapcsolatokat tarthassa-
nak fenn más emberekkel és a társadalmi, gazdasági intézmények legszélesebb 
körével. http://izzo.inf.elte.hu/~hehe/tavoktatas/tav01/felev1/mozg.ppt

Intelligenciakvóciens (IQ) (intelligenciahányados)
 A Stanford–Binet-teszttel általánossá vált mutató ( index), mely az  intelligen-
cia ’fokát’ a mentális kor (MK) és a valós életkor (ÉK) hányadosaként fejezi ki, 
százalékos viszonyszám formájában: IQ = MK/ÉK×100. 

  pl.: ha egy 9 éves gyermek megoldotta a 11 évesek feladatainak többségét, 
mentális életkora 11 év, IQ-ja: 11/9×100 = 122; a 9 évesnek, akinek a mentális 
életkora 8 év, ~ja: 8/9×100 = 88. A Gauss -féle normális eloszlás- görbe alapján 
az IQ-szinteket minôsítették is: a 90–110 közötti ~ átlagos, a 110–120 közötti 
magas, 120–130 intervallumban nagyon magas, a 130 feletti különösen ma-
gas, ill. a 80–90 közötti alacsony, a 70–80 közötti igen alacsony intelligenciát 
mutat. A 70 alatti IQ az  értelmi fogyatékosokat jellemzi: 55–70 közötti enyhe, 
40–54 közötti középsúlyos, 25–39 közötti súlyos, 25-nél alacsonyabb érték na-
gyon súlyos értelmi fogyatékosságot jelez. Atkinson, R. L. et al.: Pszichológia. Osiris, Budapest 1994.

 www.human.kando.hu/pedlex/lexicon

Jártasság és készség
 Az ismeretek elsajátításának, ill. gyakorlati alkalmazásának két egymásra épü-
lô szintje. A jártasság szintjén végzett tevékenység bizonyos elemei automa-
tizálódnak, más elemek viszont tudatosak. Az automatizált és a tudatos (dön-
tésigényes) lépések rendje a begyakorlás során állandósul, majd – további 
gyakorlás után teljesen automatikussá, azaz készséggé válik. (pl. az íráskészség 
kialakulását különbözô szakaszok elôzik meg. A betûképek megismerésétôl, 
azok leírásának tudatos gyakorlásától, a szakadozott ritmusú, darabos írástól 

– sok gyakorlás után – eljut az ember arra a szintre, amikor írás közben már 
nem a betûk formálására figyelünk, hanem a szavak, a mondatok leírására.) 
A jártasság és a készség egymáshoz való viszonya sokféle lehet. Egyes esetek-
ben a jártasság valóban a készség kialakulásának átmeneti szintje; sok esetben 
pedig a tevékenység túlnyomóan tudatos, és csak kis részben jellemzik kész-
ség jellegû (automatizált) mozzanatok. A készség a tevékenység gyors, biztos, 
tökéletes végrehajtását teszi lehetôvé, tehermentesítik a tudatot www.kislexikon.hu/

jartassag_es_keszseg.html

 A képesség valamely teljesítményre, tevékenységre való testi-lelki adottság, al-
kalmasság, s mindaz, amit meg tudunk tenni: egy feladat vagy egy munkakör 
elvégzésére való rátermettség, ügyesség.

  A képességeket kér csoportra osztjuk: vannak szellemi képességek és fizikai 
képességek.

SZELLEMI KÉPESSÉGEK PÉLDÁUL

– szóbeli kifejezôkészség, verbális megértés, számolási képesség, térbeli átlátás, 
emlékezet, vizuális észlelés sebessége, következtetési képesség.

FIZIK AI KÉPESSÉGEK PÉLDÁUL 
– erôkifejtés, rugalmasság, testi koordináció, egyensúly, állóképesség.
 A készségek speciális képességek, amelyeket gyakorlattal, gyakorlással szer-
zünk meg. A képességeket különbözô képességtesztekkel mérik, amelyek a 
jövôbeni teljesítmény jóslására szolgálnak.

Kognitív fejlôdés fôbb elméleti megközelítései
NATIVISTA MEGKÖZELÍTÉ S

 E megközelítés szerint a fejlôdés fô mechanizmusa a biológiai érés. A gén-
készletben hordozott biológiai örökség megnyilvánulásában a környezet csak, 
mint kioldó szerepel. Fontos kérdés, hogy vannak-e a fejlôdésnek úgynevezett 
kritikus periódusai, azaz olyan idôszakok, mikor az egészséges fejlôdéshez bi-
zonyos biológiai, vagy környezeti feltételeknek teljesülniük kell. 

KÖRNYEZETI TANUL ÁS MEGKÖZELÍTÉ S

 Másnéven empirista megközelítés, nézetei szerint a fejlôdés legfôbb mechaniz-
musa a tanulás. Noha a fejlôdésnek vannak biológiai feltételei, a fejlôdés során 
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tapasztalható változások okai a külsô környezetben keresendôk. A fejlôdést fo-
lyamatosnak és területáltalánosnak tartja. A behaviorizmus híres képviselôje J. 
B. Watson és Skinner.

KONSTRUKTIVISTA MEGKÖZELÍTÉ S

 Az egyén saját élete során konstruálja, megépíti saját maga számára az ôt 
körülvevô világról a mentális reprezentációit. A kogníció tehát sem nem ve-
leszületett, sem pedig puszta tapasztalat. Piaget szerint a biológiai érés és a 
környezet adta elemekbôl konstruálja a gyermek a tudást. Gondolatrendsze-
rében a fejlôdés minôségileg eltérô periódusokra és alszakaszokra tagolódik, 
ahol a szakaszok sorrendje minden emberi megismerésre jellemzô, kultúrától 
függetlenül. Elmélete az egyik legátfogóbb területáltalános megközelítés, mely 
szerint a változások a reprezentációs struktúrában egyszerre jelentkeznek a 
különbözô területeken. Az elme alkalmazkodásra (adaptáció) képes, melynek 
két funkciója van: asszimiláció (a saját rendszeréhez való igazítás) és akkomo-
dáció (a sémák környezethez való igazítása). E két folyamat változó egyensúlya 
a fejlôdés alapmechanizmusa. Az egyensúly (ekvilibráció) elérése után az újra 
és újra felbomlik, majd magasabb szinten szervezôdik újjá.

SZOCIOKOGNITÍV MEGKÖZELÍTÉ S

 Meghatározó szerepet kap itt a szociális interakció és az interperszonális kap-
csolatok, illetve az egész, a gyereket körülvevô társadalmi kontextus. A gon-
dolatkör egyik legjelentôsebb megközelítése a szociális konstruktivizmus. 
Vigotszkij és Bruner a fizikai környezettel való interakció (lásd Piaget) helyett 
a társsal történô együttes konstrukciókra helyezi a hangsúlyt. Nézetük elfo-
gadja, hogy a különbözô kulturális hatásoknak köszönhetôen a fejlôdés szaka-
szai nem univerzálisak, vagyis hogy a kognitív fejlôdés területspecifikus.

 http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/28het/pszicho/pszicho28.html

Kognitív folyamatok
 A pszichés jelenségek osztályozása szempontjából a kognitív (megismerô) fo-
lyamatok fontos szerepet játszanak, melyet megkülönböztetünk az érzelmi és 
szociális folyamatoktól. A pszichológusok már a kezdet-kezdetén felfigyeltek 
arra, hogy jelentôsek a pszichés tényezôk közötti különbségek. Egy embernek 
egyszerre sokféle szerepben kell helytállnia, lehet például egyszerre nevelô, 
diák, szülô, járókelô stb. De nem egyértelmû az összefüggés az értelmi képes ség 
és tanulmányi eredmény között sem. A teljesítményt meghatározó tényezôk 
közé sorolható a szülôk foglalkozása és anyagi lehetôségei is. A kognitív folya-
matokhoz szükséges például:

– érzékelés (elemi ingerek esetén)
– észlelés
– figyelem
– emlékezet (információ tárolás)/hosszútávú/rövidtávú
– gondolkodás (információ feldolgozás)
– beszéd
– mozgás (információ kiadás)

 Az érzékelés az érzékszervek mûködésének eredményei, és általában egyszerû 
ingerek váltják ki ôket. Érzékleteink a látás, hallás, szaglás, ízlés, bôrérzékletek 
és a testérzékletek. Az összes érzéklet egyik közös jellemzôje a változásra való 
érzékenység. Az intenzitásra való érzékenységet az abszolút küszöbbel, vagyis 
a legkisebb megbízhatóan észlelhetô mértékû ingerenergiával mérjük.

  Az észlelés kutatása a perceptuális rendszer két fô funkciójával foglalkozik:
– a lokalizációval (a tárgyak helyét határozza meg)
– a felismeréssel (a tárgyakat azonosítja)
 A lokalizációt és az észlelést az agykéreg különbözô területei hajtják végre.
  Az idô nagy részében annyi inger bombáz minket, hogy képtelenek va-
gyunk mindent felismerni, ezért figyelemre van szükség. Az ingerek egy bi-
zonyos része mindenképpen benyomul a tudatunkba, de bizonyos korlátok 
között megválaszthatjuk, mit észleljünk.

  Az emlékezet három szakaszra bontható, a kódolásra, tárolásra és az elô hí-
vásra. A tárolás szempontjából megkülönböztetünk hosszú- és rövidtávú me-
móriát.
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  Az érzelmi folyamatok általában a kognitív folyamatok kísérô jelenségei, 
így azokkal együtt jelennek meg. Az érzelmi folyamatok alapjai a szükségletek 
és az abból konkretizálódó motiváció. A szükségletek lehetnek:

– biológiaiak (szomjúság, éhség, meleg stb.)
– társadalmiak (munka, tanulás, szórakozás stb.)
 http://www.tanarkepzo.poliod.hu/program/pszicho/Htmlfile/441.htm

Kognitív pszichológia – a latin cognitio (»megismerés«) szóból

 A kísérleti pszichológia vezetô irányzata a huszadik század második felében. 
Az emberi megismerés vizsgálatát állította a kísérletezés elôterébe, a belsô mo-
dellek, a reprezentációk kialakulásának és irányító szerepének törvényeivel. 
Fô kutatási témái az észlelés, figyelem, emlékezés, gondolkodás, nyelv, döntés 
vizsgálata. Neves képviselôi D. Broadbent, G. Miller, U. Neisser, G. Sperling, 
M. Posner, R. Shepard. Fô kutatási módszere a válaszidôk és a hibázások 
elem¬zése pontosan ellenôrzött kísérleti helyzetekben, mely ma kiegészül az 
agyi kiváltott elektromos válaszok és az agyi képalkotó módszerek használa-
tával, s agysérült betegek teljesítményzavarainak értelmezésével. A megisme-
rés szakaszait egy közös folyamat részeiként kezeli az információfeldolgozási 
fel¬fogás, mely szerint a külvilágból érkezô ingerek egyre elvontabb leképezé-
seket hoznak létre fejünkben, a szenzorostól az egészen elvontig, különbözô 
idôi és szervezôdésû tárak keretében értelmezve. Összeállította: Pléh Csaba, Magyar Virtuális Encik-

lopédia, http://enc.phil-inst.hu/1enciklopedia/fogalmi/pszich_kog/kognitivpszi.htm

Mentális kor
 Az a kor, amelynek az egyén értelmi fejlôdési szintje megfelel
 http://www.autizmus.hu/ErtelmezoSzotar.shtml

Mielinizáció
 Mielinizáció során az idegsejtek hosszú nyúlványát, az axont több rétegben sejt-
hártya (mielinhüvely) veszi körül, amely elszigeteli környezetétôl és az idegek 
gyorsabb ingerületvezetését teszi lehetôvé. A mielinhüvely kialakulása a késôi 
embrionális és korai posztnatális korban zajlik, idôbeni megoszlása jelentôs 
fajonkénti eltérést mutat. Míg egyes fajok majdnem teljesen mielinizálatlan 
központi idegrendszerrel jönnek világra, addig másokban a mielinizáció 
különbözô mértékben már lezajlott erre a pillanatra. Néhány pályára jellemzô, 
hogy mielinizációja akár a felnôttkorig elhúzódhat. Ilyen például a mozgató 
rendszer is. Fontos megemlíteni, hogy a mielinhüvely kialakulása az axon kö-
rül jelzi annak funkcionális érettségét, minthogy csak ezután lesz képes teljes 
fokú ingerületvezetésre. Nagyon jól tükrözi ezt az újszülött mozgásmintázata 
is. A motoros pályák elôrehaladottabb mielinizációjával születô fajokban ha-
marabb alakul ki az önálló mozgás, mint azokban, amelyek újszülött korban 
kevésbé mielinizáltak. http://www.mindentudas.hu/sotonyi/20050404sotonyi1.html?pIdx=5

Motiváció
 Motiváció alatt azt a készséget értjük, ha valaki egy meghatározott cselekvést 
meghatározott intenzitással, illetve tartóssággal egy valós helyzetben végre-
hajt.

KÉ TFA JTA FORR ÁS IDÉZHET ELÔ MOTIVÁCIÓT

– külsô jutalmazás/jutalom
– belsô „jólét” érzése

 Mind a külsô, mind a belsô forrást hajtôerônek tekinthetjük, de a megbecsülés, 
dicséret és a pénz, mint külsô motivációs források csak rövid ideig motiválnak 
minket. A következôkben meghatározzuk a külsô és belsô motiváció közti kü-
lönbségeket. http://americanjka.org/other/Motivacio_magyar.doc.

Mozgás
 A fizikai tevékenységek egyedülálló módon stimulálják az agy és a test közötti 
összeköttetéseket. A problémák megoldását különbözô próbálkozások során 
tanuljuk, ami szinte mindig mozgásos megoldás-forma az elején.

  Bizonyos szerveink állandó mozgásban vannak, e nélkül nem élnénk, nem 
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tudnánk létezni. A mozgás kommunikáció. A mozgás interakció és kapcso-
latteremtés. A mozgás kontroll és elengedés. A mozgás érzelmeink és szen-
vedélyünk szavakon túli kifejezôdése. A mozgás próbálkozás és gyakorlás. A 
mozgás felfedezés. A mozgás önmagunk elhelyezése a világban, a mozgás ön-
kifejezés. A mozgás önmegismerés.

  A mozgáson keresztül a gyerekek gondolkodni, kommunikálni tanulnak, és 
kiépítik önbizalmukat. A mozgás fizikai és érzelmi kompetenciát hoz. 

 http://www.okosbaba.hu/mozgas-tanulas.html, http://pihgy.hu/mozgas

Normalizációs elv
 A fogyatékossággal élô emberekrôl történô gondoskodás megváltoztatását, 
emberhez méltó életük elismerését, életfeltételeik normalizálását célzó moz-
galomból kifejlôdött, átfogó elméleti koncepció. Kezdeti célja a dán Bank-
Mikkelsen 1969-bôl származó megfogalmazása szerint „…lehetôvé tenni azt, 
hogy az értelmi fogyatékosok olyan egzisztenciát érjenek el, mely lehetôség 
szerint a normális életfeltételekhez legközelebb áll.” Az elméletté formálás ki-
dolgozója a svéd Nirje, majd az amerikai Wolfensberger, aki kiterjesztette a 
programot mindazokra, akik „leértékelt” emberként élnek a társadalomban. 
A normalizációs elv szerint nincs kétfajta ember (fogyatékos és ép), emberek 
vannak, változatos tulajdonságokkal. Nem lehetséges tehát kétféle bánásmód 
sem, csak egyetlenegy: emberhez méltó. A normalizációs elvbôl következett a 
fogyatékos személyek bentlakásos intézményeiben a mûködési zavarok meg-
szüntetése; fejlôdést, szociális tanulást, érzelmi biztonságot nyújtó, változatos, 
heteroszexuális világ megteremtése, majd fokozatosan a nagy intézmények 
megszüntetése, lakóközösségre orientált szolgáltatások kialakítása. Fontos 
normalizációs gondolat: „legkevésbé korlátozó környezetben” biztosítani az 
adott társadalom nem fogyatékosok számára rendelkezésre álló kultúráját, 
szolgáltatásait a fogyatékos emberek számára is. http://human.kando.hu/pedlex/lexicon/N2.xml/

normalizacios_elv.html

Normális eloszlás, v. Gauss-eloszlás
 A statisztikában a legfontosabb és leggyakrabban alkalmazott eloszlás a nor-
mális eloszlás, mely általában sok, egymástól független hatásra bekövetkezô 
események valószínûségeloszlása. A normális eloszlás göbéjét elôször egy fran-
cia matematikus, Abraham de Moivre fedezte fel és közölte le 1733-ban. A 
normális eloszlást tudományosan két matematikus-csillagász, a francia Pierre-
Simon Laplace és a német Carl Friedrich Gauss alapozta meg. Többen úgy vé-
lik, hogy Laplace hozzájárulása a normális eloszlás tulajdonságainak tisztázá-
sához jelentôsebb volt, mint Gaussé, mégis Gauss után nevezték el a normális 
eloszlást Gauss eloszlásnak, miután Gauss volt az elsô, aki a normális eloszlást 
égitestek mozgására alkalmazta. A természetben, az orvostudományban na-
gyon sok mért paraméter normális eloszlással írható le, mint például az egyé-
nek magassága, vérnyomása, súlya, stb. A normális elnevezés is arra utal, hogy 
a mért adatainktól ezt várjuk, mert ez a természetes viselkedésük.

   A normális eloszlás sûrûség-függvényének grafikonját Gauss-, v. haranggör-
bének nevezzük, amely a maximális értéknél húzott és az x tengelyre merôleges 
egyenesre nézve szimmetrikus. A jelenségek sok problémájának megoldásához 
gyakran rendelhetünk olyan valószínûségi változót, amelynek eloszlásai nor-
mális eloszlásúak v. majdnem normális eloszlásúak (pl. azonos korú gyermekek 
egyes testi fejlettségi mutatóinak – magasság, súly stb. – eloszlásai). 

  Annak valószínûsége, hogy egy egyedi megfigyelés a valódi értéktôl (az 
eloszlás átlagától) egyszeres standard deviációnyira tér el, 0,682. Ez elég ala-
csonynak tûnik, ezért a kutatók a standard deviáció 2- vagy 3-szorosát szokták 
venni, amellyel ez a valószínûség 0,954-re illetve 0,998-re emelkedik. Tehát 
annak valószínûsége, hogy egy egyedi megfigyelés a valódi értéktôl (az elosz-
lás átlagától) kétszeres standard deviációnyira tér el, 0,954. Falus I. (szerk.): Bevezetés a 

pedagógiai kutatás módszereibe. Bp. 1993. http://human.kando.hu/pedlex/lexicon/N2.xml/normalis_eloszlas.html

Önrendelkezés elve
 A fogyatékos emberek megmaradt képességeik és lehetôségeik keretein belül sza-

badon rendelkeznek életük alakításáról. http://izzo.inf.elte.hu/~hehe/tavoktatas/tav01/felev1/mozg.ppt
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Percepció
 A környezeti ingerekbôl érkezô észleletek jelentéssel való felruházása, felisme-
rése, szervezése (nem objektív: függ a tapasztalatoktól, kultúrától, tanulástól 
stb.) máshol: érzékelés, észlelés

FUNKCIÓJA

– kapcsolat létesítése a külvilág és a személyiség között
ÖSSZETE VÔI

– érzékszervek
– idegpályák (felszálló, leszálló)
– kérgi érzékelô-mozgató központok
FOLYAMAT

 inger – érzékszerv – idegvégzôdés: ingerület – felszálló idegpálya – központ – 
leszálló idegpálya (reakció)

INGERTÍPUSOK

– vizuális, auditív, taktilis, szag, íz http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/2001/4het/pszicho/pszicho4.html

Piaget, Jean (ejtsd: Zsan Piazsé)
 Francia pszichológus, a gyermek fejlôdésének új elméletét állította fel saját 
gyermekei megfigyelése során. A kognitív fejlôdés szakaszai Piaget szerint:

SZENZOMOTOROS PERIÓDUS

 0-2. év. Ebben a periódusban 6 invariáns alszakaszon keresztül valósul meg 
a fejlôdés. Itt a megismerés egyenlô a cselekvéssel, a csecsemô az itt és most 
világában él, ez az érzékszervi intelligencia világa. 18 hónapos kor körül már 
elkezdi belsô mentális reprezentációk segítségével megérteni a világot, mely 
lehetôvé teszi, hogy belátással oldjon meg helyzeteket. Piaget szerint a tárgy-
állandóság kialakulása a legfôbb bizonyítéka a reprezentációs képesség megje-
lenésének. Ekkor a csecsemô képes azt a tárgyat mentálisan leképezni, amely 
érzékszervei számára közvetlenül nem hozzáférhetô.

MÛVELETEK ELÔTTI PERIÓDUS

 2-7., 8. év. A mûveletek elôtti idôszakban a gyerek egy tárgy egy tulajdonsá-
gának megváltoztatásakor minden tulajdonság megváltozását feltételezi, mert 
gondolkodása a szemlélettôl vezérelt. A periódus három alszakaszra bontható. 
A II/1-es alszakaszban (2-4 év) a szenzomotoros periódusban megjelenô szim-
bolikus folyamat fejlôdését emeli ki Piaget. A késleltetett utánzás alkalmazása-
kor az akkomodáció kerül túlsúlyba. Erre a szakaszra az érzékszervi-mozgásos, 
gyakorló játékok a jellemzôk. A II/2-es alszakaszban (4-6 év) már a szimbolikus 
játék az uralkodó, melyben bármi szolgálhat egy másik tárgy helyettesítôjeként. 
A fogalmi fejlôdésben ekkor valahol félúton tart a gyerek, mert a fogalmak ele-
mei még nem rendezôdnek fogalmak és alfogalmak rendszerébe, és emiatt az 
egyes elemekbôl hiányzik az egyediség. A szimbolikus funkció megerôsödését 
a nyelv rohamos fejlôdése is jelzi. Ebben az alszakaszban Piaget az egocent-
rikus gondolkodást hangsúlyozza. Ilyenkor a kisgyerek csak saját perspektí-
vájából képes látni a világot.. Ekkora már magyarázatigénye túlnô ismeret-
anyagán, és így elméleteket gyárt olyan jelenségekrôl, melyekrôl még nincsen 
tapasztalata (gyermeki realizmus) A II/3-as alszakaszban (6-7., 8. év) megindul 
a decentralizáció, de a folyamat csak a következô periódusban teljesedik ki, a 
mûveleti gondolkodás megjelenésével.

KONKRÉ T MÛVELETEK PERIÓDUSA 
 -7., 8-11., 12. év. A gyerek ebben a periódusban képes megragadni a mûveletek 
megfordíthatóságát, a látszat nem vezeti félre, de a mûveleteket csak konk-
rét, látható tárgyakon tudja elvégezni, elvontabb szinten nem. Erre csak a for-
mális mûveleti szinten lesz képes. 9-10 éves korig az egyszerûbb mûveletek 
a jellemzôk. 6-7 éves kor elôtt a mûveletek elôtti szakaszban a gyerek nem 
érti meg a számmegmaradást (példát a könyvben találtok az ezt vizsgáló fel-
adatokra), a gondolkodásukat a szemlélet vezérli. Ez a periódus két szakaszra 
bontható és a súly (9-10 év) és a térfogat (11-12 év) állandóságának megértése 
átnyúlik a periódus 2. alszakaszába. A konkrét tárgyakon végrehajtott mentá-
lis mûveletek lényege ebben az idôszakban a szemlélettôl való függetlenedés.

Piktogram
 Tájékoztató feliratot helyettesítô ábra http://www.kislexikon.hu/piktogram.html
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Reprezentáció
 Leképezés, képviselet: valamely jel egy dolog vagy folyamat helyett áll. A tár-

sadalomtudományok a külsô reprezentáció világát elemzik, míg a pszichológia 
a belsô, mentális reprezentációt: milyen szervezôdési elveknek megfelelôen 
alakul ki kapcsolat a gondolati világ és a környezet között? Az egyszerûbb 
idegrendszerek reprezentáció közvetítése nélkül, közvetlenül rendelik az 
élôlény viselkedését a környezet hatálya alá. Emlôsöknél már kialakul a téri 
világ leképezése (kognitív térkép), melynek révén az állat helyekhez eseménye-
ket kapcsol. A fôemlôsöknél kialakuló, egyedi eseményekre vonatkozó epizo-
dikus reprezentációs rendszer az embernél tovább finomodik. A szemléletes, 
képi reprezentáció az alapforma, melyben a leképezett dolgok és a jelek belsô 
rendje között analógiás megfeleltetés van. A nyelv kialakulásával megjelenik 
a kijelentéseken alapuló (propozicionális) leképezés, ahol a szavak, a szavak 
sorrendje s a dolgok és események között nincsen hasonlósági viszony. Az em-
beri kultúra nem csupán egyedi reprezentációt alakít ki, hanem egész repre-
zentációs rendszereket. Ezek fontos jellemzôje kreativitásuk: a reprezentációk 
egymással összekapcsolódva nemcsak leképeznek, hanem kreatívan új gon-
dolatokat is létrehoznak. Ebben az értelemben a reprezentáció a gondolkodás 
alapja, amint azt a kognitív tudomány értelmezi. A reprezentációs szabadság 
jelenik meg már a gyermekrajzokban is, s a gyermeki gondolkodás fejlôdése a 
reprezentációs rendszerek fejlôdéseként is interpretálható. 

 http://www.enc.hu/1enciklopedia/fogalmi/pszich_kog/reprezentacio.htm

Szórás (standard deviáció, SD): 
 A legfontosabb statisztikai eszköz: azt mutatja meg, hogy az adatok, amiket 

begyûjtöttünk, mekkora tartományban helyezkednek el. Nem mindegy, ha 
valakinek a 3-as átlaga a teljesítményértékelésben úgy „jön ki”, hogy minden 
egyes értékelési tényezôre 3-as minôsítést kapott, vagy úgy, hogy a tényezôk 
egyik felében 1-es, a másik felében pedig ötös minôsítést. A szórás mértéke ezt 
a különbséget mutatja meg. A két eset különbözô beavatkozási módot igényel 

– ám ezt csak a szórás számításával, de legalábbis tekintetbe vételével tudjuk 
meg. http://www.hik.hu/tankonyvtar/site/books/b163/ch04s02s03.html, http://rs1.szif.hu/~szorenyi/elm/bioselm2.htm

 http://www.kfki.hu/chemonet/hun/eloado/stat/stat2.html, http://www.atwork.hu/oktatas/default.aspx?linfo=12

Szocioökonómiai státusz (SES)
 A szociökonómiai státusz a tanulók családi hátterének komplex meghatáro-
zása. Elsôsorban a szülôk iskolai végzettségétôl függ, ami a legtöbb esetben a 
családi háttér más jellemzôire is hatással van. A magasabb iskolai végzettségû 
szülôk gyakrabban és hosszabban beszélgetnek a gyerekekkel, a hétköznapi 
életükben is több olyan esemény számít mindennapinak, ami az iskola által 
közvetített kultúrához közel áll. A magasabb iskolai végzettséggel rendelkezô 
szülôk általában jobb anyagi körülményeket biztosítanak a gyermekük számá-
ra, több idôt tölthetnek vele, többet olvasnak és pozitívabb attitûddel viszo-
nyulnak az iskolához és a tanuláshoz, mint az alacsonyabb iskolai végzettség-
gel rendelkezô szülôk. Habár minden egyes tanuló egyforma esélyeket kap az 
iskolában, az otthonról hozott családi háttér jelentôs mértékben képes befo-
lyásolni az iskolai teljesítményt. http://edutech.elte.hu/multiped/ped_06/ped06_2_01.html

Prevalencia 
 Meghatározott betegségben szenvedô egyének aránya (elôfordulási gyakorisá-
ga) a teljes népességben http://www.idegen-szavak.hu/keres/prevalencia

Tanulás
 A szervezetben végbemenô minden olyan változás, amely tapasztalatszerzés, 
gyakorlás, ismétlés következtében megy végbe, és viselkedésváltozást eredmé-
nyez. A viselkedésváltozás hátterében az idegrendszerben végbemenô változás 
áll: kapcsolat jön létre a térben és idôben érintkezô dolgok között és ez az asz-
szociáció leképezôdik a központi idegrendszer két vagy több pontja között. 

FA JTÁI

 klasszikus kondicionálás, operáns kondicionálás, látens tanulás, próba szeren-
cse tanulás – ezek a tanulási formák az állatvilágban is megjelennek. Az embe-
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ri tanulás ennél bonyolultabb, több felosztása ismeretes: 1. a különféle moda-
litások szerint elkülöníthetô: a szenzoros, motoros és a verbális tanulás, 2. más 
csoportosítás szerint megkülönböztethetô a mechanikus és az értelemszerû 
tanulás, 3. a résztvevô aktivizáltsága szerint lehet szándékos vagy spontán. A 
tanulás elválaszthatatlan az emlékezeti mûködéstôl, amelynek során a bevé-
sés, a megôrzés és a felidézés történik. Szorosan összekapcsolódik a képzeleti 
mûködéssel.

Tanulási nehézség
 közülük a legkevésbé súlyos, amely általában 1-1- iskolai helyzetet érint, át-
meneti jelleggel. A normál pedagógia eszközeivel is megszüntethetô, pl. kor-
rekció, korrepetálás, differenciálás. Gyakran elôfordul, hogy a halmozottan 
hátrányos helyzetû és / vagy etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek már az 
iskola kezdés után tanulási nehézséget mutatnak (pl. nyelvi szint, kulturális 
különbségek) ez pedig az említett pedagógiai eljárásokkal korrigálható lehet-
ne. Amennyiben a gyermek nem kapja meg a segítséget, a kezdeti nehézség 
talaján akár tanulási akadályozottság is kialakulhat.

Tanulási zavar
 akkor beszélünk, ha egy képességterület mûködésében tartós és súlyos prob-
lémák jelentkeznek (pl. diszkalkulia, diszlexia, diszgráfia, figyelemzavar). A 
tanulási zavar speciális tanulásképtelenség, mely az olvasás zavarában (diszle-
xia), az írás zavarában (diszgráfia), a számolás zavarában (diszkalkulia), a rit-
musészlelés és érzékeltetés zavarában (aritmia), a helyesírás zavarában, késôbb 
az idegen nyelv- tanulás zavarában jelentkezik. A tanulás nehézségekbe üt-
közik annak ellenére, hogy az érzékszervek épek, az intelligencia színvonala 
átlagos, vagy az átlagnál jobb. A tanulási zavarnak Clements szerint számos 
tünete ismeretes: 1. a speciális tanulásképtelenség, amely az írás-, olvasás-, 
számolástanulásban, a nyelvtani hibákban, késôbb az idegen nyelv tanulásá-
ban okoz hiányosságokat, nehézségeket, 2. perceptuo motoros rendszer elég-
telen mûködése, 3. általános koordinációs hiányosságok, a téri orientáció és 
a térben való mozgás problémái, 4. a viselkedés és aktivitás területén meg-
mutatkozó zavarok: hiperaktivitás, 5. figyelemkoncentráció zavara, 6. érzel-
mi labilitás, impulzivitás, 7. a nyelvi fejlettség zavarai, esetleg beszédhibák, 8. 
gondolkodás-, illetve emlékezetzavar, 9. másodlagos tünetek: szorongás, fôleg 
a teljesítményszorongás, kudarckerülés, agresszió, visszahúzódás és gátoltság, 
figyelemfelkeltô viselkedés. A keresztcsatornák összehangolásának hiánya is 
feltûnô. Tanulási zavarban hazai és a nemzetközi statisztikai adatok szerint az 
iskoláskorú gyermekek 10-15 %-a szenved. 

Tanulási akadályozottság
 több területet érintô, mélyreható, tartós és súlyos problémáról van szó, amely 
erôsen megnehezíti a hagyományos általános iskolai feltételek közötti fejlesz-
tést, ha a gyermek, illetve az általános iskolai pedagógus nem kap segítséget. A 
probléma gyökere nem csak a gyermekben keresendô.

  Tanulási akadályozottak mindazon gyermekek és fiatalok, akik a tanulási 
képesség fejlôdési zavara következtében tartósan és feltûnôen nehezen tanul-
nak. http://www.massag.hu/main.php?a=fogalommagyarazo



Képek forrása

KÉPEK FORR ÁSA

1.1. ábra: Sóvári M., 2008

1.2.ábra. Drew C., Logan D. és Hardman M., 1984, 47. o. alapján

1.3.ábra: Heward W-Orlansky M., 1988, 87. o.

2.1. ábra: Ollendick T.- Hersen: Handbook of Child and Adolescent Assesment  Boston, 1993. alapján

3.1.táblázat: Hardman M., Drew C. és Winston-Egan,M. 1996, 185. o.

3.2. táblázat: Drew C., Logan D. és Hardman,M. 1988, 13. o.

6.1. ábra: http://www.praxis-voves.de/pics/img001.jpg, 2008

6.2. ábra: Radványi K., 2008

6.3. ábra: Radványi K., 2004

6.4. ábra: www.hilfe-hd.de/.../kunstwerkstatt.htm, 2008

6.5. ábra: http://www.lwl.org/LWL/Jugend/Hedwig_Dransfeld_Schule/Schulische_Foerderung/

 1196424250_0/grafik, 2008

6.6. ábra : Radványi K., 2005

6.7. ábra : Radványi K., 2004

6.8. ábra : Radványi K., 2004

6.9. ábra : Radványi K., 2004

6.10. ábra : Radványi K., 2004

6.11. ábra : Radványi K., 2004

6.12. ábra : Radványi K., 2004

6.13. ábra : Radványi K., 2004

6.14. ábra : Radványi K., 2004

6.15. ábra : Radványi K., 2004

6.16. ábra : Radványi K., 2004

6.17. ábra : http://ihrekunna.de/ekunna/data/Station.jpg, 2008

6.18. ábra : Radványi K., 2005

6.19. ábra : Radványi K., 2005

6.20. ábra : Radványi K., 2005

6.21. ábra : Radványi K., 2005

6.22. ábra : Radványi K., 2005

6.23. ábra : www.diakonieneuendettelsau.de/uploads/pics/2sp_werkstattmaschine.jpg, 2008

6.24. ábra: http://www.diakonieneuendettelsau.de/uploads/pics/2sp_Rappelkiste11NDWohnen.jpg, 2008

6.25. ábra: http://www.lebenshilfe-kempten.de/images/08-02-20/Philipp.jpg, 2008

6.26. ábra: Radványi K., 2005

6.27. ábra: www.vinzenz-heim.de, 2008

6.28. ábra: Radványi K., 2005



FELHASZNÁLT IRODALOM

Bass L. (2008): Az értelmi fogyatékosok száma Magyarországon. Kézenfogva Alapítvány, 

 Budapest 9 -18. o.

BNO-10 (1996): A betegségek és az egészséggel kapcsolatos problémák nemzetközi statisztikai 

 osztályozása. Tizedik revízió. Budapest, Népjóléti Minisztérium

Bundschuh, P.(1992): Heilpädagogische Psychologie.  Ernst Reinhardt Verlag, München Basel

Csató Zs.(szerk.) (2001): Egyszerûen, érthetôen. ÉFOÉSZ, Csupaszívek

Drew,C.J., Logan, D.R., Hardman, M.L.(1984): Mental Retardation.  

 A Life cycle Approach. Merril Publishing Company, Columbus Ohio.  47. o.

Hallahan, D.P.J., Kaufmann, M. (1997): Exceptional learners 7th ed. Allyn and Bacon, Boston

Hatos Gy. (1994, 2008): Az értelmi akadályozottsággal élô emberek: nevelésük, életük.  

 BGGYTF, Budapest

Hardman, M.L., Drew, C.J., Winston – Egan, M. (1996): Human Exceptionality. 5th  ed. Allyn and 

Bacon, Boston

Heward, W. Orlansky, M.(1988): Exceptional Children. Merril Publishing Company, Ohio.  

Illyés S.(1980): Bevezetés a tanulás pszichológiájába. In.: Illyés S. (szerk.): Tanulás és értelmi fogyaté-

kosság. Tankönyvkiadó, Budapest, 9 – 30.o.

Kende A(2004).: Együtt vagy külön? Iskolakultúra, 2004/1

Kopp M. (2003): A stressz szerepe az egészségromlásban Hippocrates családorvosi és foglalkozás 

–egészségügyi folyóirat  V. évfolyam 1. szám2003. január-február  44-48.o.

Laki T.:(2006) Értelmi sérült emberek lakókörnyezete. BMGE PhD disszertáció. 

 Témavezetô Zöld András

Luckasson et al.(1992, 2002): DSM III.  Mental Retardation. Definition, Classification and Systems of 

Support. 9th Edition, American Association on Mental Retardation Pszichiátriai Társaság   81 – 91.

Ollendick – Hersen (1993): Handbook of Child and Adolescent Assesment  Boston, 

Pálhegyi F. (1981): Társadalmi sztereotípiák fogyatékosokkal kapcsolatban. Tankönyvkiadó, Budapest

Perry, N.(1974): Teaching the Mentally Retarded Child. Columbia University Press,  

 New York, London  19 – 48.o.

Piaget,J. (1966): Psychologie der Intelligence. Zürich, Stuttgart, Rascher

Pléh Cs., Kovács Gy., Gulyás B.(szerk.) ( 2003): Kognitív idegtudomány. Osiris Kiadó, Budapest.

Radigk , W. (1990): Kognitive Entwicklung und zerebrale Dysfunktion. 2.Aufl. 

 Modernes Lernen. Dortmund

Radványi K.(1994): Az értelmi akadályozottak kommunikációja Szöveggyûjtemény  Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Tanárképzô Fôiskola  Budapest, 1994   

Radványi K. (1998): „Ki vagyok én?” Szempontok értelmileg akadályozott gyermekek önismeretének 

fejlesztéséhez.  B.G.GypTF  Kiadványa, Budapest.

Radványi K.: Értelmileg akadályozott tanulók kultúrtechnikákat megalapozó készségfejlesztése az 

iskoláskor kezdetén Gyógypedagógiai Szemle XXV. évf. 4.sz. 1997 okt-dec. p.260-267

Radványi K. (2001a):Értelmileg akadályozott gyermekek vizsgálata a Heidelbergi Kompetencia 

Inventárral Gyógypedagógiai Szemle különkiadása, 2001. „Tudomány Napja 1999” rendezvényén 

elhangzott elôadások kötete.

Radványi K.(2001b): Down szindrómás gyermekek adaptív viselkedésének mérése a Heidelbergi 

Kompetencia Inventár segítségévelGyógypedagógiai Szemle 2001 / 3. 166-183.

Radványi K. (2001c): A mentális fejlettség mérésének problémái Középsúlyos értelmi fogyatékossággal 

járó Down-szindróma esetén. Alkalmazott Pszichológia III. évf. 2. szám 63-72.

Radványi  K.(2001d): Szempontok a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek képességeinek 

megítéléséhez: iskoláskorú Down-szindrómás személyek értelmi szintjének, adaptív viselkedésének 

és otthoni környezetének vizsgálata.  Bölcsészdoktori disszertáció.  

 ELTE BTK Pszichológia Doktori Iskola 2001.

Radványi K. – Pléh Cs.(2002): Középsúlyos értelmi fogyatékos iskoláskorú gyermekek beszédének 

néhány nyelvtani jellemzôje. Pszichológia, 22. évf. 2002/3 sz. 245-263

Schalock, R. L. et al. (2007): Understanding the change to the term intellectual disability. Intellectual 

and Developmental Disabilities, 45 (2), pp. 116-124.) AAIDD Terminology and Classification 

Committee. 2007, April;  

A JÁNLOTT HONL APOK – ÉLMÉNYPARKHOZ

http://de.wikipedia.org/wiki/Hugo_K%C3%BCkelhaus

http://www.jamos.de/bs/b_sin.html

http://www.kolping-waibstadt.de/pressespiegel/2005/07juli/17/ausflug_sinnesgarten.htm

http://www.erfahrungsfeld.de/

http://www.heilpaedagogik-lotz.de/Text9.htm

A JÁNLOTT HONL APOK – FIGYELEMHEZ

http://homepage.ruhr-uni-bochum.de/sven.Bielski/Selektive.htm

A TÉMÁVAL FOGL ALKOZÓ EGYÉB INTERNETCÍMEK

http://en.wikipedia.org/wiki/Assistive_technology_service_provider

http://en.wikipedia.org/wiki/Rehabilitation_Engineering_and_Assistive_Technology_

 Society_of_North_America

http://www.aaate.net/news.asp?check_if_more=999&articlei=46

http://www.assistivetech.net/

http://careers.resna.org/ 

http://www.icdri.org/Assistive%20Technology/resna.htm

http://www.wibco.com/

http://helpingtogrow.istores.com/

http://www.amazon.com/Rehabilitation-Engineering-Raymond-V-Smith/dp/0849369517

http://www.start-centre.com/i-create2008/callworkshop.php

http://www.start-centre.com/i-create2008/plenary.php

http://www.shrs.pitt.edu/CMS/School/Faculty_Bio.asp?id=105

http://books.google.hu/books?id=yZHECGxeYKIC

http://www.e-bility.com/arataconf/papers/doc/hobbs.doc

http://www.abledata.com/ 

Felhasznált irodalom, ajánlott honlapok 34  35



JEGYZETEK



JEGYZETEK



JEGYZETEK



JEGYZETEK



JEGYZETEK



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


