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1. Az értelmi fogyatékosság meghatározása, jellemzői és diagnosztizálása a nemzetközi gyakorlatban

1. Az értelmi fogyatékosság meghatározása, jellemzői és diagnosz- 
 tizálása a nemzetközi gyakorlatban

1.1.	 Az	értelmi	fogyatékosság	meghatározása,	klasszifikációja

A nemzetközi szakirodalomban a klasszikus értelmi fogyatékosság (mental retardation) 
elnevezést mindinkább felváltja az intellektuális képességzavar (intellectual disa- 
bility) terminus. A pszichológiai megközelítés a jelenséget a pszichés funkciók, a ké- 
pességek vizsgálatán keresztül értelmezi, így az értelmi fogyatékosság vagy az azt 
felváltó intellektuális képességzavar terminus ezzel szinkronban álló elnevezések. 

Az értelmi fogyatékosság igen komplex jelenség. Az érintett személyek például 
jelentős változatosságot mutatnak az intellektuális működésük színvonalában, az iskolai 
és munkahelyi beváláshoz szükséges képességeikben és a kísérő érzelmi, fizikai vagy 
orvosi feltételek vonatkozásában (HODAPP és DYKENS, 2003). Az intellektuális képesség- 
zavar okai is sokfélék, kezdve a különböző genetikai zavaroktól az egyéb pre-, peri- és 
posztnatális problémákig és inzultusokig. 

Mint a következőkben bemutatandó definíciókból is kiderül, az értelmi fogyatékos 
személyek csoportja három fő tulajdonsággal jellemezhető (HODAPP és DYKENS, 2003): 

1. Normál övezet alá eső intellektuális működés: ez a kritérium hangsúlyozza és egy- 
értelművé teszi az értelmi fogyatékosság intellektuális természetét. Az intellektuális 
deficit ugyanakkor nem vákuumban létezik.

2. Az adaptív működés vagy a személyes és szociális önellátáshoz megkövetelt napi 
tevékenységek teljesítéséhez szükséges képességek deficitje: ide tartoznak az igé-
nyek kommunikálása mások felé, a hétköznapi élethez szükséges képességek (étkezés, 
öltözködés, tisztálkodás), illetve a szabályok követésére, munkára és másokkal való 
játékra való szocializáltság. 

3. Korai kezdet: ez a kritérium az intellektuális képességzavart elkülöníti a felnőttkor- 
ban kezdődő degeneratív betegségektől (pl. Alzheimer-kór) és a felnőttkori kopo- 
nyasérülésektől.

1.1.1. Az értelmi fogyatékosság definíciói

A WHO által 1995-ben kiadott orvosi szemléletű klasszifikációs rendszer, az Internatio- 
nal Classification of Disease (ICD – nálunk: Betegségek Nemzetközi Osztályozása, BNO) 
alapján az értelmi fogyatékosság (mentális retardáció) „Abbamaradt vagy nem teljes 



6

 
 

04. rész – Értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja

szellemi fejlődés, amelyre jellemző a különböző készségek romlása, olyan készségeké, 
melyek a fejlődés során jelennek meg, és készségeké, amelyek az intellektus minden 
szintjét érintik, mint pl. a kognitív, nyelvi, mozgásbeli, szociális készségek, képességek. 
A retardáció létrejöhet minden más mentális vagy fizikai állapottól függetlenül is. 
A mentális retardáció mértékét hagyományosan az intelligenciatesztekkel határozzuk 
meg. Ezeket kiegészíthetik tájékozódó skálák az adott környezethez való szociális adap- 
tációról. A diagnózis függ még a gyakorlott diagnoszta teljes intellektuális képességekre 
kiterjedő vizsgálatától. Az intellektuális képességek és a szociális adaptáció változhatnak 
idővel, még az alacsony (gyatra) mentális teljesítményt is javíthatja a rehabilitáció és 
a tréning. A diagnózisnak mindig a pillanatnyi működési szinten kell alapulnia.”  
(BNO–10, 1998, 119.)

Az értelmi fogyatékosság súlyosság szerinti fokozatai:
•	 F70.x Enyhe mentális retardáció: az IQ 50/55-től kb. 70-ig
•	 F71.x Mérsékelt mentális retardáció: IQ 35/40-től 50/55-ig 
•	 F72.x Súlyos mentális retardáció: IQ-szint 20/25-től 35/40-ig 
•	 F73.x Igen súlyos mentális retardáció: IQ-szint 20/25 alatt
•	 F78 Mentális retardáció, külön meghatározás nélkül
•	 F79 Nem osztályozott mentális retardáció/Mentális retardáció, súlyosság feltün- 

tetése nélkül: mentális retardáció alapos gyanúja áll fenn, de a személy intelligenciája 
nem tesztelhető a szokásos módon (pl. túl súlyos vagy nem kooperáló személyeknél 
vagy kisgyermekeknél)

Noha ez a meghatározás széles körben elterjedt és használatos, ugyanakkor bizonyos 
elemei vitathatók. Így például szélsőségesnek tekinthető az az állítás, hogy értelmi fogyaté- 
kosság esetén a mozgásbeli és szociális készségek, képességek minden esetben érintettek.

Az American Psychiatric Association (APA – Amerikai Pszichiátriai Társaság) és az American 
Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD – Amerikai Intellektuális 
és Fejlődési Zavar Társaság) meghatározása az intellektuális működés, az adatív viselkedés 
és a probléma kezdete szempontjából járják körül a témát, de az AAIDD meghatározása 
hangsúlyosan kezeli a támogatási szükségletet is, és a súlyossági kategóriákat már eszerint 
állapítja meg (lásd alább a klasszifikációnál). Mindkét szervezet a Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) (APA, 1994) meghatározására építve 
definiálja a fogalmat.

Ez alapján az értelmi fogyatékosság diagnosztikus kritériumai az alábbiak:
a) „Jelentősen átlag alatti intellektuális teljesítmény: az egyénileg mért IQ kb. 70 

vagy az alatti (kisgyermekeknél klinikai megítélés szerint: jelentősen átlag alatti 
intellektus).
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b) Az aktuális adaptív működés (azaz a személy teljesítménye korának és kulturális cso- 
portjának megfelelő) egyidejű deficitje vagy károsodása az alábbiak legalább két 
területén: kommunikáció, önellátás, családi élet, szociális/kapcsolati készségek, közös-
ségi források felhasználása, önirányítás, iskolai készségek, munka, szórakozás, egész- 
ség és biztonság.

c) Kezdet 18 éves kor előtt.” (DSM–IV–TRTM, 2001, 41–42.)1 

Fontos változás, hogy a jelenleg használatos ’intellectuall disability’ fogalomra a DSM-5 egy 
új kifejezést is bevezet, egyelőre csak alternatívaként: ’intellectual developmental disorder’ (ahogy 
az autizmus spektrum zavar és az ADHD esetében is a ’disorder’ kifjezés használatos régóta). 

Az Egyesült Államokban a diagnosztizálás során a DSM klasszifikációs rendszert használ- 
ják, amelyben négy súlyossági kategóriát különböztetnek meg az IQ-pontszámok szerint 
(a DSM nagy egyezést mutat a hazai diagnosztikában használatos BNO rendszerrel). Jelenleg 
enyhe, mérsékelt, súlyos és nagyon súlyos intellektuális képességzavart diagnosztizálnak. 
A jövőben: ’Code no longer based on IQ level! (DSM–5)’, vagyis a DSM–5-ben az alfanume- 
rikus kódok nem az IQ-pontszám alapján kerülnek kiosztásra. Feltehetően a támogatási 
szükséglet fogja meghatározni a klasszifikációt, ami örvendetes előrelépés a szükséglet- 
alapú diagnosztika megvalósulása felé. [A DSM és az ICD (BNO) rendszer klasszifikációs 
szisztémája az eddigi gyakorlat szerint „fej fej mellett” haladt, vagyis várható, hogy 
a BNO–11 átveszi a DSM–5 fogalomhasználatát és osztályozási módját.]

Az International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF, nálunk: A funk- 
cióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása, FNO) funkción alapuló 
diagnosztizálása mellett a másik két nagy osztályozási rendszer sem mellőzheti az új 
paradigmát.

A jelenleg használatos súlyosság szerinti klasszifikáció az APA szerint:
•	 enyhe (75–50 közötti IQ) az értelmi fogyatékos populáció kb. 85%-a;
•	 mérsékelt (55–35 közötti IQ) az értelmi fogyatékos populáció kb. 10%-a;
•	 súlyos (40–20 közötti IQ) az értelmi fogyatékos populáció kb. 3-4%-a;
•	 igen súlyos (25 alatti IQ) az értelmi fogyatékos populáció kb. 1-2%-a.
 (Megjegyzés: Az IQ-tartományok kijelölése nem elírás, átfedés van az egyes kate- 

góriák között.) 
Az AAIDD diagnosztikai kritériumaiban is megjelenik a fenti három APA-kritérium 

(2 szórással az átlag alatti intellektuális funkciók, az adaptív viselkedés korlátozottsága és 
a korai kezdet), de az adaptív viselkedés deficitjében kiemeli a fogalmi, a szociális és a prak- 
tikus készségek területeit. A súlyosság szerinti osztályozást a támogatási szükségletek 
mentén definiálja (SCHALOCK és mtsai, 2010).

1    A DSM–V megjelenése rövidesen várható, ez valószínűleg változásokat fog hozni.
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A támogatási szükségletet figyelembe vevő osztályozás kategóriái:
•	 időszakos támogatás (kb. az APA-standardok szerint az enyhe értelmi fogyatékosság- 

nak feleltethető meg);
•	 korlátozott támogatás (mérsékelt/középsúlyos értelmi fogytékosság);
•	 kiterjedt támogatás (súlyos értelmi fogyatékosság);
•	 pervazív (átható/állandó) támogatás (igen súlyos, halmozott értelmi fogyatékosság).
A megfeleltetés természetesen nem egy az egyben történhet, inkább csak utalás a koráb- 

bi kategóriákra. Az AAIDD ajánlása szerint a súlyosság szerinti osztályozás a támogatási 
szükséglet felmérésével történik (standardizált, kulturálisan illeszkedő teszttel).

Az elnevezés változása miatt (’mental retardation’ helyett ’intellectual disability’) 2010-
ben módosított szövetségi törvény, a The Individuals with Disabilities Education Act (IDEA – 
Fogyatékos Személyek Oktatási Törvénye – webográfia 5.) szabályozza és előírja a cse- 
csemőknek, kisgyermekeknek, gyermekeknek és fiataloknak nyújtandó korai fejlesztés/ 
speciális nevelési-oktatási szolgáltatások módját. A korai (0–3 éves) életkorra vonat- 
kozó intervenciós szolgáltatások szabályozása a 3. részben (Part C) található. 

Az értelmi fogyatékos populációt az alábbiak szerint írja körül: „…szignifikánsan átlag 
alatti általános intellektuális funkció van jelen az adaptív viselkedés egyidejű deficitjével, 
a fejlődési időszak alatt manifesztálódik és hátrányosan hat ki a gyermek oktatási teljesít- 
ményére”2 [34 CFR § 300. 8(c) (6)]. Használatos fogalom még erre a populációra, adott 
súlyosság és további problémák megléte esetén a komplex vagy halmozott fogyatékosság 
(’comlpex or multiple disability’). 

1.1.2. Az Amerikai Egyesült Államok gyakorlata

Az Amerikai Egyesült Államokban a sajátos nevelési igényű gyermekek diagnosztizálására 
egy önálló rendszert dolgoztak ki. A The Educator’s Diagnostic Manual of Disabilities and 
Disorders c. kézikönyv (EDM – Képességzavarokkal foglalkozó diagnosztikus kézikönyv 
pedagógusok számára) tartalmazza a csecsemő-, gyermek- és serdülőkori, oktatási környe- 
zetben releváns képességzavarokat/fogyatékosságokat és a zavarok átfogó, pontos és  
részletes diagnózisát (PIERANGELO és GIULIANI, 2007). Az EDM a releváns nemzeti és 
nemzetközi szervezetek által kimunkált, korszerű meghatározásokkal összhangban, azokat 
felhasználva összeállított gyakorlati, pedagógiai szemléletű diagnosztikus kézikönyv, amely 
kifejezetten a speciális oktatás terén dolgozó szakemberek számára készült. Részletezi az IDEA 
13 kategóriáját (azaz a sajátos nevelési igény alá tartozó csoportokat), és megalapozza az  
Individualized Education Program (IEP – Személyre szabott oktatási program) megállapításait. 

2    A szerzők fordítása. Eredetiben: „…significantly subaverage general intellectual functioning, existing concur-
rently with deficits in adaptive behavior and manifested during the developmental period, that adversely affects 
a child’s educational performance.”
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A kézikönyv külön fejezetekre bontva ismerteti az egyes SNI alá tartozó kategóriák és al- 
csoportok meghatározást, etiológiáját, prevalenciáját, diagnosztikus jellemzőit és azok 
oktatással kapcsolatos vonatkozásait. 

Az EDM többszintű kódolási rendszerét az 1. táblázat ismerteti. Az így megvalósuló 
differenciált megítélés kiemelt jelentőségű a célirányos intervenció megtervezése szem- 
pontjából. 

1. táblázat. Példa az EDM többszintű kódolási rendszerére (PIERANGELO és GIULIANI, 2007)

Az EDM az értelmi fogyatékosság (MR) kategóriáján belül további alcsoportok kódo- 
lását teszi lehetővé. Különböző szindrómák esetén ugyanis eltérő prognózissal és képes- 
ségmintázattal találkozunk, amelyet a szülőknek nyújtott tanácsadás, tájékoztatás és 
a gyógypedagógiai nevelés-oktatás, a pedagógiai célú rehabilitáció és fejlesztés során 
indokolt lehet figyelembe venni.
•	 MR 1.00 Kromoszóma-rendellenességek okozta értelmi fogyatékosság
•	 MR 2.00 Az agy fejlődési rendellenességei kapcsán kialakuló értelmi fogyatékosság
•	 MR 3.00 Anyagcserezavarok
•	 MR 4.00 Anyai fertőzések
•	 MR 5.00 Értelmi fogyatékosság a magzatot érő toxikus anyagok miatt
•	 MR 6.00 Értelmi fogyatékosság terhességi rendellenességek miatt
•	 MR 7.00 Születés utáni ártalmak okán létrejött értelmi fogyatékosság
•	 MR 8.00 Egyéb okok miatt kialakuló értelmi fogyatékosság3

Az EDM kategóriáiban a fő hangsúly a prenatális időszakban bekövetkező eltérésekre 
helyeződik (MR 1.00–MR 6.00), a perinatális ártalmak következtében kialakuló értelmi 
fogyatékosság csak az MR 8.00 Egyéb okok miatt kialakuló értelmi fogyatékosság kód 
alatt kerül említésre.

3     Az EDM kategóriarendszerét a Mellékletben részletesen ismertetjük (lásd a 80–81. oldalon).

Szint Meghatározás Példa
I.

II.

III.

IV.

V.

A specifikus IDEA 2004 kód azonosítása 
(képességzavar kategória)

Az adott kategórián belüli specifikus zavar

A zavar speciális típusának meghatározása

A zavar speciális altípusának meghatározása

Annak mértéke, hogy a zavar mennyire hat negatívan 
a gyermek oktatási teljesítményére

Értelmi fogyatékosság/Mentális retardáció (MR)

MR kromoszóma-aberráció miatt (MR 1.00)

Down-szindróma (MR 1.03)

Down-szindróma 21-es triszómia miatt 
(MR 1.03c)

Súlyosan
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A nemzetközi gyakorlat megkülönbözteti a szerzett vagy traumatikus agykárosodást 
az intellektuális képességzavartól. Az Egyesült Államokban kb. 475 000 (ez a lakosság 
kb. 0,16%-a) szerzett agykárosodás következik be csecsemők, gyermekek és 14 év alatti 
serdülők körében, a súlyosságot szintén enyhe, mérsékelt, súlyos, illetve perzisztens 
vegetatív állapot szerint osztályozzák (WALES és WAITE, 2005). A klinikai kép esetenként 
nagyon hasonló a kezdettől súlyos, halmozott fogyatékossággal élő gyermekekéhez, 
de a neurológiai, neuropszichológiai háttértényezők mások, ezért külföldön sok helyen 
a terápiás megközelítés is eltérő. Hazánkban ez kevésbé jól differenciálódott.

1.1.3. Nagy-Britannia

Nagy-Britaniában az értelmi fogyatékos fogalom megfelelője a ‘learning disability’, ez a ki- 
fejezés más országokban kifejezetten a specifikus tanulási zavarokra vonatkozik és nem 
az értelmi fogyatékosságra.

A középsúlyos, súlyos kategória az IQ 50 alatti populációt jelenti. Az Egyesült Királyság- 
ban kb. 2%-os előfordulási gyakorisággal számolnak (ALBORZ, 2005) .

1.1.4. Német nyelvterület

Az eddig bemutatott modellektől eltérő tendenciákkal találkozhatunk német nyelvterü- 
leten. Németország hagyományosan jól szervezett és differenciált gyógypedagógiai 
ellátórendszerrel rendelkezik, ugyanakkor az egyes tartományok között jelentős eltérése- 
ket találunk a szabályozás és a gyakorlat szintjén egyaránt.

Egy példa: az észak-rajna–vesztfáliai kultuszminisztérium 1995-ben egy ajánlást adott 
ki a gyógypedagógiai fejlesztési szükséglet megállapításával és a fejlesztés helyére vonat- 
kozó döntéshozatallal kapcsolatban. Ez a – később rendeletbe is foglalt – szabályozás 
megkönnyíti, hogy olyan diagnosztika érvényesüljön, amely a gyermeket környezetével 
való összefüggésben vizsgálja. Az észak-rajna–vesztfáliai rendelet például már nem tartal- 
mazza a standardizált módszerek alkalmazására vonatkozó előírást. Ez a megközelítés 
a klasszikus áthelyezési diagnosztikától eltérő szemléletű. (Ezzel egy időben több tarto- 
mányban is hasonló tartalmú rendeletek születettek.) (EGGERT, 1997)

Az eljárásrend új eleme volt a„dialogikus eljárás”. A szakértői vélemény is a többségi 
iskola pedagógusa és a – regionális szerkezetben a többségi iskolákhoz rendelt – gyógy- 
pedagógus közös együttműködésével készül. Ebben a folyamatban a szakemberek meg- 
figyeléseik és megítéléseik közös összevetése alapján kidolgoznak egy ajánlást arra
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vonatkozóan, hogy az adott gyermek fejlesztése legelőnyösebben hol valósítható meg 
a továbbiakban. A megítélés kritériumai között nem szerepel standardizált eljárások alkal- 
mazásának előírása. A szakvéleményt készítő team bemutatja a gyermek lehetőségeit  
jelenlegi iskolai helyzetében, vázolja a nehézségeket és az esélyeket a jelenlegi fejlesztési 
helyzetben, keresi a nehézségek kialakulásának lehetséges okait és azt, hogy segítséget 
tudtak-e nyújtani. Levonja a konzekvenciákat a további fejlesztés számára, és megállapít-
ja, hogy mi az, ami a többségi iskola lehetőségei között biztosítható, és milyen mértékben 
kell gyógypedagógiai fejlesztést bevonni. Az eljárás egy gyermek–környezet–analízis 
összefüggésre épül, amelynek elemei a következők:

A gyermek
1. önértékelése,
2. tanulási teljesítménye,
3. „feladat-magatartása” és szociális viselkedése,
4. észlelése,
5. testi és motoros fejlődése,
6. értelmi fejlődése,
7. kommunikációs képességei,
8. iskolán kívüli életfeltételei.

A probléma összefoglalásában fontos kiemelni:
•	 az iskolai pályafutás és az aktuális tanulási feltételek elemzését,
•	 azt, hogy az eddigiekben milyen fejlesztési segítséget kapott a gyermek,
•	 milyen tényezők teszik szükségessé a gyógypedagógiai fejlesztést,
•	 milyen keretfeltételek között lehet a gyógypedagógiai fejlesztéseket megvalósítani.
A fenti kérdések megválaszolásához kötelezően előírt standardizált tesztek nem 

szükségesek, de az eljárásban részt vevő szakemberek dönthetnek arról, hogy mikor 
szükséges meghatározott diagnosztikus eljárások alkalmazása.

Az iskolai képzés és fejlesztés helyére vonatkozó döntés meghozatalakor vizsgálni kell 
a pedagógiai, személyi, szervezeti, tárgyi és anyagi feltételeket. 

Az említett észak-rajna–vesztfáliai (1995), valamint az alsó-szászországi (1994) szabályo- 
zás sematikus áttekintését a 2. táblázat tartalmazza a következő oldalon.

A felvázolt német gyakorlat sajátossága, hogy a gyermek fejlesztési szükségleteinek meg- 
állapítása során hangsúlyozottan a pedagógiai szempontok kerülnek előtérbe (a standar- 
dizált pszichodiagnosztikai eszközök háttérbe szorulnak), továbbá a teljes folyamat (beleért- 
ve a diagnosztikát is) erőteljesen az adott nevelési-oktatási intézmény szintjén valósul meg. 
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2. táblázat. A gyógypedagógiai fejlesztési szükséglet megállapítására vonatkozó alsó-szászországi 

és észak-rajna–vesztfáliai szabályozás sematikus összefoglalása (EGGERT, 1997)

1.2. Gyakorisági adatok

A gyakorisági értékek becsült és epidemiológiai kutatásokkal igazolt adatai a nemzetközi 
szakirodalomban rendkívül nagy változatosságot mutatnak. Ez összefügg azzal, hogy a po- 
puláción belüli teljes létezési gyakoriságot (prevalenciát) vagy egyes évjáratokban az új 
esetek előfordulását (incidenciát) vagy értelmi fogyatékosként valamilyen a számukra szer- 
vezett szolgáltatást igénybevevők számát (adminisztratív gyakoriságot) veszik alapul. 
Az eltérő gyakorisági értékek mögött eszerint számos ok húzódhat meg: az alkalmazott 
értelmi fogyatékosság/intellektuális képességzavar definíciójának különbözősége, a vizs- 
gált minta eltérő összetétele (pl. a korösszetétel), valamint a kutatás során alkalmazott 
módszerek nem egységes volta. Erről részletes, nemzetközi és hazai adatokkal alátámasz- 
tott beszámoló található Lányiné Engelmayer Ágnes munkájában (LÁNYINÉ ENGELMAYER, 
2009, 2012, 119–145.). Áttekintése szerint a diagnosztizálás kritériumainak szigorodásával 
a gyakorisági értékek csökkentek. Ha csak az IQ szerinti osztályozást veszik alapul, akkor jelen- 
nek meg a 2,5-3%-os értékek. Sokáig tartotta magát ez a nézet, de mára jelentősen változott.

Lépcsőfokok A segítségadás módja Fejlesztési módszerek 
/a képzés helye

1. Nincs külön 
fejlesztési szükséglet

2. Individuális 
fejlesztési szükséglet

3. Gyógypedagógiai 
fejlesztési szükséglet

Fontos: a fejlesztési szükséglet fennállásának felülvizsgálatát legalább évente (Észak-Rajna–Vesztfália) vagy 
kétévenként (Alsó-Szászország) el kell végezni.

Alacsony

Közepes 

Nagyfokú

A gyermek nem igényel alapvetően külön segítést, saját 
maga jól megbirkózik a tanulási folyamat adta feladatokkal.

A gyermeknek szüksége van egyes tantárgyakban átmeneti-
leg vagy több-kevesebb időn keresztül általános segítségre, 
amely a tanítótól fokozott odafigyelést igényel.

A gyermeknek korlátozottan van szüksége kiegészítő segít-
ségre, például gyógypedagógiai tanácsadásra vagy egyéni 
fejlesztésre.

A gyermeknek állandóan szüksége van gyógypedagógiai fej-
lesztésre egyes területeken, de a tanulás során ugyanolyan 
célokat/elvárásokat lehet kitűzni, mint a többi gyermeknél.

A gyermek átfogó, tartós és súlyos tanulási problémák 
miatt tartós segítséget és támogatást igényel; a tanulás 
során más célokat kell követni.

–

A többségi iskolában külső 
és belső differenciálás

Gyógypedagógiai fejlesztés 
a többségi iskolában

Integrációs osztály

Esetleg gyógypedagógiai 
iskola (Sonderschule)
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Tipikus pédája az IQ-alapú besorolásnak az a statisztika, mely szerint az Egyesült Államok- 
ban az értelmi fogyatékosság/intellektuális képességzavar gyakorisága kb. 2,5% 
(REYNOLDS és mtsai, 2012, webográfia 10.). Ebből: mérsékelt 10%, súlyos 3-4%, súlyos 
halmozott 1-2%. Ha azonban a minősítésben az adaptív működés/magatartás zavarát is 
kötelező kritériumnak tekintjük, akkor az értékek 1% alá kerülnek. Ez az adat egyezik meg 
a klinikai és gyakorlati tapasztalatokkal is.

Az alábbi táblázat – válogatott tanulmányok alapján – bemutatja az értelmi fogyatékosság 
gyakoriságára vonatkozó összehasonlító adatokat (3. táblázat). 

3. táblázat. Az értelmi fogyatékosság gyakoriságára vonatkozó összehasonlító adatok 

(MAULIK és HARBOUR, 2012, webográfia, 9.)4

4     Az általuk idézett tanulmányok bibliográfiai adatait nem vettük be az irodalomjegyzékbe, utalunk az eredeti műre.
5     Az American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) korábbi elnevezése (American 
Association of Mental Retardation).

Ország Használt  
definíció

A vizsgált populációra  
vonatkozó adatok forrása

Ausztrália
(BEANGE és TAPLIN, 
1996)

Ausztrália (LEONARD 
és mtsai, 2003)

Kanada (BRADLEY  
és mtsai, 2002)

Kína
(ZUO és mtsai, 1986)

Kína
(XIE és mtsai, 2008)

Finnország
(RANTAKALLIO 
és mtsai, 1986)

Írország  
(benne Észak-Írország 
és Egyesült Királyság)
(McCONKEY és 
 mtsai, 2006)

Etiópia
(FITAW és mtsai, 2006)

AAMR5 1983-as 
klasszifikációja

DSM–IV–TR

ICD(BNO)–10

AAMR definíciója

Specifikus fogyaté-
kossági kritérium

ICD(BNO)–9

ICD–10

ICF(FNO)

20–50 éves korosztályra vonat- 
kozó különböző nyilvántartások

6–15 éves korosztályra vonatkozó 
különböző nyilvántartások

14–20 éves korosztályra vonatkozó 
különböző nyilvántartások

0–14 éves korosztályra vonatkozó 
különböző nyilvántartások

Felmérés 0–6 éves gyermekek 
körében

Gyermekek konkrét születési 
korosztályára vonatkozó különböző 
nyilvántartások 

Felnőttekre vonatkozó különböző 
nyilvántartások

Populációalapú vizsgálat felnőttek 
körében

A vizsgált 
populáció 
nagysága

Prevelancia 
1000 főre

104584

240358

35485

7150

60124

12058

3961701

24453

3,3 
Férfi = 3,4 
Nő = 3,2

14,3

7,2

7,8 
Férfi = 7,8 
Nő = 7,9

9,3 
Férfi = 10,1 
Nő = 8,3

5,6  
(enyhe mentá- 
lis retardáció) 
6,3  
(mérsékelt- 
súlyos mentális 
retardáció)

6,3

3,9



14

 
 

04. rész – Értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja

Ország Használt  
definíció

A vizsgált populációra  
vonatkozó adatok forrása

A vizsgált 
populáció 
nagysága

Prevelancia 
1000 főre

Mint a táblázatból látható, a megadott ezrelékes értékeket százalákos értékre fordítva rend- 
re 1% alatti értékeket találunk, csak az egyik ausztráliai adat, az Egyesült Államok és Finnor-
szág esetében látunk valamivel az 1% fölötti értékeket. A 2,5%-t egyik ország adata sem éri el.

1.3. Az értelmi fogyatékosság diagnosztizálása

1.3.1. A diagnosztikus intézményrendszer

Egyesült Államok
Az Egyesült Államokban kizárólag diagnosztikára nincs külön kialakított intézményrend- 

szer (vagy néhány esetben fordul elő), helyette igénybe vehető szolgáltatások vannak, 
melyek szóhasználatában a ’diagnosis, diagnostic’ kifejezés szinte nem fordul elő, inkább 
az ’assessment’ (felmérés, becslés, értékelés) és az ’evaluation’ (értékelés, kiértékelés) 
kifejezéseket használják. Az értelmi sérülés megállapítása általában egyészségügyi intéz- 
ményhez – kórház, gyermekszakorvos – kötődik (intellektuális és adaptív funkciók vizs- 
gálatán kell alapulnia a diagnózisnak), ahonnan a szülőt a kora gyermekkori intervenció 
szolgáltatásaiba irányítják (0–3 év között). Itt a gyermek fejlődési elakadásának és a lehet- 
séges segítségnyújtásnak részletes vizsgálata és tervezése történik. Általánosságban 
elmondható, hogy a diagnosztikus és intervenciós centrumok nem egy-egy fogyatékos- 
sági típusra specializálódnak, hanem a korai fejlődés problémáit igyekeznek kezelni, 
megállapítják a szolgálatásokra való jogosultságot (SHACKELFORD, 2006).

Néhány példa6

•	 Szövetségi szinten a National Dissemination Center for Children with Disabilities 
elnevezésű szervezet honlapja magas színvonalú, bőséges információt nyújt szülők, 
szakemberek számára, kb. attól a ponttól segít eligazodni, amikor a szülő észreveszi 
(vagy a gyermekorvos jelzi), hogy a babával nincs minden rendben. A honlap részle- 
tesen ismerteti a törvényben foglalt fogyatékossági típusokat, alapos tájékoztatást 
ad az értelmi fogyatékosság mibenlétéről és az igénybe vehető szolgáltatásokról.

Norvégia  
(STROMME és  
mtsai, 1998)

USA (MURPHY  
és mtsai, 1995)

DSM–IV

DSM–III

Konkrét születési kohorszra vonat-
kozó különböző nyilvántartások 
gyermekeknél

10 éves korosztályra vonatkozó 
különböző nyilvántartások

30037

89534

6,2 
Férfi = 8,4 
Nő = 5,7

12 
Férfi = 13,8 
Nő = 10,1

6     A hivatkozásokat lásd az irodalomban, a nemzetközi gyakorlattal kapcsolatos honlapok gyűjteményében.



15

 

1. Az értelmi fogyatékosság meghatározása, jellemzői és diagnosztizálása a nemzetközi gyakorlatban

•	  Massachusetts államban kormányzati portálon érhetők el a diagnosztikus intéz-
ményrendszerre vonatkozó adatok. A korai intervenciós központok végzik az alapos –  
hazai szóhasználat szerint: komplex gyógypedagógiai-pszichológiai – vizsgálatot. 
Telefon vagy honlap segítségével tudják a szülők megtalálni, hogy melyik helyi 
szolgáltatóhoz/programhoz tartoznak. Az államban lévő Cambridge város által mű- 
ködtetett korai intervenciós program (Cambridge-Somerville Early Intervention) 
keretében a Guidance Center néven működő szolgáltató központ 2001-ben 300 
gyereknek nyújtott szolgáltatást (ebből nem mindenki értelmi fogyatékosság mi-
att részesült ellátásban, a központ segít a környezeti vagy szociális körülmények 
miatt valószínűsíthető vagy már észlelhető fejlődési elakadás, lemaradás esetén is). 
Az ellátott gyermekek felének családjában az angol második beszélt nyelv volt (vagyis 
franciául, spanyolul, portugálul, olaszul és szükség esetén egyéb pl. jelnyelven is 
nyújtanak szolgáltatást). 

•	 Az Egyesült Államokban a korai intervenciós szolgáltató programok illetékességi 
köre lokális, adott településre terjed ki. Kalifornia állam korai intervenciós lehetősége-
it – név, cím, szolgáltatási profil, elérhetőség – például egy 163 oldalas kiadvány gyűjti 
össze, és ez csak egy a szülők és szakemberek tájékozódását segítő információs 
anyagok közül. A már említett Massachusetts államban, ahol több mint 60 program 
nyújtja szolgáltatásait az adott környéken élőknek, hasonló kiadványok, honlapok 
szolgálnak információval.

•	 Legalább egy központ minden városban és kisvárosban van, nagyobb településeken 
több is. A központok más egészségügyi és szociális szolgáltatókkal kiterjedt és doku- 
mentált kapcsolatban vannak. A gyakorlatilag minden városában elérhető korai in- 
tervenciós szolgáltatásokat az adott állam törvényhozása felügyeli, adminisztrálja 
és szabályozza.

Európai gyakorlatok
Nagy-Britanniában szintén részletes információs portál áll a szülők rendelkezésére, 

amelyen a helyi hatóságok elérhetősége könnyen megtalálható. A helyi hatóság hivatott 
a speciális szükségletet (jelen esetben az értelmi fogyatékosságot) megállapítani és arról 
véleményt (’statement’) adni. A szülők eligazodását területileg illetékes koordinátorok 
segítik. A vélemény birtokában a gyermek jogosulttá válik a speciális szolgáltatások 
igénybevételére (korai és iskolai egyaránt). Az ún. Sure Start (Biztos Kezdet) központok 
a korai életkorral kapcsolatos szolgáltatásokat fogják össze (nem kizárólag a közép- 
súlyos, súlyos értelmi sérülés miatti speciális szükségletekben segítenek, de az is 
része a profilnak).
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Angliában több mint 100 helyi hatóság áll a szülők rendelkezésére a speciális nevelé- 
si szükséglet megállapítására (korai fejlesztés és oktatás speciális szolgáltatásainak 
igénybevételére). Irányítószám, cím alapján tudja a szülő vagy az őt segítő szakember 
kiválasztani az illetékes hatóságot. Természetesen Nagy-Britannia egyéb területein is 
elérhető a szolgáltatás, Wales-ben pl. 22 helyen, mindegyikben az angol nyelv mellett 
nemzeti nyelven is.

A kontinensen a 20. század közepétől igen intenzíven fejlődött a korai diagnosztizálás 
gyakorlata és módszertana. A korai felkutatás (detektálás, szűrés), a klinikai tünetek 
nyomán megvalósított egyéni vizsgálatok és a gyógypedagógiai pszichológiai fejlesztés 
szoros együttműködésben valósult meg az egészségügyi és a szociális szolgáltatókkal. 
Különösen Németország és Svájc jártak élen a korai intézményrendszer kialakításában 
(PETERANDER és SPECK, 1996; STRASSMEIER, 2011). Különösen példaértékű a mobil 
korai szolgáltatások biztosítása, mely a családhoz viszi el a fejlesztést és a tanácsadást. 
Ezzel egyidőben gyógypedagógiai képzési programok, szülői kézikönyvek és folyóiratok 
(pl. Frühförderung Interdsziplinär) is jelzik a széles körű fejlődést (LÁNYINÉ ENGELMAYER, 
2009, 2012, 146–205.).

Mára a nemzetközi gyakorlatban azt a komplex szolgáltatáscsomagot, amely a fiatal 
életkorú (0–5-6 éves) gyermekekre irányul kora gyermekkori intervenciónak nevezik 
(EADSNE, 2011, webográfia 4.), amely magában foglalja mind a szűrést, mind a komplex 
állapotfeltáró vizsgálatokat és a gyógypedagógiai fejlesztést, tanácsadást, valamint a szo- 
ciális juttatásokhoz és sokrétű terápiás szolgáltatásokhoz történő hozzáférést. Mindez 
azzal a céllal, hogy elősegítse a sérült gyermek kortárs közösségbe történő elhelyezését. 
Nemcsak a gyermek sokoldalú fejlesztése a cél, hanem az is, hogy a családdal történő 
együttműködés során erősödjenek a szülői kompetenciák, és ez elősegítse a társadalmi 
befogadást. A kora gyermekkori intervenció nem egyes fogyatékossági kategóriákra spe- 
cializálódik, hanem ezeket átfogóan integrálja egységes rendszerbe, melyben természete- 
sen érvényesülnek az értelmi fogyatékos vagy más sérüléssel élő gyermekek ellátásának 
speciális szempontjai is.

1.3.2. A diagnosztikus folyamat az Egyesült Államokban

1.3.2.1.  A diagnosztikában közreműködő szakemberek 

A diagnózis és a fejlesztési szükségletek megállapítása minden esetben teammunka 
eredménye (SULKES, 2009, webográfia 11.). A szülő szerves része a teamnek, illetve a diag- 
nózis felállításában általában közreműködik a család orvosa is (’general practitioner’), 
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aki a problémáról tájékoztatja a gyermekorvost vagy az egészségügyi, illetve interven- 
ciós ellátórendszert.

A korai intervenciós szolgáltatásban (és így a diagnosztikában is) közreműködő szakemberek: 
•	 Koordinátor
•	 Programvezető/szupervízor
•	 Korai intervenciós asszisztens (minimum 2 éves felsőfokú végzettséggel)
•	 Korai intervenciós szakember, konzultáns (minimum BA szintű szakirányú végzettséggel)
•	 Gyermekneurológus
•	 Gyermekgyógyász
•	 Audiológus
•	 Pszichológus
•	 Foglalkozásterapeuta
•	 Családterapeuta
•	 Látás-, hallás-, mozgás-, beszédfejlesztés területén képzett szakemberek
•	 Tájékozódás- és mozgástréner
•	 Konduktor
•	 Gyógytornász
•	 Logopédus
•	 Látástréner
•	 Gyógypedagógus
•	 Szociális munkás (más a képzettsége, mint nálunk)
•	 Dietetikus
•	 Nővér
•	 Csecsemő–szülő konzultáns (speciális, pszichológiai végzettségre ráépülő végzettség 

nálunk is)
•	 Viselkedésterapeuta
•	 Speciális technikai segítséget nyújtó szakember (pl. jelnyelvi tolmács, inklúziós szakem- 

ber, adott szindrómák szakértője stb.)

1.3.2.2.  A diagnosztikában közreműködő szakemberek kompetenciái

Gyermekneurológus, gyermekgyógyász, egyéb szakorvosok
A különböző szakorvosok az értelmi fogyatékosság diagnosztizálását a kórokok feltárá- 

sával segítik. Újszülött esetében, ha a fenotipikus, fizikai jegyek indokolják laboratóriumi 
teszteket, képalkotó és genetikai vizsgálatokat végeznek. Indokolt lehet: kromoszóma- 
analízis, vér- és vizeletvizsgálat, röntgenvizsgálat (a vázizomrendszer rendellenességei 
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is utalhatnak értelmi fogyatékosságra), CT, MRI, EEG vizsgálatok. A kiegészítő látás- és 
hallásvizsgálatot is orvos végzi, fontos a halmozódások feltárása.

Mivel az értelmi fogyatékosság enyhe formája gyakran nem szembeötlő, az orvosi rutin- 
vizsgálatok alkalmával egyszerű kérdőívek felvételére is sor kerül (pl. a szülőkkel felvehető 
fejlődési kérdőív, az Ages and Stages Questionnaire – ASQ) célja a szűrés, a kognitív, ver- 
bális és motoros készségek gyors felmérése.

Differenciáldiagnosztikai szempontként az orvosnak is figyelembe kell venni, hogy adott 
fejlődési elmaradást okozhatja neurológiai probléma, érzelmi elhanyagolás, bántal- 
mazás, hallássérülés, melyek nem feltétlenül járnak értelmi fogyatékossággal. Ha a szűrő- 
vizsgálaton a gyermek szignifikánsan az életkori normák alatt teljesít, az orvos továbbküldi 
hivatalos vizsgálatokra.

Pszichológus, specialisan képzett konzultánsok (ez felel meg a hazai gyógypedagógus 
szóhasználatnak ebben a szolgáltatástípusban)

A formális tesztelést végzik, interjút vesznek fel a szülővel, a gyermek megfigyelése és a 
normaalapú tesztek elvégzése a feladatuk. Értelmi fogyatékosság gyanúja esetén a jelen- 
legi gyakorlat szerint a tesztelésnek ki kell terjednie az IQ és az adaptív viselkedés felmé- 
résére. Fejlődési zavar/késés gyanúja esetén nem adnak értelmi fogyatékosság diagnózist, 
az IQ helyett az általános fejlődési szint megállapítása és az adaptív készségek (kom- 
munikáció, mindennapos tevékenységek, társas készségek, motoros készségek stb.) 
felmérése a cél. A jövőben meg fog jelenni a támogatási szükséglet felmérése is.

A szakemberektől elvárt központi tudáselemek
1. A családi rendszer dinamikájának ismerete (kulturális, nyelvi, szocioökonomikus 

faktorok figyelembevételével)
2. Az elsődleges társas és érzelmi kapcsolatok alapvető szerepének ismerete a korai  

tanulásban
3. A prenatális gondozás, szülés, posztnatális csecsemőellátás ismerete, beleértve 

a családi, kulturális és etnikai sokféleségből adódó jellemzőket
4. A csecsemő-kisgyermek fejlődés tipikus menetének ismerete:

a) Korai neurológiai/agyfejlődés
b) Alapvető egészség és táplálás
c) Fizikai növekedés és érés
d) A játék mint jelentős kontextus és módszer és kimenet a tanulásban
e) A fejlődésmenet és a kölcsönkapcsolatok a fejlődési területek között
f) Szenzomotoros fejlődés
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g) Szenzoros folyamatok
h) Receptív, expresszív kommunikáció (beleértve a második nyelv témáját is)
i) Kognitív készségek (figyelem, percepció, motiváció, kezdeményezés, fogalmi gon- 

dolkodás, problémamegoldás, emlékezet, tanulás)
j) Szociális fejlődés
k) Érzelmi fejlődés
l) Önkiszolgálás, adaptív viselkedés
m) Temperamentum

5. A pre- és perinatális rizikófaktorok ismerete (anyai egészség és táplálkozás, genetikai  
tényezők, alacsony születési súly, koraszülés, szerhasználat, teratogének hatása az 
embrionális fejlődésre stb.)

6. A fogyatékosságok etiológiája, diagnózisa, jellemzői és rizikófaktorai
7. A fogyatékosságok etiológiája, diagnózisa, jellemzői és rizikófaktorainak hatása a korai 

fejlődésre, tanulásra, gondozásra és kapcsolatokra
8. Egészségügyi rizikófaktorok, krónikus betegségek
9. Családi, kulturális, nyelvi, szociális, fizikai és/vagy szocioökonómiai faktorok (szegény-

ség, abúzus, elhanyagolás)
10. Egyéni különbségek a specifikus fogyatékosságokban és rizikótényezőkben
11. Halmozott fogyatékosság és rizikófaktorok
12. Egészségi és táplálkozási vonatkozások
13. A team modell ismerete és jelentősége, az együttműködő és a kapcsolatalapú gyakor- 

lat ismerete

Elvárt kompetenciák:
1. Azonosítás és küldés
2. Értékelés és vizsgálat
3. Az ún. Individualized Family Service Plan (IFSP – Személyre szabott családszolgálta- 

tási terv) megalkotása és felülvizsgálata
4. Az IFSP végrehajtása
5. Az oktatásból munkába, családból az önállóság irányába való átmenet, egyéb átme- 

netek (transition) tervezése
6. Szupervízió. A minőségi szolgáltatásnyújtás és az interdiszciplináris, bizonyítékokon 

alapuló hatékony gyakorlat érdekében elvárt a folyamatos továbbképzésben való rész- 
vétel és a szupervízió. (A munkatársak alkalmazására, jogi státuszára vonatkozó 
információt nem találtunk.)
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1.3.2.3.  A diagnosztikus folyamat megindításához szükséges előzmények

A szolgáltatás igénybevételére való jogosultságot az Egyesült Államokban a már korábban
idézett  szövetségi törvény defi niálja (IDEA, PART C), de az egyes államoknak helyi szabá-
lyozásra van módja. Korai intervenciós szolgáltatásra az jogosult, akinél fejlődési késés
tapasztalható a kognití v, fi zikai, kommunikációs, társas, adaptí v területeken, vagy olyan
fi zikai vagy mentális állapotot diagnoszti záltak, amelynek nagy valószínűséggel fejődési
késés lesz a következménye (pl. a Fragilis X szindróma a korai élethónapokban nem vezet
markáns fejlődési késéshez, de az intervenciós szogáltatás mégis jár, mert nagy a rizókója
a fejlődési probléma – értelmi fogyatékosság – kialakulásának). 

Előzménynek tekinthető a szülés körül észlelt problémák szakember általi jelzése és/vagy
a fejlődés rendszeres monitorozása, amit a családdal kapcsolatban lévő orvos végez.

1. ábra. Fejlődés-ellenőrzési és szűrési algoritmus a preventí v gyermekgyógyászati  rendelésben
(AAP, 2006, webográfi a, 1.,)
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1.3.2.4.  A diagnosztikus folyamat eljárásrendje

Általában bárki jelezheti a problémát (szülő, orvos, gondozó, tanár, barát) egy központi 
számon, ahol a helyileg illetékes kora gyermekkori intervenciós szakemberekhez irányítják 
a családot. Részletes – általában a gyermek otthonában történő – vizsgálatok után megál-
lapítják, hogy a gyermek és családja jogosult-e a speciális szolgáltatásokra. A jogosultáság 
nem a gyermek orvosi diagnózisa, hanem a fogyatékosság típusa szerint kerül megállapí- 
tásra, erről a szülőket is tájékoztatják. A vizsgálatnak természetes, a legkevésbé korlátozó 
környezetben kell lefolynia, ez általában a gyermek otthoni, iskolai környezetét jelenti. 
A szülőket részletes információs portál segíti az eligazodásban, jogszabály-értelmezésben. 

2. ábra. A kora gyermekkori ellátásra való jogosultság megállapításának menete (DUNST, 2006)
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7     Az egyes államokban különböző kritériumok, feltételek szükségesek a kora gyermekkori ellátásra való jogosult-
ság megállapításához. Summary Table of States’ and Territories’ Definitions of/Criteria for IDEA Part C Eligibility l. 
Compiled by Sharon Ringwalt, NECTAC June 1, 2012 http://ectacenter.org/~pdfs/topics/earlyid/partc_elig_table.pdf 
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A diagnosztikus folyamat információforrásai a korai vizsgálatok (0–3 éves kor) ese- 
tén az alábbiak:
•	 orvosi beszámolók, a gyermek egészségi állapotára, orvosi dignózisára vonatkozó 

dokumentumok,
•	 fejlődési tesztek eredményei, későbbi életkorban intelligenciatesztek, életkor szerint 

és halmozott fogyatékosság szerint adekvát egyéb tesztek, skálák (IQ-teszt és az 
adaptív viselkedés vizsgálata az értelmi fogyatékosság megállapításánal alapve- 
tően szükséges),

•	 anamnézis (orvosi és fejlődési anamnézis felvétele: ’history’), 
•	 a multidiszciplináris team megfigyelései és visszajelzése, a szülőt is beleértve a teambe, 
•	 interjú a szülővel, hozzátartozókkal, gondozóval,
•	 minden más releváns megfigyelés, adat, beszámoló a gyermekkel kapcsolatban. 
A diagnosztikát mindig követi a személyre szabott családi szolgáltatási terv (indi- 

vidualized family service plan) és a személyre szabott oktatási program (individualized 
education program) kidolgozása.

1.3.2.5.  Diagnosztikai eszközök

Az alábbiakban csupán felsorolásszerűen ismertetünk néhány, az Egyesült Államokban 
a korai szocioemocionális fejlődés vizsgálatára rendelkezésre álló szűrő és vizsgáló- 
eszközt, illusztrálva azt a sokféleséget, ami angol nyelvterületen az egyes képsségek, 
funkciók vizsgálatára a szakemberek rendelkezésére áll. A későbbiekben részletesen is 
ismertetjük az ebben a populációban a nemzetközi gyakorlatban leghangsúlyosabban 
használatos eljárásokat.
Több fejlődési területet szűrő eljárások, amelyeket akár szülő, gondozó is használhat
•	 Ages and Stages Questionnaire (ASQ), 2nd Edition)
•	 Child Development Inventories (CDI) 
•	 Kent Inventory of Developmental Skills – 3rd Edition (KIDS) 
•	 The Ounce Scale 
•	 Parents’ Evaluations of Developmental Status (PEDS) 
•	 Pediatric Symptom Checklist 

Több fejlődési területet szűrő- és vizsgáló eljárások, melyeket szakember vesz fel
•	 Battelle Developmental Inventory (BDI) and Screening Test (BDIST) 
•	 Bayley Scales of Infant and Toddler Development and Bayley Infant Neurodevelop- 

mental Screener (BINS) 
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•	 Birth to Three Assessment and Intervention, 2nd Edition (BTAIS-2), Screening Test of 
Developmental Abilities

•	 Brigance Screens 
•	 Denver Developmental Screening Test II (DDST-II) 
•	 Developmental Indicators for the Assessment of Learning-Third Edition (DIAL-3) 
•	 Developmental Profile 3 (DP-3) 
•	 Early Childhood Inventory-4 (ECI-4) 
•	 Early Screening Inventory – Revised (ESI-R) 
•	 Early Screening Profiles (ESP)
•	 Infant-Toddler and Family Instrument (ITFI) 
•	 Infant-Toddler Developmental Assessment

Szocioemocionális fejlődést szűrő eljárások, melyek akár szülő, gondozó által is kitölthetők
•	 Ages and Stages Questionnaires: Social-Emotional (ASQ: SE) 
•	 Behavioral Assessment of Baby’s Emotional and Social Style (BABES) 
•	 Brief Infant/Toddler Social Emotional Assessment (BITSEA) 
•	 Carey Temperament Scales
•	 Devereaux Early Childhood Assessment Program (DECA) 
•	 Early Screening Project
•	 Eyberg Child Behavior Inventory (ECBI) 
•	 Greenspan Social-Emotional Growth Chart
•	 Infant/Toddler Symptom Checklist
•	 Mental Health Screening Tool (MHST) 
•	 Pediatric Symptom Checklist (PSC)
•	 Preschool and Kindergarten Behavior Scales – 2nd Edition (PBKS-2) 
•	 Social Skills Rating System
•	 Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) 
•	 Temperament and Atypical Behavior Scale (TABS Screener) 

Szocioemocionális fejlődést vizsgáló eljrárások, melyeket szakember vesz fel
•	 Achenbach System of Empirically Based Assessment – Preschool Module (ASEBA) 
•	 Behavior Assessment System for Children, 2nd Edition (BASC-II) 
•	 Early Coping Inventory
•	 Functional Emotional Assessment Scale
•	 Vineland Social-Emotional Early Childhood Scales (Vineland SEEC)
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2. A hazánkban aktuálisan megvalósuló diagnosztikus gyakorlat

 
2.1. Hazai	meghatározások,	klasszifikáció

Magyarországon a fogalomhasználat változása nagyjából követte a nemzetközi trendeket, 
ennek megfelelően az értelmi fogyatékosság meghatározása sok változáson ment 
keresztül. A hazai gyógypedagógiában az utóbbi időben súlyosság szerint két cso- 
portot elkülönítve, a tanulásban akadályozottság (amelynek egyik alcsoportját az 
enyhe értelmi fogyatékos tanulók alkotják), illetve az értelmi akadályozottság (a mérsékelt, 
a súlyos és igen súlyos fokú értelmi fogyatékosság) elnevezések használatosak. Ezek alap- 
vetően pedagógiai szemléletű fogalmak, amelyek az ide sorolt személyek csoportsajátos- 
ságaként a speciális oktatási-nevelési szükségleteket emelik ki.

A tanulási akadályozottság koncepció alapvetően az iskoláztatás kontextusába ágyazza 
a jelenség értelmezését. Mesterházi Zsuzsa meghatározása alapján „a tanulásban akadá- 
lyozottak csoportjába tartoznak azok a gyermekek, akik az idegrendszer biológiai és/ 
vagy genetikai okokra visszavezethető gyengébb funkcióképességei, illetve a kedve- 
zőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó tanulási nehézségeket, tanulási ké- 
pességzavart mutatnak.” (MESTERHÁZI, 1998, 54.) A tanulásban akadályozott népes-
ség két alkategóriára osztható. A fogalom alá tartoznak a) egyrészt a tanulási képességet 
vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság (SZRB) által enyhén értelmi fogyatékosnak 
diagnosztizált tanulók (a teljes tanköteles korú népesség 2-3%-a), továbbá b) az 
általános iskolában tanulási nehézségekkel küzdő tanulók (a tanköteles népesség 
10-12%-a). Gaál Éva szerint „a tanulási akadályozottság esetén több területet érintő, 
mélyre ható tartós és súlyos pedagógiai problémáról van szó, amely erősen meg- 
nehezíti vagy lehetetlenné teszi a hagyományos általános iskolai feltételek közötti 
fejlesztést (GAÁL, 2000, 434.). Gaál ugyanitt idézi a Pedagógiai Lexikonban található 
meghatározást, mely szerint „A tanulási akadályozottság változó, változtatható állapot. 
A folyamatosan ható kiváltó okok feltárásával, ezek kedvező irányú befolyásolásával 
a tanulási akadályozottság részben megelőzhető, részben súlyosságának mértéke 
csökkenthető.” (MESTERHÁZI, 1997, 484–485.) 

A tanulásban akadályozott gyermeknépesség tehát rendkívül heterogén, az elneve- 
zés a tanulási problémák széles skáláját fedi le, így gyűjtőfogalomként értelmezhető. 
Éppen ebből a sokszínűségből adódóan a tanulásban akadályozott gyermekek második 
csoportjához rendelhető egyértelmű és objektivizálható differenciáldiagnosztikai 
kritériumok hiányában a gyógypedagógiai pszichodiagnosztika számára ez az elnevezés 
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mint diagnosztikus kategória nehezen értelmezhető. Talán részben ezzel is magya- 
rázható, hogy hazánkban a sajátos nevelési igény megállapítását, továbbá az ehhez 
kapcsolódó különleges gondoskodást és többletszolgáltatásokat meghatározó jogi 
szabályozók [1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, továbbiakban: közoktatási törvény 
és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet, továbbiakban 
szakszolgálati rendelet8] szóhasználata továbbra is megtartja a klasszikus elnevezést 
(értelmi fogyatékos). Ennek alapján tehát a tanulásban akadályozott népességből az 
enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek, fiatalok egyértelműen a sajátos nevelési 
igényű tanulók kategóriájába tartoznak, valamint oda tartoznak a 2011. évi CXC. 
törvény a nemzeti köznevelésről (továbbiakban: köznevelési törvény) szerint az 
egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabá- 
lyozási zavarral) küzdő gyermekek, tanulók is.

Az általános iskolában nehézségekkel küzdő „tanulásban akadályozott” tanulók tör- 
vényi besorolása ugyanakkor – a diagnosztikus lehatárolás bizonytalanságá- 
ból adódóan – nem egyértelmű. Az értelmileg akadályozott gyermekek, tanulók 
csoportja a pszichometriai és szociális kritériumok alapján jól körülhatárolható. 

A magyar gyógypedagógiai pszichológiában az 1970-es években a Czeizel Endre, 
Lányiné Engelmayer Ágnes és Rátay Csaba nevével fémjelzett, az értelmi fogyaté- 
kosság kóreredet szerinti meghatározására irányuló multidiszciplináris szemléletű 
„Budapest-vizsgálat” számára kimunkált definíció vált széles körben elfogadottá. 
A szerzők olyan korszerű, a nemzetközi szakirodalomra támaszkodó meghatározást 
dolgoztak ki, amelyben a pszichometriai és a szociális kritérium együttesen jelenik 
meg. „Az értelmi fogyatékosság a központi idegrendszer fejlődését befolyásoló örökletes 
és környezeti hatások eredőjeként alakul ki, amely következtében az általános értelmi 
képesség az adott népesség átlagától – az első életévektől kezdve – számottevően 
elmarad, [azaz minimum 2 standard deviációnyira, a 70 IQ alatti tartományba esik] 
és amely miatt az önálló életvezetés jelentősen akadályozott.” [CZEIZEL és 
mtsai (szerk.), 1978, 18.]. A definíció hármas kritériumrendszere összhangban áll 
a nemzetközi szakirodalomban elfogadott meghatározásokkal (l. SCHALOCK 
és mtsai, 2010).

Lányiné Engelmayer Ágnes 2009-ben Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés 
címmel megjelent összefoglaló kötetében a nemzetközi terminológiai változásokhoz 
csatlakozva, a hazai szóhasználatban is bevezeti az intellektuális képességzavar  
elnevezést. Az intellektuális képességzavar „azokra a személyekre alkalmazható, 
akik az intellektuális-kognitív működések, valamint a kortárs csoportokhoz viszonyított 
adaptív magatartás jelentős akadályozottságával jellemezhetőek. E képességzavar 

8     A kézirat lezártakor hatályos szabályozók.
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különböző súlyosságú megnyilvánulása nem befolyásolja a közös emberi szükségletek 
birtoklását és nem kérdőjelezi meg az érintettek személystátuszát. Az intellektuális 
képességzavarral élő emberek az emberi létezés egy lehetséges változatát képviselik. 
Fejlődésre, tanulásra, társadalmi integrációra minden életkorban képesek, ehhez tár- 
sadalmi segítséget igényelnek az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. Az állapot 
hátterében lévő okok felderítése segíti speciális szükségleteik kielégítését a gyógypeda- 
gógiai oktatás, fejlesztés, pedagógiai kísérés, a pszichológiai segítő beavatkozások 
és a különböző terápiás eljárások tervezésekor. Állapotuk megismerése nem csupán 
akadályozottságaik számbavételét, hanem erősségeik felderítését is jelenti az egyén 
és környezete interakciójának kontextusában.” (LÁNYINÉ ENGELMAYER, 2009, 2012, 13.)

2.2. A diagnosztikus munka során alkalmazott hazai gyakorlat (kitérve a más 
	 mikrokultúrában	élő	vagy	idegen	anyanyelvű	gyermekek	igényeire)

A köznevelési törvény értelmében az értelmi fogyatékos gyermek/tanuló a különleges 
bánásmódot igénylők egyik alcsoportjába, a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
körébe tartozik. Diagnosztizálása a tanulási képességet vizsgáló szakértői és reha- 
bilitációs bizottságok kompetenciakörébe tartozik. A tanulási képességet vizsgáló 
szakértői és rehabilitációs bizottságok munkáját 2012. augusztus 31-ig a közoktatási 
törvény, 2012. szeptember 1-jétől a köznevelési törvény, továbbá az új rendeleti sza- 
bályozók hatályba lépéséig a szakszolgálati rendelet szabályozza.

Magyarországon az értelmi fogyatékosság megállapítása, illetve kizárása komplex 
gyógypedagógiai-pszichológiai és orvosi vizsgálat keretében történik. A tanulási képes-
séget vizsgáló szakértői és rehabilitációs munka egységesítését, az eljárások és folyamatok 
lépéseinek leírását szolgálta „A szakértői vizsgálati munka protokollja” (KUNCZ és mtsai, 
2008), amely külön fejezetben ismerteti az értelmi fogyatékossággal összefüggő alap- 
vető diagnosztikus ismereteket.

A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs tevékenység vagy az or- 
szágos szakértői és rehabilitációs tevékenység keretében kell a fogyatékosság szűrése, 
vizsgálata alapján javaslatot tenni a gyermek, tanuló különleges gondozás keretében 
történő ellátására, az ellátás módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó 
pedagógiai szakszolgálatra, továbbá vizsgálni a különleges gondozás ellátásához szük- 
séges feltételek meglétét. 

A szakértői vizsgálat megtervezésekor tekintetbe kell venni a vizsgálati személy anya- 
nyelvét és kulturális hátterét. Idegen anyanyelvű vagy más mikorkultúrában elő személyek 
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esetében a vizsgálaton szükségessé válhat esélyegyenlőségi szakértő vagy tolmács 
biztosítása. Az átfogó mentális képességek vizsgálatára a kultúrához igazságos, 
nonverbális tesztekeket kell előnyben részesíteni, illetve fokozott figyelmet kell fordí- 
tani a tesztszituáción kívüli információkra (pl. a gyermek hogyan funkcionál saját élet- 
terében, kulturális közegében, milyenek praktikus és szociális képességei).

A szakszolgálati rendelet szabályozza a szakértői vélemény készítés rendjét, a tartal- 
mára vonatkozóan követelményeket és a szakérői véleményt kérők körét. A 10. § (1) 
bekezdés alapján a sajátos nevelési igény fennállásának vagy fenn nem állásának 
vizsgálata a szülő kezdeményezésére, illetve egyetértésével indul. A szülő az eljárás 
megindítását a szakértői és rehabilitációs bizottságnál kezdeményezheti. Ha a szülő kéri, 
az óvoda, az iskola köteles közreműködni a kérelem elkészítésében. A szakértői vizs-
gálat megkezdéséhez (kivéve, ha a szülő ismeretlen helyen tartózkodik) a szülő jelenléte 
szükséges. Ugyanezen rendelet 33. § (2) bekezdésében felsorolt esetekben a gyermek, 
tanuló érdekében a vizsgálaton történő részvétel, a kijelölt intézménybe történő 
beíratás érdekében közigazgatási hatósági eljárás kezdeményezhető. 

Ha szülő kérte a vizsgálatot, de nem ért egyet a szakértői véleményben foglaltakkal, 
továbbá vitás kérdések esetében közigazgatási hatósági eljárás keretében szakértőként 
egy felkért, az elsővel azonos összetételű szakértői bizottság vagy az ELTE Gyakorló 
Gyógypedagógiai Szolgáltató Intézmény Gyakorló Országos Szakértői és Rehabilitációs 
Bizottsága működik közre a felülvizsgálat lefolytatásában. 

2.2.1. Az intellektuális képességzavar diagnózisa megállapításának kritériumai 

A komplex gyógypedagógiai-pszichológiai vizsgálat során – összhangban a nemzetközi  
gyakorlattal – az intellektuális képességzavar diagnózisának megállapítása a következő 
kritériumokon alapul: 

1. Pszichometriai kritérium: az egyén aktuális, globális intellektuális működési szintje 
standardizált eljárással mérve az adott populáció átlagától negatív irányban, szignifi-
káns mértékben (legalább 2 standard deviációnyi vagy annál nagyobb) eltérést mutat.

2. Szociális kritérium: az otthoni vagy közösségi adaptív magatartás jelentős aka- 
dályozottsága. 

3. A kognitív, intellektuális képességek megkésett fejlődésére utaló élettörténeti adatok 
(korai előzmények) és az otthoni környezetben, illetve az intézményes nevelés ke- 
retében aktuálisan fennálló elmaradások.

4. A fenti jellemzők kedvezőtlen hatással vannak az iskolai előmenetelre, az általános 
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iskolában adott osztályfokra előírt tantervi követelmények teljesítésére, általános 
és tartós tanulási problémák formájában manifesztálódnak. 

Kun és Szegedi meghatározásában „az értelmi fogyatékosság pszichometriai defi- 
niálásának lényege, hogy a személy egy teljesítményskálán elfoglalt pozíció alapján 
minősül annak.” (KUN és SZEGEDI, 1971, 55.; 1996, 61.) Ebben a megközelítésben az 
értelmi fogyatékos emberek a népességen belül olyan speciális csoportot alkotnak, 
amelynek tagjai az intelligenciateszttel mért intellektuális képességszintjükben hasonlí- 
tanak egymáshoz (LÁNYINÉ ENGELMAYER, 1996). A pszichometriai kritérium komplex 
vizsgálati keretbe helyezve, a globális IQ-érték mellett profilanalízissel kiegészítve 
használható. A szakembernek a vizsgálat során alkalmazott teszt kiválasztásakor és 
az eredmény értelmezésekor kellő körültekintéssel kell számításba vennie az alábbi 
tényezőket (FRUMKIN, 2003, webográfia 6.; LÁNYINÉ ENGELMAYER, 2009, 2012): 
•	 Az egyén életét jelentősen befolyásoló döntés nem alapulhat kizárólag, önmagában 

az IQ-értéken.
•	 Hátrányos helyzetű, idegen kultúrában nevelkedett, etnikai kisebbséghez tartozó 

személy esetében a középréteg normáit képviselő teszt alapján számított IQ-érték 
téves megítéléshez vezet.

•	 Verbális (túlsúlyú) intelligenciatesztből nyert IQ-érték nem alkalmas más anya- 
nyelvű vagy nyelvi zavart mutató (beszédfogyatékos) gyermekek képességeinek 
megítélésére.

•	 Az egyéni képességek felmérésére használt eljárásnak korszerű intelligenciaelmé- 
leten kell alapulnia, eleget kell tennie a tesztkonstrukció általános követelményeinek, 
érvényes standarddal (felvétel, pontozás és értelmezés egységesítése) és reprezen- 
tatív mintán alapuló normaértékekkel kell rendelkeznie.

•	 Középsúlyos és súlyos értelmi fogyatékos személyek vizsgálatára olyan eljárásokat 
kell választani, amelyek mérési tartománya az alacsony IQ-értékekre is kiterjed. 

•	 Az IQ-érték értelmezésekor számításba kell továbbá venni
a) a tesztek ún. standard mérési hibáját (±3-5 IQ-pont);
b) ugyanazon teszt fél éven belüli megismételt felvétele esetén, a gyakorlási 

hatás következtében fellépő pontszámemelkedést (verbális IQ-értékében kb. 
3 pontnyi, a performációs IQ-nál 9-10 pont körül, az összesített IQ-értékben 
kb. 6 pontnyi);

c) a standardizálás évétől számítva az IQ-pontszámok évenként egyharmad pont- 
tal emelkednek (pl. az egyéni IQ-értékek egy 15 évvel ezelőtt kifejlesztett 
eljárással mérve kb. 5 ponttal magasabbak lesznek ahhoz képest, mintha a teszt 
mai változata kerülne felvételre);
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d) az extrém (kedvező vagy ártó) környezeti feltételek hatására bekövetkező változást 
(egyéni IQ értékét ±10-15 IQ-ponttal is befolyásolhatja).

A csecsemőkori fejődési skálák eredményei (pl. az 1 éves korban felvett Bayley Fejlődési 
Skála fejlődési kvóciense) általában nem jelzik jól előre a későbbi (pl. 12 éves kori) IQ-érté-
két (HODAPP és DYKENS, 2003). A csecsemőkor elmúltával, a középső gyermekkortól kezdve 
ugyanakkor az IQ értéke relatív stabilnak tekinthető [pl. a 4 évesen mért IQ-érték közepes-
erős szinten (0,70 és 0,90-es szint között) korrelál a 12 évvel későbbi IQ-mérés eredményével].

Az intellektuális képességzavar esetében a kép ettől kissé eltér. Az alacsony intelligencia 
(különösen az 50-es IQ alatti értékek) stabilnak tűnnek (pl. csecsemőkorban a Bayley- 
tesztben mutatott 50 alatti érték esetén a személynek várhatóan gyermekkorban és 
felnőttként is alacsony lesz az IQ-ja). A fejlődési tesztek prediktív értéke tehát a fejlődési 
kvóciens magasabb tartományában kisebb.

Fontos ugyanakkor megjegyezni, hogy az, hogy csoportszinten az idő múlásával az intelli- 
gencia stabilitást mutat, nem jelenti azt, hogy az IQ változatlan maradna minden egyes 
személy esetében. Az IQ-érték emelkedhet és csökkenhet, és a legtöbb mozgás az enyhe 
fokban értelmi fogyatékos és a határeseti intelligenciát mutató személyeknél várható 
(GOODMEN és CAMERON, 1978, hivatkozza HODAPP és DYKENS, 2003). Enyhe fokban 
értelmi fogyatékos személyeknél az IQ-érték gyakran emelkedik az első teszteléstől 
a következőre („regresszió az átlaghoz” jelensége, azaz a szélsőséges értékek az újabb 
méréskor jellemzően az átlaghoz közelítenek). Ez természetesen a prevalencia érté- 
kének változásával is együtt jár. Ilyen IQ-változást nagyobb valószínűséggel láthatunk 
enyhe értelmi fogyatékos személyeknél. 

Az intelligencia értékének stabilitására az értelmi fogyatékosság típusa és a kora 
gyermekkori intervenció intenzitása és minősége is hatással van.

Az intelligenciadeficitnek összetett hatása van a személyiség alakulására. Számos szo- 
ciális magatartásforma kognitív vezérlésű, azaz függ a külvilág megismerésének és azok 
feldolgozásának szintjétől. Értelmi fogyatékosság esetén az intelligenciadeficit következ- 
ményeinek meg kell mutatkozniuk a szorosan vett mentális működésen kívül a környe- 
zethez történő értelmes alkalmazkodás zavarában is, így a személyes függetlenség, az auto- 
nómia kialakulásának nehezítettségében, az életvezetés akadályozottságában (LÁNYINÉ 
ENGELMAYER, 2009, 2012, 74.). A szociális érettség megítélésében a különböző funkció- 
területek szerepe és jelentősége az életkor, illetve az értelmi fogyatékosság súlyos- 
ságának függvényében változik. A társadalom minden életkorban más elvárásokat támaszt 
az egyénnel szemben, ezáltal az értelmi képesség zavarával összefüggésben a szociális 
inkompetencia is más-más területen manifesztálódik. A személy életkora alapján a vizsgá- 
latban az információszerzés fő célterületei az alábbiak: 
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•	 0–6. év: kommunikáció, önellátás, szociális képességek, mozgás; 
•	 6–13. év: kommunikáció, önellátás, szociális képességek, otthoni/iskolai élet, közösségi 

források felhasználása, önirányítás, iskolai készségek, szabadidő eltöltése, az egészség 
és biztonság védelme;

•	 14. évtől: kommunikáció, önellátás, szociális képességek, otthoni élet, közösségi források 
felhasználása, önirányítás, iskolai készségek, szabadidő eltöltése, az egészség és biztonság 
védelme, munka.

Az intellektuális képességzavar megállapítására irányuló komplex gyógypedagógiai 
pszichodiagnosztikus tevékenység célja az átfogó mentális képességek részletes, a profil- 
analízisre is kiterjedő felmérése, a teljesítményekben megmutatkozó eltérések 
(gyengeségek és erősségek) és azok hátterének feltárása, továbbá a differenciáldiag- 
nosztikai döntéshozatal. Mindezen információkat a személy élettörténetének és szoci- 
ális kapcsolatainak kontextusába helyezve lehetővé válik az egyéni, sajátos nevelési- 
oktatási, fejlesztési szükségletek meghatározása.

A differenciáldiagnosztika keretében meghatározásra kerül a kognitív képességzavar 
mértéke, a globális mentális alulteljesítés elkülöníthetővé válik más fejlődési zavaroktól 
(így például a beszéd és nyelv specifikus fejlődési zavaraitól, a specifikus tanulási zavarok- 
tól, a kevert specifikus fejlődési zavaroktól, az aktivitás és figyelem zavaraitól, a pervazív 
fejlődési zavaroktól) és a nem megfelelő nevelési-oktatási, szociokulturális körülmé- 
nyekből származó tanulási problémáktól, továbbá tisztázható az esetleges komorbiditás 
és vezető fogyatékosság kérdése. Az enyhe, illetve mérsékelt, súlyos-halmozott értelmi 
fogyatékosság vizsgálata során tisztázandó legfontosabb differenciáldiagnosztikai 
kérdéseket Lányiné Engelmayer Ágnes alapján ismertetjük (4. táblázat).

4. táblázat. Az intellektuális képességzavarral kapcsolatos legfontosabb differenciáldiagnosztikai 

mérlegelési szempontok (LÁNYINÉ ENGELMAYER, 2009, 2012, 220–223. nyomán)

Az enyhe szintű értelmi fogyatékosság 
(tanulási akadályozottság) elkülönítése

A mérsékelt, súlyos és súlyos-halmozott 
fogyatékosság (értelmi akadályozottság) 

elkülönítése

El kell különíteni:
• az ép értelemtől,
• a normál övezet alsó határára eső, ún. határeseti 

teljesítménytől,
• a mérsékelt szintű intellektuális képességzavartól,
• a speciális tanulási zavaroktól, részképességzavaroktól,
• a figyelemhiányos hiperaktivitás zavartól (ADHD),
• a neurotikus vagy emocionális hátterű alulteljesítéstől,
• a specifikus nyelvi zavartól,

El kell különíteni:
• az enyhe szintű értelmi fogyatékosságtól,
• az autizmus spektrum zavartól,
• a progrediáló kórállapotoktól.
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A komplex klinikai esetfeltárás során a klinikai döntést és az egyéni szükségletek azono- 
sítását segítheti az etiológiai tényezők ismerete (amennyiben azok azonosíthatók), mivel 
ezeknek eltérő kognitív mintázatok, fejlődési dinamika és prognózis lehet a következmé- 
nyük (pl. más sajátosságok jellemzőek a Down-szindrómás és a magzati alkohol szindrómás 
gyermekekre). Az intellektuális képességzavar egyaránt lehet valamilyen fejlődési zavar 
egyik tünete, illetve megjelenhet önálló szindróma vagy fejlődési zavar formájában is.

Az értelmi fogyatékosságnak számos háttértényezője lehet. A genetikai, egyéb biológiai, 
környezeti és pszichoszociális rizikótényezők komplex interakciójának következtében 
a kutatók manapság a multifaktoriális (többszörös rizikótényezők) etiológiai modellt java- 
solják. Durkin és Stein (1996), Luckasson és mtsai (2002) és Sattler (2002) szerint az értelmi 
fogyatékosság leggyakoribb okai: 

1. egyetlen gén rendellenessége (pl. Fragilis X szindróma, tuberous sclerosis),
2. kromoszóma-rendellenesség (pl. Down-szindróma),
3. hiányos táplálkozás magzati korban,
4. prenatális anyai infekciók (pl. rubeola, HIV, szifilisz),
5. prenatális szerhasználat (drog, alkohol),
6. koraszülöttség,
7. posztnatális ólomnak való kitettség,
8. posztnatális encefalitis vagy meningitis,
9. posztnatális koponyasérülés,
10. súlyos elhanyagolás vagy depriváció (hivatkozza VIG és SANDERS, 2007).
Az enyhe fokú értelmi fogyatékosság etológiája a legkevésbé tisztázott, az esetek 

45-63%-ában az oki tényező ismeretlen marad. A mérsékelt, illetve súlyos esetekhez 
viszonyítva kisebb számban mutatható ki prenatális, illetve perinatális ok a háttérben, 
legnagyobb számban multifaktoriális eredetről kell beszélnünk. A posztnatális eredet 
ritka. A középsúlyos, illetve súlyos értelmi fogyatékosság az esetek 20-30%-ban prenatális 
faktorokkal (különösen kromoszóma-rendellenességgel) áll összefüggésben. Az esetek 
kb. 11%-a perinatális tényezőkre (pl. hipoxia), 3-12%-a posztnatális agysérülésre vezethe- 
tő vissza. Az oki háttér 30-40%-ban tisztázatlan marad (BIASINI és mtsai, 1999). 

Az enyhe szintű értelmi fogyatékosság 
(tanulási akadályozottság) elkülönítése

A mérsékelt, súlyos és súlyos-halmozott 
fogyatékosság (értelmi akadályozottság) 

elkülönítése
•  az idegen vagy más nyelvi kultúrával kapcsolatos  

teljesítményproblémáktól,
•  a nevelési elhanyagoltság, hospitalizációs ártalmak, 

az óvodai nevelés és más, a kulturális javakhoz törté-
nő hozzáférés akadályozottsága miatt kialakuló fejlő-
dési elmaradástól.
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A fenti szempontok mellett fontos tisztázni az esetlegesen társuló problémákat is. 
A társuló problémák száma az értelmi fogyatékosság súlyosságával párhuzamosan emel- 
kedik. A leggyakoribb zavarok/betegségek a következők: epilepszia, autizmus spektrum 
zavar, cerebrális parézis, látás-/hallássérülés, beszéd-/nyelvi zavar, magatartászavar. Különbö-
ző tanulmányokból származó adatok alapján 10 és 40% közé tehető azon esetek aránya, ahol 
valamely pszichiátriai megbetegedés és az értelmi fogyatékosság diagnosztikus kritériumai 
együttesen érvényesülnek (BIASINI és mtsai, 1999). Enyhe értelmi fogyatékosság esetén a szak-
emberek nagyobb valószínűséggel állítanak föl kettős diagnózist, mint a súlyosabb eseteknél. 
Mindezen tényezők együttes figyelembevételével megbecsülhető a fejlődés várható perspektí-
vája és kijelölhetők az egyéni szükségletekhez illeszkedő intervenciós módszerek és helyszínek.

A kognitív fejlődéspszichológiai, a fejlődés-neuropszichológiai és a fejlődés-pszichopatológiai 
ismeretrendszeren alapuló korszerű diagnosztikus megközelítés kétéves kor alatt csak ritka 
esetben (pl. egyértelmű, domináns genetikai főhatás, így Down-szindróma esetén) használja 
diagnosztikus címkeként az értelmi fogyatékosságot, a korai években inkább a megkésett 
fejlődés vagy fejlődésbeli késés elnevezések használatosak. 

Az intellektuális képességzavar legfontosabb klinikai kérdéseiről a hazai gyakorlat számára 
is érvényes és jól hasznosítható összefoglalást nyújt Pennington (5. táblázat).

5. táblázat. Az intellektuális képességzavar klinikai összefoglalása (PENNINGTON, 2009, 226.)

Definitív tünetek

Fejlődéstörténet

Gyakori komorbiditások

• Általános tanulási és fejlődési késés
• Beszéd- és nyelvi késés
• Figyelmi nehézségek
• Szociális nehézségek 

• A mozgás és a nyelvi fejlődés mérföldköveinek késése
• Kisgyermekkorban:

 ° az érzelemszabályozás késéséből eredően kitörések és heves dührohamok, hisztik
 ° egyszerű, konkrét játéktevékenység
 ° az adaptív viselkedés késése

• Iskoláskorban:
 ° problémák az iskolai feladatok megoldásában, különösen azoknál, amelyek 
 absztrakt gondolkodást igényelnek

 ° nehézségek az információk megőrzésével és generalizálásával 
 ° a kognitív és nyelvi korlátokból eredően szociális problémák

• Más pszichiátriai diagnózisokkal való együttes előfordulása gyakori.
• Az intellektuális képességzavar legtöbb formájában a figyelmi problémák általánosak. 

Diagnózis • Az intellektuális képességzavar legkurrensebb meghatározásai megkövetelik
1. az IQ-deficitet (egyénileg felvett IQ-tesztben legalább 2 SD-vel az átlag alatt),
2. az adaptív viselkedés deficitjét és
3. a 18 éves kort megelőző kezdetet.

• Az adaptív viselkedés deficitje a legkevésbé jól meghatározott.
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Az enyhe fokú intellektuális képességzavar diagnosztizálásával kapcsolatban fontos rövi- 
den kitérnünk az eddig tárgyalt kritériumok teljesülésének néhány jellemzőjére (KUNCZ 
és mtsai, 2008; HODAPP és DYKENS, 2003).

A felismerés időpontja
Az érintett gyermekek fizikai megjelenésükben többnyire nem térnek el kortársaiktól.  

Az enyhe értelmi fogyatékosság legtöbbször a strukturált és formális oktatási helyzetekkel 
és tantervalapú követelményrendszerrel való szembesüléskor, az iskoláztatással kapcsola- 
tosan kerül felszínre, így az leginkább az iskoláskorhoz kötődő jelenség. (Leggyakrabban 6 
és 18 év között állapítják meg. Prevalenciája az iskolai évek során fokozatosan emel- 
kedik, 14-15. évnél eléri a maximumát, majd csökkenő tendenciát mutat.) Az enyhe 
értelmi fogyatékosság iskolai környezetben való felismerésének valószínűségét összetett 
tényezők együttese határozza meg (pl. a pedagógus toleranciájának mértéke a deviáns 
viselkedéssel szemben, az alacsony teljesítményt produkáló tanuló számára elérhető 
osztálytermi segítség mértéke, adott iskolára jellemző átlagos IQ- és teljesítményszint).

A várható felnőttkori kimenet, a probléma tartóssága az egyén önálló életvezetése 
szempontjából

Az enyhe értelmi fogyatékosnak minősített személyek túlnyomó többsége felnőttkorá-
ra képessé válik az önálló, független életre, nem szorulnak tartósan protektív környezet 
biztosítására. Ez felveti a korábbi téves diagnosztizálás lehetőségét is. Élettervek kialakí- 
tásában, pénzgazdálkodásban, jelentős döntések és bonyolultabb bürokratikus ügyek 
intézésében stb. tanácsadásra szorulhatnak.

Prognózis

Kezelés

• Az  intellektuális képességzavarra jellemző kognitív magdeficitek megszüntetésére 
ugyan nem létezik hatékony módszer, de van olyan terápia, amely sikeres az  
életminőség javításában.

• Bentlakásos intézetben történő elhelyezés nem hatékony kezelés az intellektuális 
képességzavarral élő gyermek számára és általában gyengébb kimenetelekhez vezet. 

• A korai intervencióhoz (az első 5 életéven keresztül) általában kedvező kimenetelek 
kapcsolódnak, noha az eredmények ritkán olyan látványosak és hosszútávúak, mint 
azt az ellátók és a szülők remélnék. 

• Az alkalmazott viselkedéselemzés, a magas szinten strukturált viselkedéses terápia 
empirikusan támogatott intervenció a viselkedési problémákra intellektuális képes-
ségzavar esetén.

• Kettős diagnózis esetén a terápiát a fejlettségi szinthez kell igazítani.

Prevenció • A magas színvonalú korai intervencióval néhány esetben a dominánsan környezeti 
eredetű intellektuális képességzavar megelőzhető.

• Az intellektuális képességzavar néhány genetikai alapú formája, leginkább  
az anyagcserezavarok, megelőzhető megfelelő orvosi kezeléssel.

• A prenatális szűrés és diagnózis fejlődése a prevenció más formáját is lehetővé teszi, 
ugyanakkor ennek kérdése egyértelműen kereszteződik a család etikájával. 
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Az adaptív viselkedés zavarának mértéke
Enyhe fokú intellektuális képességzavarban az átfogó jellegű inkompetencia nem jellemző, 

az adaptív viselkedés sérülése leggyakrabban iskolai környezetben vagy az írott nyelvhasz- 
nálathoz, matematikai fogalmakhoz/gondolkodáshoz kötött kognitív kompetenciákat 
igénylő feladatok kontextusában lép fel.

Kóroki tényezők
Az esetek többségében markáns biológiai eltérés nem mutatható ki.

A kisebbségi, hátrányos helyzetű csoportok tagjainak felülreprezentálódása
Több enyhe fokban értelmi fogyatékosnak minősített személy kerül ki kisebbségi cso- 

portból és alacsony szocioökonómiai státuszú háttérből, mint azt a teljes populációban 
képviselt arányuk alapján várhatnánk. Ez szükségessé teszi a korai kognitív fejlődést 
segítő programok bevezetését ilyen környezetben élő gyermekeknél.

Vig és Sanders (2007) az értelmi fogyatékosság beiskolázást megelőző vizsgálatáról szóló 
munkájában felsorol néhány tévhitet az érintett gyermekekkel kapcsolatban, amelyek 
tisztázása mind az érintett családok, mind pedig a szakemberek számára lényeges lehet.

1. tévhit. Az értelmi fogyatékos gyermek fizikai megjelenése eltér a megszokottól: ugyan 
a különböző szindrómák vagy genetikai rendellenességek külső jegyekben is meg-
mutatkozhatnak, az értelmi fogyatékos gyermekek többsége azonban külső adott- 
ságaiban nem tér el a tipikusan fejlődő társaikétól. A harmonikus, vonzó külső 
tehát nem zárja ki az értelmi fogyatékosság diagnózisát. 

2. tévhit. Az értelmi fogyatékos gyermekek ügyetlenek: noha vannak olyan értelmi fogyaté-
kos gyermekek, akiknek a nagy- és finommotoros koordináció terén problémái vannak, 
ugyanakkor például Sattler (2006, hivatkozza VIG és SANDERS, 2007) arról számolt be, 
hogy enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekeknél 6 éves kor alatt minimális szenzo-
motoros sérülést talált. A kognitív és motoros képességek a fejlődés elkülönült területei. 
A jó motoros képességek tehát nem zárják ki az értelmi fogyatékosság diagnózisát. 

3. tévhit. Az értelmi fogyatékos gyermekek minden területen sérülést mutatnak: sok ér- 
telmi fogyatékos gyermek globális elmaradást mutat, ugyanakkor vannak olyanok is, 
akik izolált területeken jól működnek (ld. „savant” jelenség). Az óvodás értelmi fo- 
gyatékos gyermekek fejlett mechanikus emlékezeti képessége gyakran kiterjed a me- 
chanikus számlálásra, tévéreklámok vagy párbeszédek előadására, helyekre és útvo-
nalakra való emlékezésre, számok, betűk, színek vagy formák megnevezésére. Ezek 
a képességek megtéveszthetik a felnőtteket, akik így azt gondolják, hogy a gyermek 
jó kognitív képességekkel rendelkezik. Ez pedig azt eredményezheti, hogy a gyermek 
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nem vagy nem megfelelő intervencióban részesül. A izoláltan jelentkező kiugró ké- 
pességek jelenléte tehát nem zárja ki az értelmi fogyatékosság diagnózisát.

A tévhitetek eloszlatása fontos, mivel az értelmi fogyatékosság nem idejében történő 
felismerése frusztrációhoz vezethet, amikor a gyermek nem képes a felnőttek elvárásainak 
vagy a tantervben előírt céloknak eleget tenni. A szülők és a pedagógusok felvilágosítása 
az értelmi fogyatékosságról – beleértve a számos gyermeknél tapasztalható erősségeket 
is – a fejlettségi szintnek megfelelő elvárásokat és intervenciós terveket eredményezhet.

Az értelmi fogyatékosság felismerése többek között az alábbi okból válhat szükségessé 
(VIG és SANDERS, 2007):

1. A gyermek fejlesztő programokban való részvételére, szolgáltatásra és jogosultságokra 
való kiválasztásának dokumentálása.

2. Annak magyarázata, hogy a gyermek nem éri el a fejlődés elvárt mérföldköveit.
3. Annak magyarázata, hogy az intervenció ellenére a progresszió lassú ütemű.
4. Bizonyos esetekben magyarázattal szolgál nyelvi vagy viselkedési problémákra.
5. Az intervenciós megközelítések paramétereinek beállítása.
6. A bántalmazás rizikójának csökkentése.
7. Segítség a családoknak, tanároknak és az ellátást biztosító szakembereknek a fejlődés- 

re és a viselkedésre vonatkozó megfelelő elvárások kialakításában.
8. Segítség a családoknak a releváns irodalmakhoz, támogató csoportokhoz és egyéb 

forrásokhoz való hozzáférésben.
A korai életkorban végzett gyógypedagógiai-pszichológiai diagnosztizálásra hazánkban 

azóta terelődött fokozott figyelem, mióta a közoktatási törvény 1993-tól bevezette a korai 
fejlesztés közoktatási forrásból történő finanszírozását. A jogosultságot ennek megállapí- 
tására az SZRB szakértői véleményéhez kötötte. Azóta kialakultak korai fejlesztő központok, 
és sokat fejlődött a korai megismerés módszertana is. A korai gyermekkori intervenció, 
benne a diagnosztizálást biztosító hálózat azonban sem regionálisan, sem az alkal- 
mazott módszereket illetően még nem egységes (KEREKI–LANNERT, 2009, KEREKI, 2012, we-
bográfia, 7.).

A cél a korai életkorban végzett vizsgálatokkal nem a címkézés, henem a különböző segítő 
szolgáltásokhoz való eljuttatás, valamint a gyermek és a család komplex segítése (CZEIZEL 
B., 2009). Ez összhangban van a European Agency for Development in Special Needs Educa-
tion (EADSNE – nálunk: Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű Tanulók Oktatásának 
Fejlesztéséért) korai fejlesztésre vonatkozó ajánlásaival (EADSNE, 2011, webográfia, 4.).

Az értelmi fogyatékosság felismerését célzó vizsgálatok jelentős részére a beiskolázás- 
sal kapcsolatban kerül sor. A jogszabály9 deklarálja a szülők szabad iskolaválasztási 
jogát, ugyanakkor értelmi fogyatékos gyermekek esetében a szülők a tanulási képességet 

9     A kézirat lezártakor hatályos szabályozó a 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet a pedagógiai szakszolgálatokról.
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vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság javaslata alapján választhatnak a kijelölt 
iskolák közül, illetve az iskoláztatás módját illetően (LÁNYINÉ ENGELMAYER, 2009, 2012). 
Az értelmi fogyatékossá minősítéssel összefüggésben a beiskolázás és iskolaválasztás 
problémája fontos szakmai kérdéseket vet föl. A téves diagnosztizálás (akár az értelmi 
fogyatékosság téves megállapítása, akár annak fel nem ismerése) hosszútávon kedvezőt- 
len hatást gyakorol az érintett gyermek életútjára, családjára. 

Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek esetében a tanköteles korba lépés időszaka több- 
nyire egybeesik a probléma felismerésével. Bizonyos esetekben az iskolaérettség megíté- 
lése során merül fel a további szakértői vizsgálat szükségessége. Különös körültekintést 
igényel a hátrányos helyzetű, eltérő nyelvi-kulturális környezetben nevelkedő vagy rend- 
szeres óvodai nevelésben nem részesülő gyermekek vizsgálata. A határeseti intellektusú 
gyermekek esetében alapvetően biztosítani kell a felfelé nivellálás lehetőségét. 

A szakszolgálati rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében a tanulási képességet vizs- 
gáló szakértői és rehabilitációs bizottság az enyhe értelmi fogyatékosságot csak abban 
az esetben állapíthatja meg, ha a kiállított orvosi adatlap adatai vagy a folyamatos 
figyelemmel kísérés adatai igazolják. A folyamatos figyelemmel kísérés ideje alatt a gyer- 
mek, tanuló a lakóhelye szerinti vagy a választott óvodában, illetve általános iskolában 
a többi gyermekkel, tanulóval együtt vesz részt az óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-ok-
tatásban. A folyamatos figyelemmel kísérés a pedagógiai, illetve a pszichológiai vizsgálatot 
követő hónapban indul és a vizsgálatot követő nevelési év, tanév végéig tart. A folyamatos 
figyelemmel kísérés ideje egy nevelési évvel, tanévvel meghosszabbítható. A folyamatos 
figyelemmel kísérés kezdetén a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizott- 
ság meghatározza a megfigyelésben közreműködő pedagógus feladatait (aki a gyermek 
fejlődéséről legalább negyedévente részletes értékelést készít), továbbá a szakértői és reha- 
bilitációs bizottság képviselője legalább két alkalommal, az óvodai foglalkozáson, illetve 
a tanítási órán megfigyeli a gyermeket, tanulót. A folyamatos figyelemmel kísérés végén 
a bizottság megvizsgálja a gyermek, tanuló fejlődését, és tapasztalatai alapján – a vizsgála- 
tok összegezésének eredményeként – készíti el szakértői véleményét.

Enyhe fokú értelmi fogyatékosság gyanúja a beiskolázást követően, az iskolai kudarcok 
nyomán is felmerülhet. Az iskolai évek során a szakértői bizottság kontrollvizsgálatára 
ugyanakkor a többségi iskoláztatásban történő visszahelyezés céljából is sor kerülhet. 

A mérsékelt kategóriába tartozó értelmi fogyatékos gyermekek beiskolázásával kapcso- 
latban szülői igényként felmerülhet az enyhe értelmi fogyatékos gyermekek számára 
működő eltérő tantervű általános iskolában történő integrált nevelés-oktatás. Ilyenkor 
a gyermek képességeihez igazodó egyéni fejlesztési terv alapján folyik nevelése, oktatása. 
Ennek lehetősége különösen akkor válik fontossá, ha a gyermek lakóhelyén nem működik 
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a gyermek fogyatékosságának megfelelő intézmény vagy osztály. 
A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek esetében tanköteles korban fejlesztő 

iskolai oktatást kell javasolni. Amíg ezek száma nem elegendő, az egyéni fejlesztő felkészí- 
tést a gyermek otthonában, ápoló-gondozó otthonban vagy fejlesztő napközi otthonban 
kell biztosítani. 

2.2.2. A hazai gyakorlatban használatos diagnosztikus módszerek

A szakértői bizottságok gyakorlatában az intellektuális képességzavar vizsgálatára hazánk- 
ban jelenleg használatos módszereket a 6. táblázat foglalja össze. Megjegyezzük, hogy kö- 
zépsúlyos övezet alsó tartományától a vizsgálatban, különösen a fiatal életkorban kisebb 
szerepet kapnak a standard tesztmódszerek és a metrikus mutatók, ehelyett a megfigye-
lés [főként otthoni és intézményes (pl. bölcsődei környezetben, videoelemzés)] és a szülők 
és gondozók részletes kikérdezése válik meghatározóvá. Az értelmi fejlettség alacsony 
szintjén lévő, súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek számára ajánlható vizsgálati 
és fejlesztő eljárásokat Márkus (2006) ismerteti.

6. táblázat. Az intellektuális képességzavar hazai gyakorlatban alkalmazott vizsgálati módszerei

A vizsgálat részterülete Módszer Eszköz

Előzmények 
(részletes élettörténet)

Testi fejlettség, neurológiai 
állapot, érzékszervi működés 
felmérése

Általános fejlettségi szint

Általános intellektuális 
működés

Kikérdezés

• Kikérdezés
• Célzott próbahelyzetek
• Szükség esetén speciá-

lis, műszeres szakorvosi 
vizsgálat 

• Videoelemzés

Standardizált és egyéb 
tesztek

Standardizált és egyéb 
tesztek

Anamnézis kérdéssor, űrlap

Orvosi vizsgálat

• Fejlődési skálák: Denver fejlődési szűrőteszt,  
Bayley-teszt, Brunet–Lézine pszichomotoros  
fejlődési teszt

• Kiphard-féle szenzomotoros és pszichoszociális  
fejlődési táblázat

• Fröhlich-Haupt-féle fejlődésdiagnosztika, TARC- 
módszer, Straβmeier készségszint-felmérő lapok 

• Intelligenciavizsgáló eljárások (a profilelemzésre lehe-
tőséget nyújtó tesztek előnyben részesítésével)

•  Budapesti Binet
• Wechsler-típusú intelligenciatesztek (WISC–IV, WAIS–IV)
•  Woodcock–Johnson Kognitív Képességek Tesztje
•  Óvodás Snijders–Oomen Nonverbális Intelligenciateszt
• Snijders–Oomen Nonverbális Intelligenciateszt
• Leiter Skála
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2.2.3. A szakértői véleményre és a szülőkkel folytatott megbeszélésre vonatkozó leg- 
 fontosabb szempontok

A komplex gyógypedagógiai pszichológiai és orvosi vizsgálat a vélemény kialakításával 
és javaslattétellel zárul. Ezzel kapcsolatban röviden tárgyaljuk a szakértői véleményre és 
a szülőkkel folytatott megbeszélésre vonatkozó legfontosabb szempontokat (a részletesebb 
kifejtést a „Diagnosztikai kézikönyv” 1. része, „A diagnosztikus protokollok egységes alkalma-
zásának koncepciója” tartalmazza).

A gyógypedagógiai szakértői vélemény a gyermek/tanuló sorsát, nevelésének és oktatá- 
sának körülményeit hosszútávon, tartósan meghatározó okirat, amely hatósági döntést 
alapozhat meg, és amelynek elkészítését, tartalmát – a szakmai-etikai követelmények mellett – 
a mindenkori jogszabályok szabályozzák. A szakértői vélemény következményeként része- 
sülhet a gyermek/tanuló/fiatal különleges gondoskodásban, illetve többletkedvezmények- 
ben (KUNCZ és mtsai, 2008).

Pedagógiai vizsgálatok 
(általános tájékozottság, 
olvasás, írás, számolás)

A gyermek megfigyelése 
saját, otthoni környezetében

A gyermek megfigyelése 
a közösségben

A gyermek megfigyelése 
a vizsgálati helyzetben

Otthoni és közösségi 
munkák

Megfigyelés, tesztek

• Megfigyelés,
• A szülők kikérdezése
• Videoelemzés

• Megfigyelés
• A pedagógusok 

kikérdezése

Megfigyelés kötetlen és 
strukturált helyzetben:
• játéktevékenység tar- 

talma, színvonala
• beszéd- és nyelv- 

használat
• mozgás
• magatartás

Megfigyelés, 
dokumentumelemzés

Író-olvasó lapok, számláláshoz, konkrét  
műveletekhez eszközök, feladatlapok

Szempontsor

• Jegyzőkönyv, szempontsor, kérdőív
• Pedagógiai feljegyzések, vélemények

Megfigyelési rács, szempontsor

Szempontsor

Adaptív viselkedés, 
szociális érettség

Kikérdezés, megfigyelés, 
tesztek

Vineland Szociális Érettségi Skála, Pedagógiai Analízis 
és Curriculum a szociális és személyiségfejlődés 
mérésére értelmi fogyatékosoknál (PAC)

•  Hiskey–Nebraska Tanulási Alkalmassági Teszt
•  Raven Színes Progresszív Mátrixok
•  Raven Standard Progresszív Mátrixok
•  Cattel Kultúrasemleges Teszt

A vizsgálat részterülete Módszer Eszköz
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A 4/2010. (I.19.) OKM rendelet 13. és 14. §-a és 6. számú melléklete szabályozza a szakér- 
tői vélemény tartalmát, amelynek kötelező egységei az alábbiak:

• Adatok (a gyermek, tanuló és szülő neve, születési ideje, lakóhelye és tartózkodási helye, 
vizsgálat időpontja és célja) 

•	 A szakértői vizsgálat rövid leírása, a sajátos nevelési igény vagy annak kizárására vonat- 
kozó megállapítás (azaz komplex vélemény és diagnózis), az azt alátámasztó tények

•	 Javaslat, tennivalók megállapítása (különleges gondozás keretében történő ellátás 
módjára, formájára és helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatra)
o A korai fejlesztés és gondozás 
o Integrált vagy külön gyógypedagógiai nevelés-oktatási forma
o A tankötelezettség teljesítésének módja 

§§ kizárólagosan iskolába járással, a szülő választása szerint iskolába járással, ma- 
gántanulóként, illetve kizárólagosan magántanulóként,
	ú ha kizárólagosan magántanulóként, akkor a heti foglalkoztatás ideje és a fel-

készüléshez szükséges, a szakértői és rehabilitációs bizottság által biztosított 
szakemberek,

§§fejlesztő felkészítés, illetőleg fejlesztő iskolai oktatás keretében (intézmény, a fog-
lalkozások heti ideje, a foglalkozásokhoz szükséges, a szakértői és rehabilitációs bi-
zottság által biztosított szakemberek, a javasolt intézmény megjelölése és a beíratás 
időpontja, a gyermek nevelésével, oktatásával kapcsolatos sajátos követelmények)

A szakértői véleménnyel szemben támasztott etikai és formai követelmények
(LÁNYINÉ, 1978; KUNCZ és mtsai, 2008):
•	 Megállapításai legyenek objektívek, valósághűek és elfogultságmentesek. 
•	 Hangvétele legyen pozitív irányultságú, tükrözze a személy tiszteletben tartását és sajátos 

egyediségét, kerülje a címkézést.
•	 Törekedjék a vizsgálati adatok értelmezésére és azok lehetséges magyarázatára.
•	 Kerülje a statikus szemléletet, a fejlődési és nevelési utak figyelembevételével és a fej- 

lődési kilátások megfogalmazásával. 
•	 Legyen áttekinthető és tagolt.
•	 Legyen érthető a szülők és társszakmában dolgozó érintettek számára.
•	 A tennivalók megfogalmazása konkrét segítséget nyújtson a gyermekek intézményes 

ellátásáért felelős szakemberek részére.
A szakértői és rehabilitációs tevékenység során különösen kényes és kardinális pont a vizs- 

gálatot lezáró megbeszélés a szülőkkel. Ennek célja a szülő tájékoztatása gyermekük állapo- 
táról, prognózisáról, illetve a család megnyerése a gyermek számára optimális nevelési-, 
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oktatási, fejlesztési megoldás megteremtése érdekében. A szóbeli beszélgetés során a szülők 
számára érthető formában tájékoztatást nyújtunk a vizsgálat eredményeiről és a körülmé- 
nyek és lehetőségek ismeretében optimálisnak tekinthető nevelési-oktatási-fejlesztési 
lehetőségekről. A megbeszélés tartalmazza a fogyatékosság (sérülés/funkciózavar) okát, 
típusát, mértékét, nagy vonalakban az egyéni sajátosságokat, amelyen belül hangsúlyozni 
kell a gyermek előnyös tulajdonságait és erősségnek tekinthető képességeit. Az információk 
átadását gyógypedagógiai-pszichológiai tanácsadás követi, amely tartalmazza a gyermek 
szempontjából hatékony nevelés eljárásait a családban és a családon kívül. A gyógypedagó- 
giai pszichológiai tanácsadás célja a szülők segítése abban, hogy 
•	 gyermeküket elfogadják olyannak, amilyen;
•	 reálisan ítéljék meg képességeit;
•	 szociális boldogulását illetően elfogadják a fogyatékosság/zavar)/rendellenesség szabta 

lehetőségeket, és ezen belül keressék gyermekük számára a legjobbat;
•	 nyújtsanak olyan védő gondoskodást, amely a családon belül ellensúlyozza azokat a fruszt-

rációs hatásokat, amelyeket a sérült gyermek fiatal a társadalomban átélni kénytelen;
•	 ne csak a fogyatékosságot/rendellenességet vegyék észre gyermekükben, hanem a pozi- 

tív tulajdonságokat is, teremtsenek olyan miliőt, amelyben a gyermek nem érzi kisebb-
rendűnek magát (KUNCZ és mtsai, 2008).

A megbeszélés és tanácsadás sikeressége szempontjából meghatározó a szakember nyelv-
használata (tapintatos, de nem elhallgató, a szülő számára érthető beszédmód), empátiás- 
támogató attitűdje és a rendelkezésre álló idő. Fontos, hogy a szülőknek felvázoljuk a to- 
vábblépés, a fejlődés lehetőségét, a perspektívákat, illetve saját szerepükre, lehetőségeikre 
támaszkodva kimozdítsuk őket a tehetetlenség érzéséből. Segítséget jelenthet a praktikus, 
életközeli és a család reális lehetőségeihez, körülményeihez igazított megközelítés.

Mindezen szempontok különösen hangsúlyosan jelennek meg értelmi fogyatékossággal 
élő gyermekek, tanulók esetében. Bizonyos esetekben a szülők számára nagy nehézséget 
okoz a gyermek állapotának, problémájának reális megítélése és elfogadása. Ilyenkor 
szükségessé válhat a család pszichológiai jellegű támogatására (nevelési/krízistanácsadás,  
pszichoterápia, családterápia) történő javaslat is. Sajnálatos módon hazánkban viszonylag 
kevés a fogyatékossággal kapcsolatos kérdésekre szakosodott szakember, a segítségnyúj- 
tási formák elérhetősége országosan nagyon változó, illetve ezek többsége a családok ré- 
széről külön anyagi ráfordítást igényel. 
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 3. Az értelmi fogyatékosság javasolt diagnosztikus protokollja

3.1. 	Vizsgálatok	életciklus	szerint

TEVÉKENYSÉGEK 
(A VIZSGÁLAT TARTALMA)

ESZKÖZÖK10MÓDSZEREK SZEMÉLYI  
FELTÉTELEK,  

KOMPETENCIÁK

• A klinikai kérdés tisztázása: ki 
észlelte a problémát, a tünetek 
előfordulási helye, gyakorisá-
ga, intenzitása, időtartama

• Jelen állapot
• Élettörténet (orvosi-biológiai 

anamnézis, funkciófejlődés, 
érzelmi-szociális és kognitív fej-
lődés, jelentős életesemények, 
otthoni és intézményes neve-
lés, korábbi intervenciós pró-
bálkozások, familiáris adatok)

Testi fejlettség, érzékszervi műkö-
dés és neurológiai állapot felmé-
rése, pszichés státusz leírása

A megjelenés, magatartás, moz-
gás, figyelem, kommunikáció és 
nyelv, játék színvonalának leírása 
kötetlen és strukturált helyzetben

Képességek vizsgálata – kiemelt 
területek
• perceptuális működés
• motoros működés
• adaptív működés
• szocioemocionális működés
• kognitív működés
• kommunikáció

•  Tematikus egységekbe strukturált 
jegyzőkönyvi űrlap az  
anamnézishez

•  Kórházi zárójelentések, korábbi 
vizsgálati vélemények

•  A gyermek otthoni és közösségi 
munkái

•  A fejlesztést végző szakember 
által készített jellemzés

• Megfigyelési rács, szempontsor
• Uden-féle teszt – magatartás- 

kérdőív

1. Fejlődési tesztek és intelligen- 
ciatesztek:
•  Komplex módszerek

 °  Battelle Developmantal Inven-
tory, 2nd Ed. (BDI–2)

 °  Bayley Scales of Infant and 
Toddler Development, 3rd ed. 
(Bayley–III.)

 °  Developmental Assessment for 
Individuals with Severe Disabili-
ties, 3rd ed. (DASH–3)

 ° Infant-Toddler Developmental 
Assessment (IDA)

•  Kikérdezés
 °  klinikai
 °  kérdőíves

•  Dokumentum- 
elemzés

•  Kikérdezés
•  Megtekintés
•  Célzott próbahelyzetek

• Megfigyelés

•  Tesztek
•  Megfigyelés

•  Gyógypedagógus
•  Pszichológus
•  Orvos

Gyermekgyógyász, 
gyermek-neuroló-
gus, -pszichiáter

•  Gyógypedagógus
•  Pszichológus

•  Gyógypedagógus
•  Pszichológus

A vizsgálat előzményeinek feltárása

A személyes vizsgálat részei

Vizsgálatok korai életkorban

10     A hazánkban jelenleg nem elérhető, hiánypótló eljárásokat kékkel jelöltük. Az eszközök részletes leírása a 
3.4 fejezetben („Fejlesztési javaslat az értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók vizsgálatára alkalmas eljárá- 
sokra vonatkozóan. Vizsgálóeljárások, amelyek hazai bevezetése a legsürgősebbnek tekinthető”) olvasható.
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04. rész – Értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja

TEVÉKENYSÉGEK 
(A VIZSGÁLAT TARTALMA)

ESZKÖZÖK10MÓDSZEREK SZEMÉLYI  
FELTÉTELEK,  

KOMPETENCIÁK

 

•  A klinikai kérdés tisztázása: ki 
észlelte a problémát, a tünetek 
előfordulási helye, gyakorisá-
ga, intenzitása, időtartama

•  Jelen állapot
• Élettörténet (orvosi-biológiai 

anamnézis, funkciófejlődés, 
érzelmi-szociális és kognitív fej-
lődés, jelentős életesemények, 
otthoni és intézményes neve-
lés, korábbi intervenciós pró-
bálkozások, familiáris adatok)

Testi fejlettség, érzékszervi műkö-
dés és neurológiai állapot felmé-
rése, pszichés státusz leírása

A megjelenés, magatartás, moz-
gás, figyelem, kommunikáció és 
nyelv, játék színvonalának leírása 
kötetlen és strukturált helyzetben

 ° Stanford-Binet Intelligence Scales 
for Early Childhood (Early SB5)

•  Nonverbális módszerek
 ° Snijders-Oomen Nonverbal 

Intelligence Test 2 ½ -7-Revised 
(SON-R 2,5-7)

2. Perceptuális-motoros tesztek
 °  Developmental Test of Visual-
Motor Integration (VMI) - 6th 
Edition

3. Adaptív viselkedés, szocioemoci-
onális fejlődés vizsgálata
•  Gyermekviselkedési kérdőív  

(1–5 éves korig
•  Vineland Szociális Érettségi Skála
•  Vineland Adaptive Behavior 

Scales, Second Edition (Vineland-
II)

•  Vineland SEEC: Vineland Social-
Emotional Early Childhood Scales

•  AAMR Adaptive Behavior Scale 
2nd edition (AAMR ABS)

• Scales of Independent Behavior 
(SIB-R)

• Tematikus egységekbe strukturált 
jegyzőkönyvi űrlap az  
anamnézishez

• Kórházi zárójelentések, korábbi 
vizsgálati vélemények

• A gyermek otthoni és közösségi 
munkái

• Az óvodapedagógus, a fejlesztést 
végző szakember által készített 
jellemzés

•  Megfigyelési rács, szempontsor
•  Uden-féle teszt – magatartás- 

kérdőív

•  Kikérdezés
 ° klinikai
 ° kérdőíves

•  Dokumentum- 
elemzés

•  Kikérdezés
•  Megtekintés
•  Célzott próba- 

helyzetek
•  Megfigyelés

• Gyógypedagógus
• Pszichológus
• Orvos

Gyermekgyógyász, 
gyermek-neurológus, 
-pszichiáter

• Gyógypedagógus
• Pszichológus

A vizsgálat előzményeinek feltárása

A személyes vizsgálat részei

Vizsgálatok a tanköteles kort megelőzően
Megjegyzés: az enyhe fokú értelmi fogyatékosság vizsgálatára legkorábban az óvodáskorban kerül sor!
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3. Az értelmi fogyatékosság javasolt diagnosztikus protokollja

TEVÉKENYSÉGEK 
(A VIZSGÁLAT TARTALMA)

ESZKÖZÖK10MÓDSZEREK SZEMÉLYI  
FELTÉTELEK,  

KOMPETENCIÁK

Képességek vizsgálata – kiemelt 
területek
• perceptuális működés
• motoros működés
• adaptív működés
• szocioemocionális működés
• kognitív működés
• kommunikáció

1. Fejlődési tesztek és intelligencia-
tesztek:
• Komplex módszerek 

 ° Kaufman Assessment Battery 
for Children, Second Edition 
(KABC–II)

 ° Stanford-Binet Intelligence 
Scales, Fifth Edition (SB5)

 ° Wechsler Preschool and Primary 
Scale of Intelligence –Third Editi-
on (WPPSI–III)

 ° Woodcock-Johnson III Test of 
Cognitive Abilities (hazánkban 
jelenleg ennek nem teljes vál-
tozata érhető el standardizált 
formában)

• Nonverbális módszerek
 ° Hiskey-Nebraska Tanulási 

Alkalmassági Teszt
 ° Leiter International Performance 

Scale – Revised (Leiter-R) 
 ° Snijders-Oomen Nonverbal 

Intelligence Test 2 ½ -7-Revised 
(SON-R 2,5-7)

• Raven Színes Progresszív Mátrix 
(csak kiegészítő eljárásként,  
minőségi elemzéssel)

2. Nyelvi tesztek
• Receptív nyelvi működés

 ° Peabody Picture Vocabulary 
Test, Fourth Edition (PPVT™-4)

 ° TROG-H
 ° TOKEN gyermekváltozata

• Expresszív nyelvi működés
 ° Expressive Vocabulary Test, Se-

cond Edition (EVT-2)
 ° Aktívszókincs-vizsgálat (Lőrik– 

Ajtony–Pléh–Palotás, LAPP)11 

 ° Nyelvfejlődési szűrővizsgálat 
(Pléh–Palotás–Lőrik, PPL)

3. Perceptuális-motoros tesztek
 ° Goodenough-skála
 ° Goodenough–Harris-skála
 ° Bender–A
 ° Bender Visual-Motor Gestalt Test, 

Second Edition (Bender-Gestalt II)

• Tesztek
•  Megfigyelés

• Gyógypedagógus
• Pszichológus (az 

adott teszt kézi-
könyvében megha-
tározott előírások-
nak megfelelően)

11     Az eszköz kismintás bemérése a TÁMOP 3.1.1 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” kimelt pro-
jekt keretében megvalósult, a kutatási tapasztaltok elérhetőek. A nagymintás bemérésre várhatóan 2013-ban 
kerül sor a kiemelt projekt II. szakaszában.
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04. rész – Értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja

A személyiség, a szociális-adaptív 
viselkedés vizsgálata

• A klinikai kérdés tisztázása: ki 
észlelte a problémát, a tünetek 
előfordulási helye, gyakorisá-
ga, intenzitása, időtartama

• Jelen állapot
• Élettörténet (orvosi-biológiai 

anamnézis, funkciófejlődés, 
érzelmi-szociális és kognitív fej-
lődés, jelentős életesemények, 
otthoni és intézményes neve-
lés, korábbi intervenciós pró-
bálkozások, familiáris adatok)

Testi fejlettség, érzékszervi mű-
ködés és neurológiai állapot fel-
mérése, pszichés státusz leírása

A megjelenés, magatartás, moz-
gás, figyelem, kommunikáció és 
nyelv, játék színvonalának leírása 
kötetlen és strukturált helyzetben

• Gyermekviselkedési kérdőív (1–5 
éves korig)

• Vineland Szociális Érettségi Skála
• Vineland Adaptive Behavior 

Scales, 2nd Ed. (Vineland–II)
• AAMR Adaptive Behavior Scale, 

2nd Ed. (AAMR ABS)
• Scales of Independent Behavior 

(SIB-R)

• Tematikus egységekbe strukturált 
jegyzőkönyvi űrlap az 
anamnézishez

• Kórházi zárójelentések, korábbi 
vizsgálati vélemények

• A gyermek otthoni és közösségi 
munkái

• Az óvodapedagógus, a fejlesztést 
végző szakember által készített 
jellemzés

• Tematikus egységekbe strukturált 
jegyzőkönyvi űrlap az 
anamnézishez

• Kórházi zárójelentések, korábbi 
vizsgálati vélemények

• A gyermek otthoni és közösségi 
munkái

• Az óvodapedagógus, a fejlesztést 
végző szakember által készített 
jellemzés

• Megfigyelési rács, szempontsor
• Uden-féle teszt – magatartás- 

kérdőív

•  Megfigyelés
•  Kérdőívek, skálák
•  Projektív módszerek

• Kikérdezés
 ° klinikai
 ° kérdőíves

• Dokumentum- 
elemzés

• Kikérdezés
• Megtekintés
• Célzott próba- 

helyzetek

• Megfigyelés

• Gyógypedagógus
• Személyiségteszt 

felvétele esetén 
megfelelő szakké-
pesítéssel rendel-
kező pszichológus

• Gyógypedagógus
• Pszichológus
• Orvos

Gyermekgyógyász, 
gyermek-neuroló-
gus, -pszichiáter

• Gyógypedagógus
• Pszichológus

A vizsgálat előzményeinek feltárása

A személyes vizsgálat részei

Vizsgálatok a tanköteles korba lépés, beiskolázás esetében

 ° Koppitz Developmental Scoring 
System for the Bender-Gestalt 
Test, Second Edition (KOPPITZ–2)

 ° Developmental Test of Visual 
Perception, Second Edition 
(DTVP–2)

 ° Test of Visual-Perceptual Skills 
(non-motor), Third Edition (TVPS-3)

 ° Meeting Street School Screening 
Test (MSSST)

TEVÉKENYSÉGEK 
(A VIZSGÁLAT TARTALMA)

ESZKÖZÖK10MÓDSZEREK SZEMÉLYI  
FELTÉTELEK,  

KOMPETENCIÁK
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3. Az értelmi fogyatékosság javasolt diagnosztikus protokollja

TEVÉKENYSÉGEK 
(A VIZSGÁLAT TARTALMA)

ESZKÖZÖK10MÓDSZEREK SZEMÉLYI  
FELTÉTELEK,  

KOMPETENCIÁK
Képességek vizsgálata – kiemelt 
területek
• perceptuális működés
• motoros működés
• adaptív működés
• szocioemocionális működés
• kognitív működés
• kommunikáció

1. Intelligenciatesztek
• Komplex módszerek

 ° Kaufman Assessment Battery for 
Children, Second Edition (KABC–II)

 °  Stanford-Binet Intelligence 
Scales, Fifth Edition (SB5)

 °  Wechsler Preschool and Prima-
ry Scale of Intelligence –Third 
Edition (WPPSI–III)

 °  Woodcock-Johnson III Test of 
Cognitive Abilities (hazánkban 
jelenleg ennek nem teljes vál-
tozata érhető el standardizált 
formában)

• Nonverbális módszerek
 ° Hiskey-Nebraska Tanulási Alkal-
massági Teszt

 ° Leiter International Performan-
ce Scale – Revised (Leiter-R) 

 ° Snijders-Oomen Nonverbal 
Intelligence Test 2 ½ -7-Revised 
(SON-R 2,5-7)

 ° Raven Színes Progresszív Mátrix 
(csak kiegészítő eljárásként, 
minőségi elemzéssel)

2. Nyelvi tesztek
• Receptív nyelvi működés

 ° Peabody Picture Vocabulary 
Test, Fourth Edition (PPVT™-4)

 ° TROG-H
 ° TOKEN gyermekváltozata

• Expresszív nyelvi működés
 ° Expressive Vocabulary Test, 
Second Edition (EVT-2)

 ° Aktívszókincs-vizsgálat (Lőrik–
Ajtony–Pléh–Palotás, LAPP)

 ° Nyelvfejlődési szűrővizsgálat 
(Pléh–Palotás–Lőrik, PPL)

3. Perceptuális-motoros tesztek
 ° Goodenough-skála
 ° Goodenough–Harris-skála
 ° Bender–A
 ° Bender Visual-Motor Gestalt Test, 

Second Edition (Bender-Gestalt II)
 ° Koppitz Developmental Scoring 
System for the Bender-Gestalt 
Test, Second Edition (KOPPITZ–2)

 ° Developmental Test of Visual Per-
ception, Second Edition (DTVP–2)

 ° Test of Visual-Perceptual Skills (non-
motor), Third Edition (TVPS-3)

 ° Meeting Street School Screening 
Test (MSSST)

• Tesztek
• Megfigyelés

•  Gyógypedagógus
•  Pszichológus (az 

adott teszt kézi-
könyvében megha-
tározott előírások-
nak megfelelően)
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04. rész – Értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja

• A klinikai kérdés tisztázása: ki 
észlelte a problémát, a tünetek 
előfordulási helye, gyakorisá-
ga, intenzitása, időtartama

• Jelen állapot
• Élettörténet (orvosi-biológiai 

anamnézis, funkciófejlődés, 
érzelmi-szociális és kognitív fej-
lődés, jelentős életesemények, 
otthoni és intézményes neve-
lés, korábbi intervenciós pró-
bálkozások, familiáris adatok)

• Kikérdezés
 ° klinikai
 ° kérdőíves

• Dokumentum- 
elemzés

• Gyógypedagógus
• Pszichológus
• Orvos

A vizsgálat előzményeinek feltárása

Vizsgálatok a tanköteles kor teljesítésének alsó szakaszában

• Tematikus egységekbe strukturált 
jegyzőkönyvi űrlap az 
anamnézishez

• Kórházi zárójelentések, korábbi 
vizsgálati vélemények

• A gyermek otthoni és közösségi 
munkái

• A tanító, a fejlesztést végző szak-
ember által készített jellemzés

Testi fejlettség, érzékszervi mű-
ködés és neurológiai állapot fel-
mérése, pszichés státusz leírása

• Kikérdezés
• Megtekintés
• Célzott próbahelyzetek

Gyermekgyógyász, 
gyermek-neuroló-
gus, -pszichiáter

A személyes vizsgálat részei

A megjelenés, magatartás, moz-
gás, figyelem, kommunikáció és 
nyelv, játék színvonalának leírása 
kötetlen és strukturált helyzetben

Képességek vizsgálata – kiemelt 
területek
• intellektuális működés
• nyelv
• perceptuális-motoros működés

• Megfigyelési rács, szempontsor
• Uden-féle teszt – magatartás- 

kérdőív

1. Intelligenciatesztek
• Komplex módszerek

 °  Kaufman Assessment Battery 
for Children, Second Edition 
(KABC–II)

• Megfigyelés

• Tesztek
• Megfigyelés

• Gyógypedagógus
• Pszichológus

•  Gyógypedagógus
•  Pszichológus (az 

adott teszt kézi-
könyvében megha-
tározott előírások-
nak megfelelően)

TEVÉKENYSÉGEK 
(A VIZSGÁLAT TARTALMA)

ESZKÖZÖK10MÓDSZEREK SZEMÉLYI  
FELTÉTELEK,  

KOMPETENCIÁK

Az iskolai oktatásra való felkészült-
ség és alkalmasság vizsgálata:
• általános tájékozottság, önma-

gára, közvetlen környezetére 
vonatkozó ismeretek

• idői-téri tájékozódás
• praktikus problémahelyzetek 

önálló megoldása, hétköznapi 
helyzetek átlátása

• mennyiségi, matematikai 
gondolkodás és ismeretek

A személyiség, a szociális-adaptív 
viselkedés vizsgálata

• Iskolaérettségi tesztdoboz
• PREFER, DIFER
• Egyénileg összeállított feladatlapok
• Játék eszközök

• Gyermekviselkedési kérdőív (1–5 
éves korig)

• Vineland Szociális Érettségi Skála 
• Vineland Adaptive Behavior 

Scales, 2nd Ed. (Vineland–II)
• AAMR Adaptive Behavior Scale, 

2nd Ed. (AAMR ABS)
• Scales of Independent Behavior 

(SIB-R)

• Pedagógiai próbák

•  Megfigyelés
•  Kérdőívek, skálák
•  Projektív módszerek

• Gyógypedagógus
• Pszichológus

• Személyiségteszt 
felvétele esetén 
megfelelő szak-
képesítéssel 
rendelkező 
pszichológus
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3. Az értelmi fogyatékosság javasolt diagnosztikus protokollja

• Iskolai teljesítmények és a 
taníthatóság, tanulékonyság 
vizsgálata – kiemelt területek

• Alsó tagozatos gyermekek olva-
sástechnikájának és mondatmeg-
értésének vizsgálata (LOV)

•  Pedagógiai próbák • Gyógypedagógus

TEVÉKENYSÉGEK 
(A VIZSGÁLAT TARTALMA)

ESZKÖZÖK10MÓDSZEREK SZEMÉLYI  
FELTÉTELEK,  

KOMPETENCIÁK

 °  Stanford-Binet Intelligence 
Scales, Fifth Edition (SB5)

 ° WISC–IV gyermek-intelligenciateszt
 °  Woodcock-Johnson III Test of 
Cognitive Abilities (hazánkban 
jelenleg ennek nem teljes vál-
tozata érhető el standardizált 
formában)

•  Nonverbális módszerek
 °  Hiskey-Nebraska Tanulási Alkal-
massági Teszt

 °  Leiter International Performan-
ce Scale – Revised (Leiter-R) 

 °  Snijders-Oomen Nonverbal In-
telligence Test 5 ½ -17-Revised 
(SON-R 5,5-17)

 °  Raven Színes Progresszív Mátrix 
(csak kiegészítő eljárásként, 
minőségi elemzéssel)

2. Nyelvi tesztek
• Receptív nyelvi működés

 ° Peabody Picture Vocabulary 
Test, Fourth Edition (PPVT™-4)

 ° TROG-H
 ° TOKEN gyermekváltozata

• Expresszív nyelvi működés
 ° Expressive Vocabulary Test, 
Second Edition (EVT-2)

 ° Aktívszókincs-vizsgálat (Lőrik–
Ajtony–Pléh–Palotás, LAPP)

 ° Nyelvfejlődési szűrővizsgálat 
(Pléh–Palotás–Lőrik, PPL)

3. Perceptuális-motoros tesztek
 ° Goodenough-skála
 ° Goodenough–Harris-skála
 ° Bender–B
 ° Bender Visual-Motor Gestalt Test, 

Second Edition (Bender-Gestalt II)
 ° Koppitz Developmental Scoring 

System for the Bender-Gestalt 
Test, Second Edition (KOPPITZ–2)

 ° Developmental Test of Visual 
Perception, Second Edition 
(DTVP–2)

 ° Test of Visual-Perceptual Skills 
(non-motor), Third Edition (TVPS-3)
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04. rész – Értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja

A személyiség, a szociális-adaptív 
viselkedés vizsgálata

• A klinikai kérdés tisztázása: ki 
észlelte a problémát, a tünetek 
előfordulási helye, gyakorisá-
ga, intenzitása, időtartama

• Jelen állapot
• Élettörténet (orvosi-biológiai 

anamnézis, funkciófejlődés, 
érzelmi-szociális és kognitív fej-
lődés, jelentős életesemények, 
otthoni és intézményes neve-
lés, korábbi intervenciós pró-
bálkozások, familiáris adatok)

• Gyermekviselkedési kérdőív (1–5 
éves korig)

• Vineland Szociális Érettségi Skála
• Vineland Adaptive Behavior 

Scales, 2nd Ed. (Vineland–II)
• AAMR Adaptive Behavior Scale, 

2nd Ed. (AAMR ABS)
• Scales of Independent Behavior 

(SIB-R)

•  Megfigyelés
•  Kérdőívek, skálák
•  Projektív módszerek

• Kikérdezés
 ° klinikai
 ° kérdőíves

• Dokumentum- 
elemzés

• Személyiségteszt 
felvétele esetén 
megfelelő szakké-
pesítéssel rendel-
kező pszichológus

• Gyógypedagógus
• Pszichológus
• Orvos

A vizsgálat előzményeinek feltárása

Vizsgálatok a tanköteles kor teljesítésének felső szakaszában

• Tematikus egységekbe strukturált 
jegyzőkönyvi űrlap az 
anamnézishez

• Kórházi zárójelentések, korábbi 
vizsgálati vélemények

• A gyermek otthoni és közösségi 
munkái

• A tanító, a fejlesztést végző szak-
ember által készített jellemzés

TEVÉKENYSÉGEK 
(A VIZSGÁLAT TARTALMA)

ESZKÖZÖK10MÓDSZEREK SZEMÉLYI  
FELTÉTELEK,  

KOMPETENCIÁK
 ° olvasástechnika (dekódolás 
pontossága, tempó) és olva-
sásértés (ez utóbbi különö-
sen releváns)

 ° írás, helyesírás (másolás, 
hallás utáni írás, emlékezet-
ből írás, önálló írásbeli szö-
vegalkotás)

• Matematikai műveletek és 
gondolkodás (különösen  
releváns)

• Szó? Nem szó? Alsó tagozatos 
gyermekek szóolvasás-megértésé-
nek vizsgálata

• Alsó tagozatos gyermekek helyes-
írás-vizsgálata (LHV)12 

• Meixner-féle olvasólapok
• Dékány Judit által összeállított 

diszkalkulia-vizsgálat
Hazánkban jelenleg nem állnak ren-
delkezésre átfogó jellegű standardi-
zált pedagógiai teljesítménytesztek. 
Ennek pótlására rendkívül nagy 
szükség lenne. [Pl. Wechsler Indi-
vidual Achievement Test - Second 
Edition (WIAT-II) területei: 
• Olvasás (álszavak dekódolása, 

szavak olvasása, olvasásértés) 
• Nyelv (beszélt: beszédértés, nyelvi 

kifejezőkészség; írott: helyesírás, 
szövegalkotás) 

• Matematika (műveletek, mate-
matikai következtetés)]

12     Az „Alsó tagozatos gyermekek olvasástechnikájának és mondatmegértésének vizsgálata (LOV)”, a „Szó? Nem 
szó? Alsó tagozatos gyermekek szóolvasás-megértésének vizsgálata” és az „Alsó tagozatos gyermekek helyesírás-vizs-
gálata (LHV)” eszközök kismintás bemérése a TÁMOP 3.1.1 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” kimelt 
projekt keretében megvalósult, a kutatási tapasztaltok elérhetőek. A nagymintás bemérésre várhatóan 2013-ban 
kerül sor a kiemelt projekt II. szakaszában.
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3. Az értelmi fogyatékosság javasolt diagnosztikus protokollja

 °  Snijders-Oomen Nonverbal In-
telligence Test 5 ½ -17-Revised 
(SON-R 5,5-17)

 °  Raven Színes Progresszív Mátrix 
(csak kiegészítő eljárásként, 
minőségi elemzéssel)

• Iskolai teljesítmények és a 
taníthatóság, tanulékonyság 
vizsgálata – kiemelt területek
 ° olvasástechnika (dekódolás 
pontossága, tempó) és olva-
sásértés (ez utóbbi különö-
sen releváns)

 ° írás, helyesírás (másolás, 
hallás utáni írás, emlékezet-
ből írás, önálló írásbeli szö-
vegalkotás)

• Meixner-féle olvasólapok
• Dékány Judit által összeállított 

diszkalkulia-vizsgálat
Hazánkban jelenleg nem állnak ren-
delkezésre átfogó jellegű standardi-
zált pedagógiai teljesítménytesztek. 
Ennek pótlására rendkívül nagy 
szükség lenne.
[Pl. Wechsler Individual Achieve-
ment Test - Second Edition (WIAT-II) 
területei: 
• Olvasás (álszavak dekódolása, 

szavak olvasása, olvasásértés) 

•  Pedagógiai próbák • Gyógypedagógus

TEVÉKENYSÉGEK 
(A VIZSGÁLAT TARTALMA)

ESZKÖZÖK10MÓDSZEREK SZEMÉLYI  
FELTÉTELEK,  

KOMPETENCIÁK

Testi fejlettség, érzékszervi mű-
ködés és neurológiai állapot fel-
mérése, pszichés státusz leírása

• Kikérdezés
• Megtekintés
• Célzott próba- 

helyzetek

Gyermekgyógyász, 
gyermek-neuroló-
gus, -pszichiáter

A személyes vizsgálat részei

A megjelenés, magatartás, moz-
gás, figyelem, kommunikáció és 
nyelv, játék színvonalának leírása 
kötetlen és strukturált helyzetben

Képességek vizsgálata – kiemelt 
területek
• intellektuális működés
• szakmatanulással, munkával 

kapcsolatos képességek  
vizsgálata

• Megfigyelési rács, szempontsor
• Uden-féle teszt – magatartás- 

kérdőív

1. Intelligenciatesztek
• Komplex módszerek

 °  Kaufman Assessment Battery 
for Children, Second Edition 
(KABC–II)

 °  Stanford-Binet Intelligence 
Scales, Fifth Edition (SB5)

 °  WISC–IV gyermek- 
intelligenciateszt

 ° WAIS–IV felnőtt-intelligenciateszt
 °  Woodcock-Johnson III Test of 
Cognitive Abilities (hazánkban 
jelenleg ennek nem teljes vál-
tozata érhető el standardizált 
formában)

•  Nonverbális módszerek
 °  Hiskey-Nebraska Tanulási Alkal-
massági Teszt

 °  Leiter International Performan-
ce Scale – Revised (Leiter-R) 

• Megfigyelés

• Tesztek
• Megfigyelés

• Gyógypedagógus
• Pszichológus

•  Gyógypedagógus
•  Pszichológus (az 

adott teszt kézi-
könyvében megha-
tározott előírások-
nak megfelelően)
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04. rész – Értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja

3.2. A vizsgálat oka szerint

A vizsgálat oka a tünetek intenzitása és frekvenciája alapján a klinikai kérdés megfogalma- 
zása (pl. lemarad társaitól a tanulásban, fejlődése lassú, otthoni és intézményes megsegítés 
mellett sem mutat változást).

Ebből a szempontból az alábbi kérdések lényegesek:
•	 Ki jelzi a problémát?

o Intézmény (oktatási-nevelési, szakszolgálati, egészségügyi, szociális, gyermekvédelmi)
o Család 
o Civil szervezet

•	 Milyen a probléma jellege? 

o A gyermek ellátása szempontjából meghatározó zavar/ fogyatékosság megállapítása
o Az alapproblémából következő további problémák (pl. integrálhatóság megítélése)
o Nem az alapproblémából következő, de ahhoz társuló további problémák (pl. beillesz- 

kedési, magatartás, tanulási, nyelvi)
•	 Hol jelentkezik a probléma?

o Otthoni környezetben, családban
o Intézményben
o Egyéb helyeken

A személyiség, a szociális-adaptív 
viselkedés vizsgálata

Támogatási szükséglet megállapí-
tása fiatal felnőttkortól

• Vineland Szociális Érettségi Skála
• Vineland Adaptive Behavior 

Scales, 2nd Ed. (Vineland–II)
• AAMR Adaptive Behavior Scale, 

2nd Ed. (AAMR ABS)
• Scales of Independent Behavior 

(SIB-R)

Supports Intensity Scale (SIS)

•  Megfigyelés
•  Kérdőívek, skálák
•  Projektív módszerek

Skála

• Személyiségteszt 
felvétele esetén 
megfelelő szakké-
pesítéssel rendel-
kező pszichológus

•  Gyógypedagógus
•  Pszichológus
• Egyéb, a skálára 

kiképzett segítő 
szakember

TEVÉKENYSÉGEK 
(A VIZSGÁLAT TARTALMA)

ESZKÖZÖK10MÓDSZEREK SZEMÉLYI  
FELTÉTELEK,  

KOMPETENCIÁK

• Matematikai műveletek és 
gondolkodás (különösen  
releváns)

• Nyelv (beszélt: beszédértés, nyelvi 
kifejezőkészség; írott: helyesírás, 
szövegalkotás) 

• Matematika (műveletek, mate-
matikai következtetés)]
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3. Az értelmi fogyatékosság javasolt diagnosztikus protokollja

3.3. A vizsgálat típusa szerint

A vizsgált személy komplex, gyógypedagógiai pszichológiai, orvosi szempontú megismerése 
típusát tekintve lehet:
•	 Differenciáló státuszdiagnosztika: az aktuális állapot feltárására irányuló vizsgálat, 

célja az induló státusz meghatározása mellett a differenciáldiagnosztikai döntésho- 
zatal. Ez a gyermek első vizsgálata során valósul meg.

•	 Folyamatdiagnosztika: a fejlődést nyomon követő vizsgálat, a változás irányának és 
mértékének meghatározása a kiinduló állapot relációjában, visszacsatolás a korábbi 
állapot-meghatározásához, a korábbi vélemény/javaslat módosításának vagy finomí- 
tásának lehetősége. Ez a kötelező kontroll-felülvizsgálatok rendszerében valósul meg. 
o Enyhe fokú értelmi fogyatékosság diagnosztizálása esetén speciális forma lehet 

a folyamatos figyelemmel kísérés is. Erre akkor kerül sor, ha az első vizsgálat alkal-
mával a diagnosztikus ismérvek megléte egyértelműen nem igazolható, ezért élünk  
a „halasztott diagnózis” lehetőségével. A 8 hónapos megfigyelési periódus végén 
a gyermek állapotának megítélésekor a fejlődésében bekövetkező változások 
regisztrálására és a folyamat végén végzett ismétel vizsgálat eredményeire tá- 
maszkodunk (tehát itt a differenciáldiagnosztika és folyamatdiagnosztika szem- 
pontjai együtt érvényesülnek).

o Egy-egy részképesség vagy személyiségjellemző célzott vizsgálata is előfordulhat.

3.4.	 Fejlesztési	 javaslat	 az	 értelmi	 fogyatékos	 gyermekek,	 tanulók	 vizsgálatára	 
	 alkalmas	eljárásokra	vonatkozóan.	Vizsgálóeljárások,	amelyek	hazai	bevezetése 
	 a	legsürgősebbnek	tekinthető

3.4.1. Intelligenciatesztek

Adatok13

•	 WECHSLER, D. (2002) 
•	 Pearson Education, Inc. 19500 Bulverde Road, San Antonio, Texas 78259, USA
•	 A WPPSI–IV standardizációs munkálatai 2012 februárban záródnak le az USA-ban. 2012 vé- 

gétől a IV. kiadás is elérhető, Indokolt lenne a legújabb változat beszerzése és bevezetése.

Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence-Third Edition (WPPSI–III)

13     Szerzők, kiadás éve, forgalmazó.
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04. rész – Értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja

Célja (mit mér): az intelligencia és azzal összefüggő kognitív képességek és háttértényezők 
individuális helyzetben történő mérésére szolgál.
A mérőeszköz típusa14: intelligenciateszt
A módszer jellemzői: összetett, longitudinális szerkesztési elvet követő eljárás
Életkori tartomány: 2;6–7;3 év
Értékelési rendszere, módja: 

a) Standard értékek: 
o szubtesztek értékpontjai (átlag = 10, SD = 3) 
o összesített csoportpontok [Teljes Teszt IQ (TtIQ), Verbális IQ (VIQ), Performációs IQ 

(PIQ), Általános nyelvi mutató (ÁNyM), illetve az idősebb korosztálynál Feldolgozási 
sebesség kvóciens /FsQ/] és azokhoz tartozó megbízhatósági intervallumok

b) Százalékos rangérték
c) Életkori ekvivalenciák
d) A teljesítmény további elemzési és minősítési lehetőségei:

o Összesített mutatók, illetve a szubtesztek közötti eltérés statisztikai szignifikanciájá- 
nak vizsgálata, a különbségekhez tartozó gyakorisági értékek meghatározása.

o Az egyes szubtesztek átlagos teljesítményhez viszonyított eltérése alapján az erős- 
ségek és gyengeségek meghatározása.

Pszichometriai jellemzői15: vizsgált és igazolt
Használatára milyen végzettség jogosít: pszichodiagnosztikában jártas szakember 
Használata igényel-e speciális képzettséget: nem 
Elterjedtsége: angol nyelvi területen elterjedt
Előnyök/erősségek: 

o Korszerű közvetlenül építhető rá a WISC–IV teszt.
o Alkalmas (különösen 5 éves kortól) az intellektuális képességzavar megállapítására, 

illetve egyéb típusú fejlődési problémák (pl. specifikus nyelvi zavar, figyelemzavar, 
tanulási zavar) differenciáldiagnosztikájára.

o Hasznos segítséget nyújt a különleges gondozásra való jogosultság igazolásához, az 
intervenció megtervezéséhez, az előrehaladásra és a viselkedésre vonatkozó szülői 
és (gyógy)pedagógiai elvárások formálásához, illetve a fejlődés/változás nyomon 
követéséhez.

Hátrányok/korlátok: kulturálisan közepesen telített
Forrásigénye:16 A WPPSI–IV aktuális ára egy teljes tesztkészlet esetén 1030,00 $

14     Kérdőív, megfigyelési skála, teszt, egyéb. 
15     Megbízhatóság, érvényesség, hitelesség
16    Pl. ára, szerzői jogok megvásárlásának költségei, fenntarthatósági költsége, a felvevők kiképzésének, tovább- 
képzésének költsége. A feltüntetett összegek a kézirat lezárta után változhatnak.
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3. Az értelmi fogyatékosság javasolt diagnosztikus protokollja

Hazai gyakorlatban való ismertsége és elterjedtsége: haza előzményként az OWI kísérleti 
kipróbálása említendő
Hazai gyakorlatban való bevezetésének szükségessége: jelenleg nem rendelkezünk az isko-
láskor előtti gyermekek intelligenciavizsgálatára alkalmas korszerű, komplex eljárással

Adatok
•	 TELLEGREN, P. J., WINKEL, M., LAROS, J. A. (1998)
•	 Hogrefe Verlag, Göttingen, Németország

Célja (mit mér): óvodáskorú gyermekek intelligenciájának nonverbális vizsgálata
A mérőeszköz típusa: intelligenciateszt
A módszer jellemzői: összetett, longitudinális szerkesztési elvet követő, nonverbális eljárás
Életkori tartomány: 2,5–7 év
Értékelési rendszere, módja: 
•	 IQ
•	 Szubtesztek értékpontjai (Kategóriák, Mozaik, Felezett képek, Mintázatok, Helyzetek, 

Analógiák)
•	 Referencia-életkor 

Pszichometriai jellemzői: vizsgált és igazolt
Használatára milyen végzettség jogosít: 
Használata igényel-e speciális képzettséget: nem 
Elterjedtség: a kézikönyv holland, német és angol változatban is elérhető
Előnyök/erősségek: 
•	 Európai fejlesztésű eljárás.
•	 Kultúrközi vizsgálatok alapján kedvező pszichometriai tulajdonságokkal rendelkezik,  

kisebbségi csoportoknál is jól alkalmazható.
•	 Könnyen adaptálható.
•	 Gyermekcentrikus.
•	 Nonverbális.
•	 Felvételéhez nem szükséges a jelnyelv ismerete.

Hátrányok/korlátok: 
•	 Relatíve sok eszközből áll, ezért viszonylag költségigényes, használata betanulást igényel.
•	 Kevésbé elterjedt.

Forrásigény: egy teljes tesztkészlet esetén 1360,00 £

Snijders-Oomen Non-Verbal Intelligence Test (Revised) 2,5-7 years (SON-R)
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04. rész – Értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja

Hazai gyakorlatban való ismertsége és elterjedtsége: az „óvodás” SON korábbi változata ha-
zánkban kutatási céllal kipróbálásra került, illetve kisebb mértékben a klinikai gyakorlatban  
is alkalmazzák.
Hazai gyakorlatban való bevezetésének szükségessége: jelenleg nem rendelkezünk olyan kor-
szerű nonverbális eljárással, amely alkalmas óvodáskorú gyermekek komplex vizsgálatára (fő 
célcsoportok: beszéd- és nyelvfejlődési zavar, hallássérülés, hátrányos helyzetű gyermekek).

Adatok:
•	 TELLEGREN, P. J., WINKEL, M., LAROS, J. A. (1998)
•	 Hogrefe Verlag, Göttingen, Németország

Célja (mit mér): iskolás korú gyermekek intelligenciájának nonverbális vizsgálata
A mérőeszköz típusa: intelligenciateszt
A módszer jellemzői: összetett, longitudinális szerkesztési elvet követő nonverbális eljárás
Életkori tartomány: 5,5–17 év
Értékelési rendszere, módja: 
•	 IQ
•	 Szubtesztek értékpontjai (Kategóriák, Mozaik, Felezett képek, Mintázatok, Helyzetek, 

Analógiák, Történetek)
•	 Referencia-életkor 

Pszichometriai jellemzők: vizsgált és igazolt
Használatára milyen végzettség jogosít: – 
Használata igényel-e speciális képzettséget: nem
Elterjedtség: a kézikönyv holland és német változatban is elérhető.
Előnyök/erősségek: 
•	 Európai fejlesztésű eljárás.
•	 Kultúrközi vizsgálatok alapján kedvező pszichometriai tulajdonságokkal rendelkezik, ki-

sebbségi csoportoknál is jól alkalmazható.
•	 Könnyen adaptálható.
•	 Gyermekcentrikus.
•	 Nonverbális.
•	 Felvételéhez nem szükséges a jelnyelv ismerete.

Hátrányok/korlátok: 
•	 Relatíve sok eszközből áll, ezért viszonylag költségigényes, használata betanulást igényel.
•	 Kevésbé elterjedt.

Forrásigény: egy teljes tesztkészlet esetén 1370,00 £

Snijders-Oomen Non-Verbal Intelligence Test (Revised) 5,5-17 years (SON-R)
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3. Az értelmi fogyatékosság javasolt diagnosztikus protokollja

Hazai gyakorlatban való ismertsége és elterjedtsége: a SON korábbi változata hazánkban 
több kutatásban is kipróbálásra került, továbbá hallássérült és beszéd-nyelvi zavarral küzdő 
gyermekek szakértői vizsgálatában elterjedten alkalmazzák.
Hazai gyakorlatban való bevezetésének szükségessége: jelenleg nem rendelkezünk olyan kor-
szerű nonverbális eljárással, amely alkalmas iskoláskorú gyermekek komplex vizsgálatára (fő 
célcsoportok: beszéd- és nyelvfejlődési zavar, hallássérülés, hátrányos helyzetű gyermekek).

3.4.2. Adaptív viselkedést vizsgáló eljárások:

Adatok:
•	 SPARROW, S. S., CICCHETTI, D. V., BALLA, D. A. (2005)
•	 Pearson Education, Inc.(19500 Bulverde Road, San Antonio, Texas 78259, USA

Célja (mit mér): a hétköznapi élethez szükséges személyes és szociális képességek vizsgálata 
születéstől idős korig
A mérőeszköz típusa: kérdőíves interjú
A módszer jellemzői: 
Egyéni felvételre szolgáló, normaértékkel rendelkező mérőeszköz az önkiszolgálás és az adap-
tív viselkedés vizsgálatára.
Négy formája van:

o Felmérő, áttekintő interjú (félig strukturált kikérdezés formájában)
o Kibővítetett interjú (átfogó jellegű, a felmérő interjú alapján feltáruló deficitekkel 

kapcsolatos információk gyűjtése)
o Szülői/gondozói értékelés
o Tanári értékelés (3–22 éves kor között)

4 területet és 10 alterületet vizsgál.
Vizsgálati területei:

•	 Kommunikáció (receptív, expresszív, írott)
•	 Hétköznapi élet (személyes, ház körüli, közösségi)
•	 Motoros képességek (finom- és nagymozgások)
•	 Szocializáció (interperszonális kapcsolatok, szabadidő, játék, megküzdés) (ez utóbbi az 

autizmus spektrum zavar vizsgálata szempontjából kiemelkedő célterület)
Életkori tartomány: 0–90 év
Értékelési rendszere, módja: 

o Adaptív viselkedés összesített mutató
o Maladaptív viselkedés (internalizálás, externalizálás, egyéb) index (opcionális)

Vineland Adaptive Behavior Scales, Second Edition (Vineland–II)
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04. rész – Értelmi fogyatékos gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja

o Standard értékpont
o Percentilis
o Adaptivitási szintek
o Életkor-ekvivalensek

Pszichometriai jellemzők: vizsgált és igazolt
Használatára milyen végzettség jogosít: pszichodiagnosztikában jártas szakember 
Használata igényel-e speciális képzettséget: nem 
Elterjedtség: angol nyelvi területen használatos
Előnyök/erősségek: 

o Segíti az értelmi fogyatékosság, az autizmus spektrum zavar és a fejlődési késés, illetve 
az ADHD felismerését.

o Gyakorlatilag bármilyen típusú társuló fogyatékosság esetén is alkalmazható.
o A gyermek viselkedéséről a vele a hétköznapokban kapcsolatban álló személyektől 

gyűjt információkat.
o Segít a speciális szolgáltatások szükségességének megállapításában.
o Hasznos információkat kínál a rehabilitáció vagy az intervenciós program kidolgozásához.
o Jól használható nyomon követéshez.

Hátrányok/korlátok: a kérdések tartalmát és az önkiszolgálást és adaptív viselkedést jellemző 
tevékenységeket a magyar társadalmi viszonyokhoz kell igazítani. 
Forrásigény: egy teljes készlet ára 398,35 $
Hazai gyakorlatban való ismertsége és elterjedtsége: az eljárás korábbi változata széles kör-
ben ismert és alkalmazott az értelmi fogyatékosság megállapításához.
Hazai gyakorlatban való bevezetésének szükségessége: Jelenleg nem rendelkezünk az önki-
szolgálás és adaptív viselkedés mérésére szolgáló, széles életkori tartományt átfogó, korszerű 
és standard mérési eljárással. Az adaptív viselkedés vizsgálatával csökkenthető a hátrányos 
helyzetű személyek esetében a téves diagnosztizálás veszélye.

Adatok:
•	 SPARROW, S. S., CICCHETTI, D. V., BALLA, D. A. (1998)
•	 http://www.pearsonassessments.com/HAIWEB/Cultures/en-us/Productdetail. 

htm?Pid=PAa3600&Mode=summary
Célja (mit mér): a kora gyermekkori szocioemocionális fejlődést méri
A mérőeszköz típusa: skála
A módszer jellemzői: a szülőtől, gondozótól interjú során nyert adatok alapján tölthető ki 
a skála

Vineland Social-Emotional Early Childhood Scales (Vineland SEEC)
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Életkori tartomány: 0–5;11
Értékelési rendszere, módja: standard pontszám (átlag: 100, szórás: 15), százalékos rang, 
életkor-ekvivalens pontszám, normaalapú
Pszichometriai jellemzők: valid, reliábilis
Használatára milyen végzettség jogosít: pszichodiagnosztikában jártas szakember
Használata igényel-e speciális képzettséget: 
Elterjedtség: angol nyelvterületen elterjedt
Előnyök/erősségek: rövid felvételi idő (15-25 perc), a Vineland Szociális Érettség Skála be- 
vált a hazai gyakorlatban, a nagyon korai életévekben is felvehető.
Hátrányok/korlátok: hazánkabn még nem ismert.
Forrásigény: 98 $, további költségekről szükséges az egyeztetés a forgalmazóval.
Hazai gyakorlatban való ismertsége és elterjedtsége: nem használt.
Hazai gyakorlatban való bevezetésének szükségessége: indokolt és hiánypótló.

ALTERNATÍVÁJA lehet:

Adatok:
•	 BRUININKS, R. H., WOODCOCK, R. W., WEATHERMAN, R. F., HILL, B. K. (1996)
•	 The Riverside Publishing Company

Célja (mit mér): az adaptív viselkedés 14, a problémás viselkedés 8 területének átfogó vizs-
gálata
A mérőeszköz típusa: kérdőíves strukturált interjú
A módszer jellemzői:
Az adaptív és maladaptív viselkedés átfogó, normaértékkel rendelkező vizsgálati módszere. 
A korábbi változathoz képest több újítást és kiegészítést tartalmaz. Lehetővé teszi az értel-
mi képességek és a funkcionális függetlenség közötti statisztikai kapcsolat normatív össze- 
hasonlítását. 
Három változata van:
•	 Teljes skála (283 tétel)
•	 Rövid változat (gyors szűrő verzió)
•	 Korai változat (8 éves kor alatti vagy legfeljebb ennek megfelelő fejlettségi szinten lévő 

személyek vizsgálatára)
14 alskálából áll, amelyek 4 adaptív viselkedéses klasztert alkotnak:

o Motoros képességek

Scales of Independent Behavior-Revised (SIB-R)
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o Személyes élet képességei
o Szociális interakció és kommunikációs képességek
o Közösségi élet képességei

A problémás viselkedés itemei 8 csoportba sorolódnak: 
o Önsértés
o Szokatlan vagy repetitív szokások
o Mások bántása
o Szociálisan offenzív viselkedés
o Destruktív viselkedés
o Visszahúzódó vagy figyelmetlen viselkedés
o Nem kooperatív viselkedés

Életkori tartomány: 3 hónaptól–80 év
Értékelési rendszere, módja: 
•	 Támogatási értékpont
•	 Funkcionális korlátok index
•	 Egyéni fejlesztési tervre vonatkozó javaslatok

Pszichometriai jellemzők: vizsgált és igazolt
Használatára milyen végzettség jogosít: pszichodiagnosztikában jártas szakember 
Használata igényel-e speciális képzettséget: nem 
Elterjedtség: angol nyelvi területen elterjedt
Előnyök/erősségek: 

o Látássérült személyek számára alkalmas változatban is elérhető
o Könnyű felvétel és pontozás
o Sokszínű interpretációs lehetőség
o Közvetlen kapcsolat a intervenciós terv kidolgozásával

Hátrányok/korlátok: A kérdések tartalmát és az önkiszolgálást és adaptív viselkedést jellemző 
tevékenységeket a magyar társadalmi viszonyokhoz kell igazítani. 
Forrásigény: egy teljes készlet ára 396,00 $
Hazai gyakorlatban való ismertsége és elterjedtsége: Az eljárást az ELTE BGGYK Gyógypeda-
gógiai Pszichológiai Intézetében folyó OTKA-kutatás során már lefordították és több szakdol-
gozat keretében már kipróbálása is megkezdődött. 
Hazai gyakorlatban való bevezetésének szükségessége: Jelenleg nem rendelkezünk az adap-
tív és maladaptív viselkedés vizsgálatára alkalmas átfogó, korszerű és standard eljárással.  
Az adaptív viselkedés vizsgálatával csökkenthető a hátrányos helyzetű személyek esetében  
a téves diagnosztizálás veszélye.
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3.4.3. Fejlődési teszt

Adatok:
•	 NEWBORG, J. (2005)
•	 http://www.riversidepublishing.com/products/bdi2/

Célja (mit mér): az eszköz a komplex fejlődésmenetet tárja fel, fejlődési profilt és fejlődési 
kvócinest ad.
A mérőeszköz típusa: fejlődési teszt
A módszer jellemzői: modern fejlődéselméleteken nyugszik, vebális és nonverbális feladatokat 
egyaránt tartalmaz, bizonyos alskálák nyelvi és esetenként kulturális adaptációt igényelnek.
Életkori tartomány: 0–7;11 év
Értékelési rendszere, módja: 
Norma- és kritériumalapú is. A szerzett nyerspontokat életkor szerint értékpontokra kell átvál-
tani, amiből fejlődési kvóciens számolható. Értékelhető adott kritérium teljesítése mentén is.
Pszichometriai jellemzők: pszichometriailag valid és reliabilis
Használatára milyen végzettség jogosít: BA végettségű (gyógypedagógus, védőnő, tanító, 
óvónő stb.) erre a tesztre kiképzett személy
Használata igényel-e speciális képzettséget: teszthez kapcsolódó tréning
Elterjedtség: angol és spanyol nyelvű változata van, az USA-ban a korai időszak vizsgálatára 
szövetségi szinten és számos államban ajánlott mérőeszköz
Előnyök/erősségek: 
•	 Egyéni felvételi helyzetben nagyon részletes és alapos vizsgálatot tesz lehetővé.
•	 Szűrőteszt változata igen rövid idő alatt felvehető, a további vizsgálati irányok kijelölhe-

tők.
•	 Széles életkori tartományban vizsgál.

Hátrányok/korlátok:
•	 Felvételi idő esetenként 2 óránál is hosszabb lehet, esetleg több ülésben kell felvenni 

(ez előny is).
•	 Sok eszköz szükséges hozzá.
•	 A tesztfüzetek, tesztkönyv, űrlap használata gyakorlottságot igényel.

Forrásigény: 1118 $, egyéb költségeket a forgalmazóval kell egyeztetni.
Hazai gyakorlatban való ismertsége és elterjedtsége: hazai alkalmazására próbavizsgálatok 
történtek tipikus és halmozottan sérült populáción egyaránt. 
Hazai gyakorlatban való bevezetésének szükségessége: hiánypótló és indokolt

Battelle Develomental Inventory-2 (BDI-2)
(Battelle fejlődési leltár-2 és szűrőteszt)
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3.4.4. Szókincstesztek

Adatok:
•	 DUNN, L. M., DUNN, D. M. (2007)
•	 Pearson Education, Inc.(19500 Bulverde Road, San Antonio, Texas 78259, USA

Célja (mit mér): a hallott szavak megértésének vizsgálata képkiválasztásos helyzetben
A mérőeszköz típusa: teszt
A módszer jellemzői:
A receptív szókincs átfogó, normaértéken alapuló individuális vizsgálata gyermek- és felnőtt-
korban. A korábbi változathoz képes a képanyag nagyobb és színes. Két paralell változatban 
került kidolgozásra. Mindkét változat (A, B) tanító itemekkel indul, és 228 tesztszót tartalmaz. 
A vizsgálati személy egy oldalon egyszerre négy színes képet lát, és ebből kell kiválasztani  
a célszó tartalmának legjobban megfelelő képet. A szóanyag széles merítésből került kivá- 
lasztásra, összesen 20 tartalmas kategóriából (pl. cselekvések, zöldségek, eszközök) és szófa-
jokból (főnevek, igék, melléknek), különböző nehézségi szinteken. A fiatal korosztály, illetve 
az alacsony teljesítmény mérhetősége céljából számos igen könnyű itemet is tartalmaz  
a szóanyag. 
Életkori tartomány: 2;6–90 év
Értékelési rendszere, módja: 
A teszt értékelése számítógépes szoftver segítségével történik. 
1. Egyéni értékelés
•	 Pontértékek összefoglalása: az egyén aktuális értékei, leíró beszámoló, javasolt inter-

venciók 
•	 Diagnosztikus elemezés: minőségi itemelemzés (tételcsoportok és kategóriák alapján)
•	 Változás követése: a Növekedési Skála Érték segíti az ismételt felvétel esetén a fejlődés 

mértékének kifejezését
2. Csoportos értékelés
•	 Pontértékek összefoglalása: az egyes személyek pontjainak, a csoportátlagok és a szö-

veges leírás 
•	 Diagnosztikus elemezés: minőségi itemelemzés (tételcsoportok és kategóriák alapján)
•	 Egy és több csoport esetében a változás követése

Mutatók: standard értékpont, percentilis, normáleloszlás-ekvivalens, életkor-ekvivalens, osz-
tályfok-ekvivalens, növekedésiskála-érték
Lehetséges összehasonlítások:

o Expressive Vocabulary Test, Second Edition (EVT–2) eredményével 

Peabody Picture Vocabulary Test, Fourth Edition (PPVT™-4)
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o Korábbi mérés eredményével
Pszichometriai jellemzők: vizsgált és igazolt
Használatára milyen végzettség jogosít: pszichodiagnosztikában jártas szakember 
Használata igényel-e speciális képzettséget: nem 
Elterjedtség: angol nyelvi területen elterjedt
Előnyök/erősségek: 

o A vizsgálati személyek széles körénél alkalmazható.
o Nem igényel olvasást, expresszív nyelvhasználatot.
o Motoros problémák esetén is általában alkalmazható.
o Gyorsan és egyszerűen felvehető.
o Kevés eszközt igényel.

Hátrányok/korlátok:
A teszt jelentős átdolgozást igényel, a magyar nyelv sajátosságainak és a hazai kulturális- 
társadalmi tényezőknek való megfeleltetés miatt. Itt tulajdonképpen a vizsgálati technika 
(eszközrendszer, felvétel módja, értékelési rendszer stb.) megtartásával egy új eljárás (szó-
anyag, képanyag) kidolgozásáról lenne szó. 
Forrásigény: egy teljes készlet ára értékelő szoftverrel együtt 419,00 $
Hazai gyakorlatban való ismertsége és elterjedtsége: a teszt első változata hazánkban jól 
ismert és széles körben alkalmazott.
Hazai gyakorlatban való bevezetésének szükségessége: mind az intellektuális képességza- 
var, mind pedig a nyelvfejlődési zavarok, hallássérülés diagnosztikája szempontjából égető 
szükség lenne egy széles életkori tartományban mérő receptívszókincs-tesztre (jelenleg  
9-10 éves kor felett nem érhető el erre alkalmas, standardizált eljárás).

Ehhez kapcsolódik az expresszív szókincs vizsgálatára:

Adatok:
•	 WILLIAMS, K. T. (2007)
•	 Pearson Education, Inc., 19500 Bulverde Road, San Antonio, Texas 78259, USA

Célja (mit mér): az expresszív szókincs és szóelőhívás vizsgálata képmegnevezés alapján
A mérőeszköz típusa: teszt
A módszer jellemzői:
Az expresszív szókincs gyors vizsgálatára alkalmas, nem igényel olvasást vagy írást. Lehetővé 
teszi a szómegértés színvonalával történő közvetlen összehasonlítást. Két párhuzamos vál- 
tozata került kialakításra. 

Expressive Vocabulary Test, Second Edition (EVT–2)
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Életkori tartomány: 2;6–90 év
Értékelési rendszere, módja: 
A teszt értékelése számítógépes szoftver segítségével történik. 
1. Egyéni értékelés

o Pontértékek összefoglalása: az egyén aktuális értékei, leíró beszámoló, javasolt 
intervenciók 

o Diagnosztikus elemezés: minőségi itemelemzés (tételcsoportok és kategóriák alapján)
o Változás követése: a Növekedési Skála Érték segíti az ismételt felvétel eseté 

a fejlődés mértékének kifejezését
2. Csoportos értékelés

o Pontértékek összefoglalása: az egyes személyek pontjainak, a csoportátlagok és  
a szöveges leírás 

o Diagnosztikus elemezés: minőségi itemelemzés (tételcsoportok és kategóriák alapján)
o Egy és több csoport esetében a változás követése

Mutatók: standard értékpont, percentilis, normáleloszlás-ekvivalens, életkor-ekvivalens, osz-
tályfok-ekvivalens, növekedésiskála-érték
Lehetséges összehasonlítások:

o Peabody Picture Vocabulary Test, Fourth Edition (PPVT™-4) eredményével 
o Korábbi mérés eredményével

Pszichometriai jellemzők: vizsgált és igazolt
Használatára milyen végzettség jogosít: pszichodiagnosztikában jártas szakember 
Használata igényel-e speciális képzettséget: nem 
Elterjedtség: angol nyelvi területen elterjedt
Előnyök/erősségek: 

o Széles életkori tartományban mér.
o Gyorsan és egyszerűen felvehető.
o Kevés eszközt igényel.
o A diagnosztikus elemzés 5 szintjét teszi lehetővé.

Hátrányok/korlátok: 
A teszt jelentős átdolgozást igényel a magyar nyelv sajátosságainak és a hazai kulturális- 
társadalmi tényezőknek való megfeleltetés miatt. Itt tulajdonképpen a vizsgálati technika  
(eszközrendszer, felvétel módja, értékelési rendszer stb.) megtartásával egy új eljárás (szó-
anyag, képanyag) kidolgozásáról lenne szó. 
Forrásigény: egy teljes készlet ára értékelő szoftverrel együtt: 419,00 $
Hazai gyakorlatban való ismertsége és elterjedtsége: A teszt hazánkban nem ismert, mód-
szertanilag hasonló eljárások (pl. Boston Képmegnevezési Teszt) már kipróbálásra, adaptá- 
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lásra kerültek. 
Hazai gyakorlatban való bevezetésének szükségessége: mind az intellektuális képességza- 
var, mind pedig a nyelvfejlődési zavarok, hallássérülés diagnosztikája szempontjából égető 
szükség lenne egy széles életkori tartományban mérő expresszív szókincstesztre (jelenleg 
9-10 éves kor felett nincs erre alkalmas, elérhető standardizált eljárás).

3.4.5. További eljárások

Adatok:
•	 BAYLEY, N. (2005)
•	 http://www.pearsonassessments.com/HAIWEB/Cultures/en-us/Productdetail. 

htm?Pid=015-8027-23X&Mode=summary
Célja (mit mér): az eszköz a komplex fejlődésmenetet tárja fel, fejlődési profilt és fejlődési 
kvócinest ad.
A mérőeszköz típusa: fejlődési teszt
A módszer jellemzői: modern fejlődésleméleteken nyugszik, vebális és nonverbális feladatokat 
egyaránt tartalmaz, bizonyos alskálák nyelvi és esetenként kulturális adadptációt igényelnek.
Életkori tartomány: 1–42 hó
Értékelési rendszere, módja: 
Normaalapú. A szerzett nyerspontokat életkor szerint értékpontokra kell átváltani, amiből  
fejlődési kvóciens számolható.
Pszichometriai jellemzők: pszichometrialig valid és reliablis
Használatára milyen végzettség jogosít: MA végzettség a szűréshez. Doktorátus, klinikai szak-
pszichológus, neuropszichológus a teljes teszthez vagy ezzel ekvivalens tapasztalat, tréning.
Használata igényel-e speciális képzettséget: pszichodiagnosztikai képzettség és jártasság
Elterjedtség: Angol nyelvű változata van a III. kiadásnak, az USA-ban a korai időszak vizsgá-
latára ajánlott mérőeszköz. Korábbi változatait több országban használták (pl. Hollandia).
Előnyök/erősségek: felvételi idő: 0,5–1,5 óra, teszthelyzet: egyéni. Szülő közreműködését, 
tájékoztatását biztosítja. Szűrőteszt változat is! 
Hátrányok/korlátok:
•	 Felvételi idő esetenként hosszabb lehet.
•	 Sok eszköz szükséges hozzá.
•	 A teszkönyv, űrlap használata gyakorlottságot igényel.

Forrásigény: 1091 $, az egyéb költségeket a forgalmazóval kell egyeztetni.

1. Bayley Scales of Infant and Toddler Development®, Third Edition (Bayley-III®)
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Hazai gyakorlatban való ismertsége és elterjedtsége: Számos helyen használják (szakértői 
bizottságok, korai fejlesztésben is) kísérleti jelleggel, mert egy hazai tesztforgalmazó cégnél 
szerepel a kínálatban, nincs hivatalos, adaptált magyar nyelvű változata.
Hazai gyakorlatban való bevezetésének szükségessége: hiánypótló és indokolt

Adatok:
•	 Lauretta Bender és the American Orthopsychiatric Association, Inc. Revised by DECKER, 

S. L., BRANNIGAN, G. G. (2003)
•	 Pearson Education, Inc. (19500 Bulverde Road, San Antonio, Texas 78259, USA

Célja (mit mér): a vizuomotoros koordináció és integráció érettségének vizsgálata
A mérőeszköz típusa: teszt
A módszer jellemzői:
Papír-ceruza eljárás, amelyben a vizsgálati személynek vonalas ábrákat kell lemásolnia, illet-
ve emlékezetből reprodukálnia. A tesztcsomagba tartozó kiegészítő tesztek révén alkalmas 
az eltérő teljesítmény hátterében az észlelési, emlékezeti és motoros komponens különvá- 
lasztására, így a célirányos intervenció megtervezését teszi lehetővé.
Életkori tartomány: 4;0–85 év
Értékelési rendszere, módja:
Pontozási példatár alapján történik az értékelés (ábránként 0–4 pont)
Mutatók: standard értékpontok, T-értékek, percentilis, konfidencia-intervallum, osztályozó 
leírás
Pszichometriai jellemzők: vizsgált és igazolt
Használatára milyen végzettség jogosít: pszichodiagnosztikában jártas szakember 
Használata igényel-e speciális képzettséget: nem 
Elterjedtség: angol nyelvi területen elterjedt
Előnyök/erősségek: 

o Felvétele egyszerű, gyors.
o Kevés eszközt igényel.
o A pontozás és értékelés egyszerű, gyors.
o Széles életkori sávban alkalmazható.
o Nonverbális.
o Kulturálisan kevésbé telített vizsgálati eljárás.

Hátrányok/korlátok: jelentősebb motoros érintettség esetén nem használható
Forrásigény: egy teljes készlet ára 200,00 $

Bender Visual-Motor Gestalt Test, Second Edition (Bender-Gestalt II)
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Hazai gyakorlatban való ismertsége és elterjedtsége: A Bender–A és Bender–B próba 
hazánkban széles körben alkalmazott népszerű vizsgálati eljárás, amelynek értékelési 
rendszere azonban már nem tekinthető korszerűnek. 
Hazai gyakorlatban való bevezetésének szükségessége: Jelenleg nem áll rendelkezésünk-
re korszerű, neuropszichológiai megközelítésen alapuló, széles életkori tartományban hasz- 
nálható mérőeljárás a vizuomotoros integráció vizsgálatára.

Adatok:
•	 DYKES, M. K., MRUZEK, D. W., ERIN, J. N. (2012)
•	 Több forgalmazónál beszerezhető:

http://proedinc.com/customer/productView.aspx?ID=4965&SearchWord=dash-2
http://www.mhs.com/product.aspx?gr=edu&prod=dash3&id=overview
https://shop.acer.edu.au/acer-shop/group/DASH-3/93;jsessionid=C65E3718BF005B51
51C815B274F32292

Célja (mit mér): az eltérő fejlődésmenet feltárása
Skálái:
•	 Szenzomotoros skála, 4 alskála

o Reflexek
o Nagymotorium
o Érzéklés
o Manipuláció

•	 Nyelvi skála, 3 alskála
o Nonszimbolikus kommunikáció (N)
o Expresszív nyelv (E)
o Receptív nyelv (R)

•	 Társas érzelmi skála, 3 alskála:
o Éntudat és mások megértése
o Interakció
o Társas készségek

•	 Mindennapi tevékenységek Skála, 5 alskála
o Táplálkozás
o Öltözködés
o WC-használat
o Otthoni rutinok 

Developmental Assessment for Individuals with Severe  
Disabilities, Third (Edition (DASH–3)
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o Utazás és biztonság
•	 Akadémikus (iskolai) készségek skála, 2 alskála

o Preakademikus készségek
o Akadémikus készségek (fogalmalkotás, alapszintű olvasás, számolás)

A mérőeszköz típusa: megfigyelési skála
A módszer jellemzői:
Első vizsgálatként és a fejlődés monitorozására egyaránt alkalmazható. Alkalmas enyhe,  
középsúlyos és igen súlyos intellektuális képességzavar vizsgálatára csatlakozó fogyatékos- 
ságok esetén is, valamint autizmus spektrum zavar vizsgálatára is.
Életkori tartomány: 6 hótól felnőttkorig
Értékelési rendszere, módja: kriétriumalapú
Pszichometriai jellemzők: jó pszichmetriai mutatók
Használatára milyen végzettség jogosít: MA pszichológia és kapcsolódó diszciplínák vagy  
ezzel ekvivalens pszichológiai tesztelésre fókuszáló tréning
Használata igényel-e speciális képzettséget: igen
Elterjedtség: angol nyelvterületen használatos
Előnyök/erősségek: súlyos fogyatékosság esetén is felvehető.
Hátrányok/korlátok: hazai gyakorlatban nincsenek előzményei, ezért nem ismert.
Forrásigény: az ára  300–409 $ között mozog, egyéb költségeket a forgalmazóval kell egyeztetni.
Hazai gyakorlatban való ismertsége és elterjedtsége: nem ismert
Hazai gyakorlatban való bevezetésének szükségessége: hiánypótló és indokolt

Adatok:
•	 BEERY, K. A., BUKTENICA, N. A., BEERY, N. A. (2010)
•	 http://portal.wpspublish.com/portal/page?_pageid=53,272841&_dad=portal&_

schema=PORTAL
Célja (mit mér): vizuomotoros integráció fejlődése
A mérőeszköz típusa: teszt 
A módszer jellemzői: 24 geometriai forma másolása, fokozódó komplexitás
Életkori tartomány: 2–18 éves korig (a felnőttnormákat nem frissítették, korábbi változat- 
hoz vannak)
Értékelési rendszere, módja: normaalapú
Pszichometriai jellemzők: frissített normák a 6. kiadásban, jó pszichometriai mutatók
Használatára milyen végzettség jogosít: –
Használata igényel-e speciális képzettséget: pszichodiagnosztikai jártasság

 Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration, 6th Edition (VMI)
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Elterjedtség: angol nyelverületen használatos
Előnyök/erősségek: 
•	 Korai életkortól kezdve használható
•	 Egyéni vagy csoportos felvételi lehetőség
•	 Rövid tesztelési idő (10-15 perc)

Hátrányok/korlátok: nincsenek hazai tapasztalatok
Forrásigény: 121 $, egyéb költségeket a forgalmazóval kell egyeztetni
Hazai gyakorlatban való ismertsége és elterjedtsége: nem ismert
Hazai gyakorlatban való bevezetésének szükségessége: hiánypótló és indokolt

Adatok:
•	 PROVENCE, S., ERIKSON, J., VATER, S., PALMERI, S. (1995)
•	 http://www.riversidepublishing.com/products/ida/details.html

Célja (mit mér): fejlődési rizikó azonosítása kora gyerekkorban
A mérőeszköz típusa: fejlődési teszt
A módszer jellemzői: interjúra, megfigyelésre alapozott információgyűjtés a fejlődési elma- 
radás kockázatának azonosítására.
Életkori tartomány: 0–3 éves kor között
Értékelési rendszere, módja: nyolc fejlődési területen a fejlődési késés mértékét határozza meg.
Pszichometriai jellemzők: valid és reliábilis
Előnyök/erősségek: Teamalapú és családközpontú fejlődésvizsgálatot tesz lehetővé, facili- 
tálja és segíti a kommunikációt és az együttműködést gondozó és szakember között, az egész-
ség skálája képes a medikális problémákat is felmérni.
Hátrányok/korlátok: hazai gyakorlatban nem ismert
Forrásigény: 740 $, egyéb költségeket a forgalmazóval kell egyeztetni
Hazai gyakorlatban való ismertsége és elterjedtsége: nem ismert
Hazai gyakorlatban való bevezetésének szükségessége: hiánypótló, indokolt

Adatok:
•	 KAUFMAN, A. S., KAUFMAN, N. L. (2004)
•	 Pearson Education, Inc., 19500 Bulverde Road, San Antonio, Texas 78259, USA

Célja (mit mér): a feldolgozás és a kognitív képességek individuális vizsgálata
A mérőeszköz típusa: intelligenciateszt

Kaufman Assessment Battery for Children, Second Edition (KABC–II)

Infant-Toddler Developmental Assessment (IDA)
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A módszer jellemzői: minimális nyelvhasználatot igénylő, kultúrához igazságos, elméletileg 
megalapozott (Lurija- és a CHC-modell), összetett eljárás.
Életkori tartomány: 3–18 év
Értékelési rendszere, módja:
Indexek:

o Fluid–kristályos intelligencia index (ez felel meg az IQ-nak)
o Szekvenciális index
o Szimultán index
o Tanulás index
o Tervezés index
o Ismeretek index

Pszichometriai jellemzők: vizsgált és igazolt
Használatára milyen végzettség jogosít:
Használata igényel-e speciális képzettséget: nem
Elterjedtség: angol nyelvi területen elterjedt
Előnyök/erősségek: 

o Korszerű elméleti modellen alapul.
o Széles életkori tartományban mér.
o Flexibilis vizsgálatot tesz lehetővé.
o Kisebbségi csoportok esetében igazságos vizsgálatot tesz lehetővé.

Hátrányok/korlátok: neuropszichológiai ismereteket igényel
Forrásigény: aktuális ára egy teljes tesztkészlet esetén 895,00 $
Hazai gyakorlatban való ismertsége és elterjedtsége: kísérleti jelleggel elkészült a teszt 
kézikönyvének fordítása
Hazai gyakorlatban való bevezetésének szükségessége: neuropszichológiai személetű eljá-
rás, amely hasznos információkkal szolgál az intellektuális képességzavar mellett a specifikus 
tanulási zavarok és az agysérült gyermekek diagnosztikájához.

Adatok:
•	 REYNOLDS, C. R. (2007)
•	 PRO-ED, Inc.

Célja (mit mér): a vizuomotoros koordináció és integráció érettségének vizsgálata
A mérőeszköz típusa: teszt

Koppitz Developmental Scoring System for Bender Gestalt Test,  
Second Edition (KOPPITZ–2)
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A módszer jellemzői:
Papír-ceruza eljárás, amelyben a vizsgálati személynek vonalas ábrákat kell lemásolnia. Külön 
értékelési rendszert tartalmaz a 8 évnél fiatalabb, illetve annál idősebb korcsoportok számára. 
A teszt az eredeti Bender-ábrák mellett újakat is tartalmaz, így vált lehetővé a széles életko-
ri felhasználás. A kognitív szempontú értékelés mellett, az érzelmi indikátorok segítségével  
a teljesítményt befolyásoló esetleges érzelmi zavarokat is igyekszik azonosítani. 
Életkori tartomány: 5;0–85 év
Értékelési rendszere, módja: A pontozást példatár segíti.
•	 Mutatók: standard értékpontok (Vizuomotoros index), T-értékek, z-értékek, percentilis, 

életkor-ekvivalens
•	 Érzelmi indikátorok (emocionális eltérések azonosítására)

Pszichometriai jellemzők: vizsgált és igazolt
Használatára milyen végzettség jogosít: pszichodiagnosztikában jártas szakember 
Használata igényel-e speciális képzettséget: nem 
Elterjedtség: angol nyelvi területen elterjedt
Előnyök/erősségek: 

o Felvétele egyszerű, gyors.
o Kevés eszközt igényel.
o A pontozás és értékelés egyszerű, gyors.
o Széles életkori sávban alkalmazható.
o Nonverbális.
o Kulturálisan kevésbé telített vizsgálati eljárás.

Hátrányok/korlátok: jelentősebb motoros érintettség esetén nem használható.
Forrásigény: egy teljes készlet ára 200,00 $
Hazai gyakorlatban való ismertsége és elterjedtsége: a Bender–A és Bender–B próba ha-
zánkban széles körben alkalmazott, népszerű vizsgálati eljárás, amelynek értékelési rendsze- 
re azonban már nem tekinthető korszerűnek. 
Hazai gyakorlatban való bevezetésének szükségessége: jelenleg nem áll rendelkezésünk-
re korszerű, neuropszichológiai és fejlődéses megközelítésen alapuló, széles életkori tarto- 
mányban használható mérőeljárás a vizuomotoros integráció vizsgálatára.

Adatok:
•	 ROID, H. G. (2003)
•	 http://www.riverpub.com/products/sb5/details.html

Stanford Binet Intelligence Scale, 5th Edition (SB–5)
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Célja (mit mér): kognitív képességek vizsgálatára alkalmas.
A mérőeszköz típusa: intelligenciateszt
A módszer jellemzői: A gondolkodást, ismereteket, téri-vizuális folyamatokat, munkame- 
móriát stb. méri 5 alterületen. Verbális és nonverbális próbát egyaránt tartalmaz.
Életkori tartomány: 2–85+ éves korig
Értékelési rendszere, módja: nyerspont, értékpont, IQ számolható belőle
Pszichometriai jellemzők: valid, reliabilis
Használatára milyen végzettség jogosít: MA vagy doktorátus, pszichológus és kapcsolódó 
szakmák, klinikai pszichológus, iskolapszichológus
Használata igényel-e speciális képzettséget: tréning
Elterjedtség: USA-ban elterjedt
Előnyök/erősségek: korai életkortól képes az intelligencia bizonyos jellemzőit megragadni.
Hátrányok/korlátok: 
Forrásigény: 1087 $, az egyéb költségeket a forgalmazóval kell egyeztetni
Hazai gyakorlatban való ismertsége és elterjedtsége: Korábbi válozata elterjedt és népszerű 
(Budapest Binet teszt)
Hazai gyakorlatban való bevezetésének szükségessége: hiánypótló és indokolt

Adatok:
•	 ROID, H. G. (2003)
•	 http://www.riverpub.com/products/earlySB5/index.html

Célja (mit mér): kora gyermekkori kognitív képességek vizsgálatára alkalmas
A mérőeszköz típusa: intelligenciateszt
A módszer jellemzői: A gondolkodást, ismereteket, téri-vizuális folyamatokat, munkame- 
móriát stb. méri 5 alterületen. Verbális és nonverbális próbát egyaránt tartalmaz.
Életkori tartomány: 2–7;3 év között
Értékelési rendszere, módja: nyerspont, értékpont, IQ számolható belőle
Pszichometriai jellemzők: valid és reliabilis
Használatára milyen végzettség jogosít: MA vagy doktorátus, pszichológus és kapcsolódó 
szakmák, klinikai pszichológus, iskolapszichológus
Használata igényel-e speciális képzettséget: tréning
Elterjedtség: USA-ban elterjedt
Előnyök/erősségek: Korai életkortól képes az intelligencia bizonyos jellemzőit megragadni. 
Felvétele 30-50 perc, de a rövid változata 15-20 perc alatt felvehető.
Hátrányok/korlátok: Hazánkban ez a változat még nem ismert.

Stanford-Binet Intelligence Scales for Early Childhood (Early SB5)
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Forrásigény: 405 $, a további költségeket a forgalmazóval kell egyeztetni.
Hazai gyakorlatban való ismertsége és elterjedtsége: a tesztcsalád egy korábbi változata 
elterjedt és népszerű (Budapest Binet teszt).
Hazai gyakorlatban való bevezetésének szükségessége: hiánypótló és indokolt

Adatok:
•	 THOMPSON, J. és mtsai (2004) 
•	 AAIDD, http://www.siswebsite.org/

Célja (mit mér): Vizsgálóeljárás a praktikus támogatás megállapítására intellektuális képes-
ségzavarral élő személyek esetében
Feltérképezi a támogatási szükséglet tartalmát, gyakoriságát, intenzitását
Skálái:
•	 Otthoni élet
•	 Közösségi élet
•	 Élethosszig tartó tanulás
•	 Munka
•	 Egészség és biztonság
•	 Társas tevékenységek
•	 Kiegészítő támogatás és képviselet
•	 Rendkívüli egészségügyi és viselkedéses támogatás

A mérőeszköz típusa: skála, interjú formájában vehető fel.
A módszer jellemzői: Elméletileg megalapozott, verbálisan az érintett személlyel vagy őt jól 
ismerő gondozóval, szakemberrel folytatott – kb. fél–egy óra időtartamú – strukturált inter- 
jú formájában kerül felvételre.
Életkori tartomány: 16 éves kortól időskorig
Értékelési rendszere, módja: nyerspont, értékpont, támogatási szükséglet mértékének mé-
rőszáma.
Pszichometriai jellemzők: megbízható és érvényes
Használatára milyen végzettség jogosít: BA gyógypedgógus, pszichológus, tréning szükséges
Használata igényel-e speciális képzettséget: tréning a skála felvételére
Elterjedtség: az AAIDD komoly erőfeszítéseket tesz, hogy minél elterjedtebb legyen, számos 
nyelvre lefordították már.
Előnyök/erősségek: Széles ellátási körben és populáción használható. A jövőben feltehetően 
bevezetésre kerülő támogatási szükséglet kritérium mérőeszköze lehet.
Hátrányok/korlátok: adaptálni kell hazai viszonyokra.

Supports Intensity Scale
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Forrásigény: 150 $, további egyeztetés szükséges a forgalmazóval az egyéb költségekről.
Hazai gyakorlatban való ismertsége és elterjedtsége: hazai alkalmazására próbavizsgálatok 
történtek (Csákvári, 2011).
Hazai gyakorlatban való bevezetésének szükségessége: hiánypótló és indokolt.

Adatok:
•	 MARTIN, N. A. (2006)
•	 Academic Therapy Publications, Novato, California

Célja (mit mér): a vizuális képességek vizsgálata gyermekkorban, motoros válaszadás nélkül
A mérőeszköz típusa: teszt
A módszer jellemzői: Az eljárás többszörös választás útján vizsgálja az alábbi vizuális ké- 
pességeket:

o vizuális diszkrimináció
o közvetlen vizuális emlékezet
o téri viszonyok
o sorrendi emlékezet
o vizuális zárás
o alakállandóság
o alak-háttér 

Életkori tartomány: 4;0–18;11 év
Értékelési rendszere, módja:
Szubtesztek értékpontja, összesített mutató, percentilis, életkori ekvivalens.
Profilelemzésre ad lehetőséget
Pszichometriai jellemzők: vizsgált és igazolt
Használatára milyen végzettség jogosít: pszichodiagnosztikában jártas szakember 
Használata igényel-e speciális képzettséget: nem 
Elterjedtség: angol nyelvi területen elterjedt
Előnyök/erősségek: 

o Felvétele egyszerű, gyors.
o Kevés eszközt igényel.
o Nonverbális.
o Kulturálisan kevésbé telített vizsgálati eljárás.
o Motoros problémák vagy nem beszélő gyerekek esetén is lehetővé teszi a vizuális 

képességek átfogó felmérését.
o Terápiás szemléletmódot tükröz.

Test of Visual Perceptual Skills- Third Edition (TVPS–3)
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Hátrányok/korlátok: megfelelő receptív nyelvhasználatot igényel a feladatok megértéséhez
Forrásigény: egy teljes készlet ára 150,00 $
Hazai gyakorlatban való ismertsége és elterjedtsége: nincs hazai előzménye 
Hazai gyakorlatban való bevezetésének szükségessége: Jelenleg nem áll rendelkezésünkre  
a vizuális észlelést motoros válaszadás nélkül vizsgáló, átfogó és standardizált eljárás.

Külön fejlesztési célterületként kiemeljük, hogy rendkívül fontos lenne a hazai oktatási rend-
szerhez, tantervi követelményekhez illeszkedő pedagógiai teljesítménytesztek (olvasás, írás 
és helyesírás, matematika) kimunkálása. Ezek nem pusztán a teljesítménydeficitek objektív 
kimutatását tennék lehetővé, hanem segítségükkel a tanulók osztályfokok szerinti besoro- 
lása is pontosabbá válná. Ez utóbbi különösen az áthelyezési vagy visszahelyezési javaslatok 
esetén kardinális. (Megjegyezzük, hogy a pedagógiai teljesítménytesztek az értelmi fogya- 
tékosság diagnosztizálásán túl a specifikus tanulási zavarok megállapításához is elenged- 
hetetlenek.) 
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Letölthető az alábbi linkről: http://www.siswebsite.org/galleries/default-file/LatestSISpre-
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Az eszköz weboldala (SIS): http://www.siswebsite.org/page.ww?section=Product+Info&na

me=Product+Info
Esettanulmány az eszköz (SIS) használatának bemutatására, tanulságos és alapvető, hazánk-

ban is kívánatos szemléleti beállítódást tükröz, hogy az egyéni aktuális élethelyzetének, 
érdeklődésének, korábbi munkatapasztalatainak bemutatása után kerül sor a középsúlyos 
értelmi sérülés leírására. A link tartalmaz egy kitöltött SIS űrlapot is. http://www.sisweb-
site.org/galleries/default-file/DarleneSimmonsAAIDD.pdf

A SIS kézikönyvből néhány oldal: http://www.siswebsite.org/galleries/default-file/SISMa-
nualTOC.pdf

SIB-R
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/089142229490037X
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http://www.nzcer.org.nz/pts/scales-independent-behavior-sib-r
http://www.questia.com/googleScholar.qst?docId=95199847
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4.5. Magyar	információs	oldalak

Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége: http://www.
efoesz.hu/

Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down Alapítvány: http://www.downalapitvany.hu/
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KézenFogva Alapítvány: http://kezenfogva.hu
Magyar Williams Szindróma Társaság: http://www.williams.org.hu/
Ritka és Veleszületett Rendellenességekkel élők Országos Szövetsége (RIROSZ): http:// 

rirosz.hu/
Budapesti Korai Fejlesztő Központ: http://koraifejleszto.hu

Melléklet. Az értelmi fogyatékosság (MR) kategóriájának  
alcsoportjai az EDM szerint

•	 MR 1.00 Kromoszóma-rendellenességek okozta értelmi fogyatékosság
o MR 1.01 Cornelia de Lange szindróma
o MR 1.02 Cri-du-Chat szindróma 
o MR 1.03 Down-szindróma
o MR 1.04 Fragilis X-szindróma
o MR 1.05 Klinefelter-szindróma
o MR 1.06 Prader–Wili szindróma
o MR 1.07 Turner-szindróma
o MR 1.08 Williams-szindróma

•	 MR 2.00 Az agy fejlődési rendellenességei kapcsán kialakuló értelmi fogyatékosság
o MR 2.01 Anenkefália
o MR 2.02 Colpokefália
o MR 2.03 Holoprosenkefália
o MR 2.04 Hydranenkefália
o MR 2.05 Hydrokefália
o MR 2.06 Inienkefália
o MR 2.07 Lissenkefália
o MR 2.08 Makrokefália
o MR 2.09 Microkefália
o MR 2.10 Porenkefália
o MR 2.11 Kevésbé gyakori kórképek (pl. MR 2.11a Akefália, MR 2.11b Exenkefália) 

•	 MR 3.00 Anyagcserezavarok
o MR 3.01 Galaktosemia okozta értelmi fogyatékosság
o MR 3.02 Hunter-szindróma okozta értelmi fogyatékosság 
o MR 3.03 Fenilketonúria okozta értelmi fogyatékosság
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o MR 3.04 Tay–Sachs-betegség okozta értelmi fogyatékosság
•	 MR 4.00 Anyai fertőzések

o MR 4.01 Anyai citomegalovírus fertőzés okozta értelmi fogyatékosság
o MR 4.02 Anyai rubeola okozta értelmi fogyatékosság
o MR 4.03 Rh-inkompatibilitás okozta értelmi fogyatékosság
o MR 4.04 Anyai szifilisz okozta értelmi fogyatékosság
o MR 4.05 Anyai toxoplazmózis okozta értelmi fogyatékosság
o MR 4.06 Anyai meningitis és encephalitis okozta értelmi fogyatékosság

•	 MR 5.00 Értelmi fogyatékosság a magzatot érő toxikus anyagok miatt
•	 MR 5.01 Értelmi fogyatékosság a magzati droghatás miatt

o MR 5.02 Értelmi fogyatékosság a magzati alkohol-szindróma miatt
o MR 5.03 Értelmi fogyatékosság az ólomnak való kitettség miatt

•	 MR 6.00 Értelmi fogyatékosság a terhességi rendellenességek miatt
o MR 6.01 Értelmi fogyatékosság az alacsony születési súly miatt
o MR 6.02 Értelmi fogyatékosság a koraszülés miatt

•	 MR 7.00 Születés utáni ártalmak okán létrejött értelmi fogyatékosság
o MR 7.01 Gyermek elhanyagolása vagy bántalmazása következtében kialakuló értelmi 

fogyatékosság
o MR 7.02 Az elégtelen táplálás következtében kialakuló értelmi fogyatékosság
o MR 7.03 Pszichoszociális hátrányok következtében kialakuló értelmi fogyatékosság
o MR 7.04 Traumatikus agykárosodás következtében kialakuló értelmi fogyatékosság
o MR 7.05 Születés utáni meningitis vagy encephalitis következtében kialakuló értelmi 

fogyatékosság
o MR 7.06 Mérgezés következtében kialakuló értelmi fogyatékosság
o MR 7.07 Egyéb posztnatális hatások következményeként kialakuló értelmi fogyatékosság

•	 MR 8.00 Egyéb okok miatt kialakuló értelmi fogyatékosság
o MR 8.01 Egyéb prenatális rendellenességek, komplikációk következtében kialakuló 

értelmi fogyatékosság
o MR 8.02 Szülés közben fellépő komplikációk következtében kialakuló értelmi fogya-

tékosság
o MR 8.03 Egyéb posztnatális körülmények következtében kialakuló értelmi fogyatékosság



 




