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Az egyéni fejlesztési terv megírásának problémaköre ma igen aktuális. Egyrészt
azért, mert egyre több szakterület követelménye, illetve várható követelménye lesz a
munkája során való hasznosítása, egyáltalán az elkészítése. Másrészt, míg a fejlesztõ
feladatok, feladatgyûjtemények köre ma már egyre bõvülõ, addig a fejlesztési tervek
elkészítésérõl, konkrét tervek bemutatásáról szóló irodalom még kevés.

2004 júniusában végeztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõis -
ko lai Karán másoddiplomás képzés keretében. A záródolgozatom egy kisfiú fel -
mé rési eredményei alapján történõ egyéni fejlesztési terv kidolgozásáról szólt.
Ennek elkészítése során tapasztaltam, hogy milyen hiányos az ötleteket, gon do -
latokat ébresztõ szakirodalom.

Porkolábné Dr. Balogh Katalin megfogalmazásában a fejlesztés nem más,
mint támasznyújtás; és semmiképpen sem jelentheti a fejlõdés ütemének mecha -
nikus felgyorsítását. Azt pedig, hogy egy gyermeknek van - e szüksége speciális
fejlesztésre, azt több tényezõ együttes kölcsönhatása határozza meg. Ezek a
tényezõk mind az egyén fejlõdését befolyásolják.

Egy egyéni fejlesztési terv elkészítésének elõkészületekor is már rengeteg kér -
dés merül fel, amit részletesen körbe kell járni ahhoz, hogy ténylegesen a gyermek
igényeinek, szükségleteinek és adekvát fejlettségi szintjének megfelelõ programot
dolgozhassunk ki. Fontos, hogy a gyermek tanulási/ értelmi/ érzékszervi prob -
lémái, nehézségei mögött milyen környezeti hatások húzódhatnak meg. Ennek
megismeréséhez nagy segítséget nyújt a családlátogatás, az anamnézis és a jelen
állapot elkészítése.

Az aktuális probléma megragadásakor, lényeges a környezeti hatások mellett
a részképességek témaköre. Egy – egy részképességet milyen módokon lehet 
felmérni, és azt hogyan lehet értékelni, az eredményeit pedig adekvát módon 
felhasználni? Mi lehet a mögötte meghúzódó ok; miért jelentkeznek? Hogyan és
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milyen feladatokkal lehet segíteni a gyermek problémáin, a részképességeit
hogyan tudom majd fejleszteni a foglalkozásaimon? stb..

Nem elhanyagolható szempont a különbözõ szakterületek szakembereinek a
véle ménye, diagnózisa, mint ahogy a saját tapasztalataink összegyûjtése, rend sze -
rezése sem. 

A fejlesztési terv összeállításának szempontjai, megvalósítása

A megfelelõ fejlesztés feltétele a képességek minél szélesebb körû felmérése. Eze -
ket felhasználva történik az egyénre szabott fejlesztési terv kidolgozása. A fejlesz -
tés a gyermek természetes, spontán fejlõdésének az elõmozdítása. Ehhez biztosí -
tani kell azokat a körülményeket és hatásokat, amelyek ezt lehetõvé teszik. A fej -
lesz tõ programban megfogalmazott tevékenységeket folyamatosan a gyermek
aktu ális teljesítményéhez kell igazítani. Ezt segítik az év közben elvégzett felmé -
rések, kontrollvizsgálatok.

Az észlelési és megismerési funkciók sérülései együttesen, és külön- külön is
tanulási za vart eredményezhetnek. Így a fejlesztés során kiemelt szerephez jut a
részké pes sé gek fejlesztése komplex módon, mivel a tanult készségek akkor meg -
felelõ szin tûek, ha ezen képességek fejlõdése egyenletes. Fontos, hogy mindig az
alapoktól induljunk el; az építkezés minden esetben csak ezek stabil megléte ese-
tén lehet séges és eredményes.

A fejlesztés alapja a motorikus fejlesztés. A motoros készségek szintje hatással
van a percepció fejlõdésére. Ennek megfelelõ szintje szerepet játszik a fogalmi
gondolkodásban. 

Lényeges szem elõtt tartani azt is a foglalkozások felépítésékor, hogy azok kis
mértékben térjenek el egymástól, a foglalkozások egy analógiára épüljenek. A fel -
adatokon belül pedig célszerû megvalósítani a változatosságot.

A fejlesztés során a tanulási nehézségek megelõzésére, csökkentésére törek -
szem. Nem megfelelõ motiváció, negatív tanulási attitûd esetén ezek kiküszö bö -
lése is a célok közé tartozik. Fontos, hogy a gyermek minél több sikerélménnyel
találkozzon a fejlesztõ tevékenység során. A lehetõ optimális megvalósítást nagy -
mér tékben segíti a foglalkozások nyugodt, kiegyensúlyozott légköre. Nagy hang -
súlyt kell kapnia a gyermekkel való személyes kapcsolat kialakításának. A fel -
adatokat a gyermek életkorához, illetve fejlettségi szintjéhez kell igazítanunk.
Arra kell törekednem, hogy inkább rövidebb és változatos feladatokat biztosítsak,
hogy a gyermek érdeklõdését minél hosszabb ideig fenntarthassam, és a gyermek
feladatra irányuló figyelme is a lehetõ leghosszabb idõtartamú legyen. A feladatok
során minél több érzékszerv bekapcsolása a cél multiszenzorális ingeradással.
Egy–egy feladat, illetve annak egy – egy része után nagy jelentõsége van az
értékelésnek, a pozitív megerõsítésnek. A foglalkozások elengedhetetlen tevé -
kenysége, illetve módszere a játék. Fontos elvek: a komplexitás, a folyamatosság.
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Kiemelt szerepe van a preventív munkának. Ha a prevenció már nem valósulhat
meg, akkor a korrekció a cél.

A záródolgozatom során megfigyelt gyermek esetében a munkámat a követ -
kezõ részképességek fejlesztésével kell/kellett végeznem: figyelem, észlelés,
intermodális integráció, emlékezet és figyelem, szerialitás, téri orien táció, idõi
tájékozódás, vizuomotoros koordináció fejlesztése, grafomotoros fejlesztés, vi -
zuális percepció fejlesztése, hallási figyelem kialakítása, fejlesztése, ritmus érzék
fejlesztése, dinamikus sztereotípiák kialakítása, beszédkészség fejlesztése.

Éves egyéni fejlesztési terv

A fejlesztés ideje: heti két alkalom
A fejlesztés formája: kiscsoportos
A fejlesztés helye: Kodály Iskola, Kecskemét, Dózsa Gy. út 22.
Fejlesztendõ területek:
Mozgás: nagy – és finommozgás, egyensúly, labdakezelés, vizuomotoros koordináció
Megismerõ tevékenység: figyelem, emlékezet, testséma, téri és idõi orientáció,
szem–kéz  koordináció, azonosság, különbözõség, alakállandóság, alak – háttér,
Gestalt – látás, auditív percepció, mennyiségfogalom alakítása

Kommunikáció

Célkitûzések:
• mozgáskoordináció fejlesztése; egyensúly fejlesztése
• szenzomotoros koordináció fejlesztése
• finommozgás, manipulációs készség fejlesztése
• a szóbeli kifejezõkészség fejlesztése
• a külvilág megismerése; az érzékelés, észlelés fejlesztése
• figyelem, emlékezet fejlesztése
• szociális kapcsolatok kialakításához kapcsolódó készségek fejlesztése
• az alap kultúrtechnikák kialakulásának megsegítése (olvasás, írás)
• diszkalkulia prevenció

Az egyéni fejlesztés feladatai:

• tartós figyelem kialakítása, figyelemkoncentráció erõsítése
• nagymozgások ügyesítése, harmonikusabbá tétele: járás, szlalomjárás, futás,

ugrás, csúszás, kúszás, mászás akadályokkal, ill. anélkül, labdakezelés
• manipulációs tevékenységek megvalósítása, ujjgyakorlatok
• vizuomotoros képességet fejlesztõ gyakorlatok: fûzések, gurítások, vonal ve -

ze tési gyakorlatok stb.
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• kognitív képességekre ható gyakorlatok: összehasonlítások, azonosítások, dif -
ferenciálások stb.

• vizuális és akusztikus emlékezetet fejlesztõ gyakorlatok, feladathelyzetek

Mozgásfejlesztés:

• mozgáskoordináció fejlesztése a mozgások aktív átélésével
• szimmetrikus és aszimmetrikus kar- és lábmunka gyakorlása különbözõ hely -

ze tekben
• járás, szlalomjárás, futás, ugrás, csúszás, kúszás, mászás akadályokkal, ill.

anél  kül (a pontos mozgás, a mozgás ritmusa, a tempó)
• zsámolyról le- és felugrás, tornapadon végzett gyakorlatok
• labdakezelés gyakorlása különbözõ helyzetekben: két kézzel és egy kézzel

való gurítások, dobások, elkapások gyakorlása állásból, terpeszállásból, ülve,
rúgások gyakorlása

• grafomotoros készség fejlesztése:
• taktilis észlelés fejlesztése a test bõrfelületének stimulálásával és az ujjak ki -

finomult érzékelõ képességének kialakításával; eszközök: mondókák, versi -
kék: Kicsi orr, kicsi száj…, Itt a szemem, itt a szám…, Mit csinál a kis ke -
zem?, Ujjaimat mutogatom…

• konkrét formák, betûk írása egymás hátára
• „tapintó” játékok: csukott szemmel különbözõ tárgyak, formák felismerése,

ill. uez különbözõ szivacs vagy mágnes betûkkel
• ismerkedés különbözõ anyagokkal és azok tulajdonságaival: gyurma, agyag és

liszt, cukor, só, rizs, krém, sóliszt stb.
• finommotorika fejlesztése: gyurmázás (gömbölyítés, lapítás, sodrás, hen ge rí -

tés és különbözõ alakzatok létrehozása), képkialakítás tépéssel, ragasztással,
papírhajtogatás, vágás, rajzolás, festés, ujjfestés, gyöngyfûzés, puzzle játékok,
építõkockákkal történõ építés

• Az ujjtorna ujjmozgást kísérõ mondókákkal (pl.: ”Ez elment vadászni…”,
Ujjaimat mutogatom…)

• A vonalvezetési gyakorlatok különbözõ méretû és formájú vonalközökben és
irányváltoztatásokkal; szaggatott vonalak és a hiányos ábrák kiegészítése;
ponthálókba történõ rajzolás

• szem–kéz, szem–láb koordináció fejlesztése: célbadobások, ugróiskola, fixá -
ciós gyakorlatok, mozgáskövetéses (a szem, esetleg fejjel együtt történõ moz -
gásával) gyakorlatok, tárgyak sorbarendezése és a lábujjak közé tett krétával
történõ alakzatok rajzolása

• Egyensúly fejlesztése: biztonságérzet kialakítása, különbözõ mozgásformák
spe ciális, megváltozott helyzetben történõ gyakorlása, egyensúlyozás a tor -
napadon, ill. annak felfordított helyzetében (keskenyebb sáv)
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Testséma, testrészek:

• testrészek megismerése tükörgyakorlatokkal, mondókákkal; testrészekkel, érzék -
szervekkel, mimikával végzett gyakorlatok; a test szimmetriáinak tudatosítása

• a tárgyak helyzetének egymáshoz és máshoz képest viszonyítása
• oldaliság kialakítása; jobb – bal irányok kialakítása, differenciálása

Téri orientáció, idõészlelés fejlesztése:

• a térészlelés kialakítása: különbözõ szembekötõsdi játékokkal (társak megke -
resése hang alapján, útvonal végigjárása bekötött szemmel), a földre rajzolt
ábra „kijáratásával”

• síkban végzett gyakorlatok: téri orientációs feladatlapokkal; iránygyakorlatok
• Az idõészlelés fejlesztése: évszakok, hónapok, napok, napszakok válta ko zá sá -

nak megfigyeltetése és tudatosítása; ill. a gyermek napirendjének megfogal -
maz tatása

Percepciófejlesztés:

vizuális észlelés fejlesztése: 
• szem – kéz koordináció fejlesztése: mozgó tárgy követése szemmel, labirintus

feladatok, vonalkövetések
• azonosság, különbözõség észlelése: rajzok, ill. betûelemek felismertetése (szí -

nezés, párosítás), kirakásokkal történõ mintamásolások
• alakállandóság fejlesztése: formák felismerése és csoportosítása kezdetben

tárgyakkal, a logikai készlet elemeivel, majd feladatlapon
• alak – háttér fejlesztése: „Mi bújt el ?” típusú feladatok: megadott formák

meg keresése a több egymásra rajzolt forma közül, elrejtett formák meg ke re -
sé se a girbe–gurba vonalak között

• Gestalt – látás fejlesztése: különbözõ formák kialakítása, megismertetése mi -
nél több érzékszerv bekapcsolásával, a minták körbejárása (földön kialakított
formák); egy – egy alakzat hiányzó részeinek észrevétele; globális észlelés 
fejlesztése hiányos rajzok kiegészítésével

auditív percepció fejlesztése
• zörejek megkülönböztetése, hangutánzások, a beszéd-hangokkal kapcsolatos

gyakorlatok
• állathangok felismertetése, környezet, természet és hangszerek hangjai, han -

gok differenciáltatása, idõtartam gyakorlatok, hangok felismerése szavakban,
szavak szótagokra, hangokra bontása, szavak felismerése magánhangzóiból

• auditív megkülönböztetést szolgáló gyakorlatok
• analizáló – szintetizáló képesség fejlesztése; a szavak hangokra való bontá -

sának képességének fejlesztése hosszabb szavak esetén
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Beszédfejlesztés (verbális fejlesztés):

• hallási figyelem fejlesztése: a hangforrás irányának keresése csukott szemmel
• légzõgyakorlatok, ritmusfejlesztés
• szókincs (passzív és aktív) bõvítése: szógyûjtéses gyakorlatok, szómagya -

rázatok, szójátékok; mesehallgatás és elmesélése
• mondatalkotási készség fejlesztése analógiás feladatokkal: az egyszerû mon -

datok alkotásától a bõvített, majd összetett mondatok felé haladva; kép olva -
sás: összefüggõ beszéd fejlesztése, szóbeli szövegalkotás fejlesztése; bábo zás,
szerepjátékok

• kommunikációs helyzetek megteremtésével a szóbeli megnyilvánulások gya -
ko rolása: szerepjátékok, szóbeli beszámolók megtörtént eseményekrõl

Emlékezet fejlesztése

• vizuális emlékezet fejlesztése: hiány észrevételének fejlesztése: „Mi változott
meg?”, „Mi hiányzik?”; memóriajátékok

• auditív emlékezet fejlesztése: asszociatív és a mechanikus szövegemlékezet
fejlesztése; szóláncépítõ játékok; egyre bõvülõ szósorok, ill. mondatok vissza -
idézése

Az olvasás és az írás elsajátításának megsegítése:

• a - á, e – é differenciálása; a hangos olvasás technikájának fejlesztése
• helyes ceruzafogás kialakítása
• megfelelõ hangokhoz a megfelelõ betû társítása, azonosítása
• grafomotoros fejlesztés

Diszkalkulia prevenció:

• téri és idõi tájékozódás fejlesztése
• számemlékezet fejlesztése
• csoportosítások, halmazalkotások (elemek tulajdonságai, ill. azok különbö zõ -

ségei; a halmazalkotás szabályai), relációs szókincs bõvítése
• számlálás csökkenõ sorrendben: kezdetben mozgással is kísérjük (lépés, ujjak

kinyitása, szökdelés stb.)
• számkörbõvítés az ötös számkörtõl: tárgyakkal való manipulációk, tárgy ké -

pekkel való tevékenykedés; ujj-, korong- és a számkép rögzítése
• matematikai mûveletek értelmezése cselekvésbe ágyazottan + szóban történõ

megfogalmazása
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• összetett szöveges feladatok gyakorlása: a szöveges feladat megismétlése; a
lényeges információk, adatok kiemelése elõször a konkrét cselekvések
szintjén, majd a képekkel történõ feladatmegoldás szintjén

Arról azonban nem szabad megfeledkeznünk, hogy a fejlõdés nem egy egyenletes
folyamat. Különbözõ érési szakaszok jellemzik és rövidebb, hosszabb idõtartamú
átmeneti visszaesések is elõfordulnak.
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