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1. A	látássérülés	meghatározása,	jellemzői	és	diagnosztizálása	a	nemzetközi	gyakorlatban

1. A látássérülés meghatározása, jellemzői és diagnosztizálása 
 a nemzetközi gyakorlatban

1.1. A látássérülés meghatározása

A vakság meghatározása és a látássérült emberek megítélése az idők során változott. 
A 19. században csak a vakság fogalma volt ismert, és a társadalom vaknak tartott minden 
olyan személyt, akinek a megszokotthoz képest valamilyen súlyos szembetegsége volt.

A 20. század elején kezdték a látássérülés enyhébb eseteit külön kezelni, ezáltal a látássé-
rülés meghatározása kérdéssé vált. Ennek megoldására alakult ki – először az Egyesült Álla-
mokban – a „legal blindness” fogalma, amely fokozatosan elterjedt sok országban. A „legal 
blindness” a jogi értelemben vett vakság, vagyis annak meghatározása, hogy ki jogosult a vak 
embereket a jogszabályok szerint megillető kedvezményekre, juttatásokra.

Így született meg az egyik első definíció, amelyet az Egyesült Államok kormányának kéré-
sére az American Medical Association (Amerikai Orvos Társaság) fogalmazott meg 1934-ben:

„a vízus a jobbik szemen 20/200 korrekciós lencsékkel (vagyis a vízustáblától 20 lábra1 látja 
a személy azt, amit ép látással 200 lábról lát az ember), vagy a jobbik szemen 20 fokos vagy 
kisebb átmérőjű a látótér (csőlátás).” (CORN és ERIN, 2012)

Ez a meghatározás a látásélesség csökkent értékét tekinti fő kritériumnak, vagyis azt az 
állapotot, amikor a vizsgált személy éleslátása az ép szem 1,0 értékéhez képest 0,3-es vagy 
az alatti értékű. A másik tényező, amit meghatározónak tekint, a látótér beszűkülése, vagyis 
amikor az egy pontból mozdulatlan szemmel belátható tér 90 fokhoz képest 20 foknál jobban 
beszűkül, létrejön a csőlátás állapota. 

Az elmúlt években a látássérült személyek integritásának, az egyéni sajátosságok tisztelet-
ben tartásának szemlélete erősödésével párhuzamosan a látássérülés definíciója is kritikai 
megközelítésbe került. 

1. A hagyományos definíció a vízus és a látótér problémáinak csak egy részét foglalja 
magába. Nem különbözteti meg a távoli és a közeli vízust, miközben lehetséges, hogy a kettő 
közül egyik nagyon alacsony, a másik viszont a gyengénlátás határán felüli értéket ad. Emellett 
nem tekinti látássérülést okozó problémának a látótér másfajta sérülését, így a centrális sco-
tomát vagy a látótér területén elszórtan található, foltszerű látótérkieséseket. Holott mind-
kettő olyan látászavart okoz, amely mellett – bár a látótér egy relatív jó állapotban maradt 
pontján „kinézve” lehetséges akár egy jobb vízusérték mérése is egy vizsgálati helyzetben – a 
mindennapos élethelyzetekben a látást a látótér közepén vagy elszórtan több helyen eltakaró 
folt súlyos és nehezen kezelhető problémákat okoz. 

1    Az angolszász láb (foot) = 0,3048 m.
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2. A definíció másik hibája, hogy kihagyja a látássérülést okozó tényezők közül a vízuson 
és látótéren kívüli más funkciókat. Ezek:

a) A kontrasztérzékenység
A szakirodalom egyértelműen állítja, hogy a kontrasztérzékenység, vagyis az alacsony kont-

rasztú ingerek érzékelésének képessége a látás mindennapos használatában erősebb meg-
határozó tényező, mint a vízus. Ez azt jelenti, hogy ha a kontrasztérzékenység gyenge, akkor 
hiába jó relatíve a vízus, a praktikus látás súlyosan sérül. Vagyis az ilyen látású ember számára 
egy adott vizuális inger lehet akármilyen nagy méretű, ha nem különül el a háttértől, akkor 
az számára nem érzékelhető. Közlekedési helyzetekben ilyen a szürke aszfalton a járdaszegély 
vagy egy a járda felületével megegyező színű vagy tónusú oszlop, amely ezért nem tűnik elő 
a háttérből, így az illető nem fogja észrevenni. Ugyanez történik például egy piros mintás ab-
roszon lévő piros bögre észlelésekor is.

b) A fényviszonyokhoz való alkalmazkodás képessége
A fényviszonyokhoz való alkalmazkodás problémáinak két fő típusa a fényérzékenység 

(fénykerülés) és a szürkületi vakság.
Mind a fényviszonyokhoz való alkalmazkodás problémái, mind a kontrasztérzékenység 

csökkenése nem diffúz módon (vagyis különböző élethelyzetekben nagyjából egyformán) 
csökkenti a látásteljesítményt, hanem bizonyos feltételek közt az illető nagyon keveset vagy 
egyáltalán nem lát, ha pedig az adott tényező nem érvényesül, akkor nincs komoly gond  
a látása működésével. 

Az eddig leírt látássérüléseknek különböző lesz a megélése a mindennapokban: a látáséles-
ség vesztesége kiszámítható, de konstans módon gyenge minőségű képpel jár együtt, a másik 
két esetben kedvező körülmények, megfelelő fényviszonyok, kontrasztok közt egészen jól lát a 
személy, majd gyakran váratlanul az elvakulásig romolhat a funkcionális látás.

c) A látás agyi feldolgozásának funkciója
A látás agyi feldolgozási zavarának előfordulása az extrém kis súllyal született vagy súlyos 

idegrendszeri károsodást szenvedett gyermekek túlélése következtében jelentősen megnöve-
kedett. Ezekben az esetekben a látássérülés nem az optikai rendszerben van, hanem az inge-
rek értelmezésében, az agyi feldolgozás folyamatában. A gyógypedagógiai ellátás számára új 
ez a jelenség, így a fejlesztés és oktatás minden területén (környezeti adaptációk, fejlesztési 
módszerek, személyi feltételek, eszközök stb.) új ismeretekre és azok alkalmazásának kidolgo-
zására van szükség, amely nagy kihívást jelent. Egészen más mentalitást, más technikákat és 
stratégiák alkalmazását és a tanítás más módjait kívánja ez a terület.
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3. A harmadik hiányzó elem a hagyományos definícióból egy olyan pszichikus működé-
sen alapuló szubjektív tényező, amely két egyformának mérhető látású ember esetén kétféle 
látásfunkciót eredményez. A funkcionalitás szempontjából ez döntő tényező lehet. A látás-
teljesítmény ugyanis bizonyos vizuális feladatok megoldásának képességét méri: vízustáblá-
ról betűk elolvasása, felvillanó fényjelekre gombnyomással reagálás a látótérvizsgálatnál stb. 
Az azonban, hogy a látássérült személy látórendszerének működését a mindennapi élet- 
helyzetekben milyen mértékben képes kihasználni, nagyon sok egyéni tényezőtől is függ. 
Ezek sokféle kölcsönös egymásra hatásban határozzák meg, hogy a látássérült személy 
a látórendszerében számára adott látási funkciókkal mire képes a mindennapos feladatok 
közt, mennyire ügyes, rátermett, helyzetét hogyan éli meg (derűsen és a látásproblémából 
adódó konfliktusokat rugalmasan kezeli-e, vagy magát szerencsétlennek és kisebb értékűnek 
gondolja, tétova és messze képességein aluli készségeket mutat).

A WHO 2003-as tanácskozásán egy szakemberekből álló bizottság alkotta meg a következő 
definíciót, amely már reflektál a fenti kritikák egyes elemeire: 

„Gyengénlátó személy az, akinek funkcionális látása kezelés és/vagy korrekció után is sérült, 
vízusa 6/18 (0,3) és fényérzékelés között van, vagy látótere a fixáció pontjához képest 10 fok-
nál jobban beszűkült, de aki használja vagy potenciálisan használni tudja látását a mindenna-
pok feladatainak tervezéséhez és kivitelezéséhez.” (WHO consultation 2003 – webográfia 7.)

Ez a definíció meghagyja a vízus és a látótér kritériumát, de megjelenik benne a funkci- 
onalitás és a „potencionálisan használni tudja” kifejezésben a pozitív változás, a fejlődés  
lehetősége. 

A gyógypedagógia és a rehabilitáció gyakorlatában ennél bátrabb megfogalmazású definíci-
ók is születtek a közelmúltban, amelyek tisztán funkcionális megközelítésűek. Erre egy példa: 

„Látássérült személy az, aki látása miatt korlátozott az alábbi funkciók:
•	 információszerzés,
•	 mozgás és tájékozódás – közlekedés,
•	 önellátás – mindennapos tevékenységek,
•	 tanulás,
•	 munkába állás valamelyikének végzésében” (WALTHES, 2003).

1.1.1.	 A	csoporton	belüli	klasszifikációs	rendszer	

A nemzetközi szakirodalomban az 1960-as évektől kezdve a látássérültek csoportját két alcso-
portra osztják: a vakok és a látási funkcióikban sérült, de valamilyen mértékű látással rendel-
kező személyek csoportjára. A két kategória elnevezése angol nyelvterületen hagyományosan 
a „blind” (vak) és a „partially sighted” (a magyar szóhasználatban: gyengénlátó), majd az elmúlt 
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néhány évtized változásainak eredményeképpen az amerikai szóhasználatban gyakrabban, de 
mára már a brit szóhasználatban is a „blind” (vak) és a „low vision” (gyengénlátás) kifejezés 
vált uralkodóvá. Más európai nyelvekben szintén létezik ez a két kifejezés: németül a két  
kategória elnevezése a „blind” és a „sehschwach”, a svédben a „blind” és a „synsvag” stb. 

Az elmúlt évtizedben határozott törekvések indultak a kategóriák finomítására. A leg- 
gyakrabban használt hivatalos kategóriarendszer a WHO International Classification of  
Diseases [ICD–10, magyarul: Betegségek Nemzetközi Osztályozása (BNO–10)], amely  
a látássérülést 5 alcsoportra osztja, valamint egy ismeretlen eredetű kategóriát jelöl meg. 

1. táblázat. A látássérülés kategóriái a BNO–10 alapján

A gyógypedagógiai és rehabilitációs szakirodalomban a legrészletesebb, szakmailag igen  
magas szintű kategorizálást Colenbrander hozta létre (COLENBRANDER, 2001a – webográfia 5.). 
Vízus és látótér alapján meghatározott egy általa funkcionális pontnak (functional score)  
nevezett értéket, amely javaslata szerint a látás kiértékelésének és megítélésének meg- 
határozója. Rendszerét nem teljes körűen mutatja be, de jól illusztrálja a következő olda-
lon szereplő 2. táblázat, ahol a vízusértékek alapján a hagyományosnál differenciáltabb,  
a WHO rendszerét követő kategóriarendszert hoz létre, és ennek funkcionális képessé- 
geket feleltet meg (a táblázatban az olvasást). 

Elnevezés

Low vision (gyengénlátás) 1 0,1 – < 0,3

3 0,02 – < 0,05

5 Fényérzékelés nincs

2 0,05 – < 0,1

4 Fényérzékelés – < 0,02

IsmeretlenUnknown (ismeretlen)

Blindness (vakság)
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2. táblázat. Colenbrander funkcionális értékelési táblázata (COLENBRANDER, 2001b – webográfia 6.)

A kategorizálás funkcionális alapú meghatározását Lea Hyvärinen (HYVÄRINEN 2003a –  
webográfia 15.) dolgozta ki, megtartva a korábbi WHO osztályozási rendszer, az ICD–9  
(BNO–9) kategóriáit.

Súlyossági kategóriák Vízus Funkcionális képességek (olvasás)

Ép látás(hoz közeli)

Gyengénlátás

Vakság(hoz közeli)

Ép övezet

Éphez közeli látás

Súlyos látássérülés

Nagyon súlyos 
látássérülés

Teljeshez közeli  
látásveszteség

Teljes vakság

Mérsékelt látássérülés

1,6–0,8

0,6–0,3

0,25–0,125

0,1–0,05

0,04–0,02

0,01 vagy 
kevesebb

Nincs  
fényérzékelés

•	Tipikus olvasási sebesség
•	Tipikus fókusztávolság
•	Apró betűk olvasási képessége

•	Tipikus olvasási sebesség
•	Rövidebb fókusztávolság
•	Nehézségek az apró betűk 

olvasásánál

Az olvasás tipikushoz közeli, kis törőere- 
jű nagyítóval vagy nagyított szöveggel.

Tipikusnál lassabb olvasás, erős  
nagyító eszközökkel.

•	Olvasás optikai eszközökkel lehetséges.
•	Rövid egységek elolvasása nagyítóval 

lehetséges, de alternatív olvasási módra 
szükség lehet.

Síkírás olvasása nem lehetséges, Braille- 
írásra, hangos könyvekre vagy elektronikus 
olvasásra kell támaszkodni.
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A látás megítélésére négy funkcionális területen történő értékelést javasol:
1. kommunikáció, amely egyaránt jelenti a két személy közötti kommunikációt (pl. anya és 

gyermek) és a csoportban zajló kommunikációban (pl. gyermekközösség) való részvételt,
2. tájékozódás és közlekedés,
3. éleslátást igénylő feladatok, mint az olvasás vagy képek nézegetése, 
4. szem-kéz koordináció és az önkiszolgálás feladatai (pl. evés, játéktevékenységek).
A vizsgálatnak arra a kérdésre kell válaszolnia mind a négy területet illetően, hogy 

a gyermek vizuális megnyilvánulásaiban 
1. jellegzetesen az ép látású gyermekekre jellemző, normális vagy normálishoz közeli 

vizuális technikákat alkalmaz;
2. látását használja, de a gyengénlátó és aliglátó gyermekekre jellemző módon (közel ha-

jol, tárgyakat a szeméhez húz, hogy megfigyelje, nagyobb méretű és/vagy élénk színű  
tárgyakat preferál, látóterének bizonyos részein levő dolgokat nem vesz észre stb.);

3. vak gyermekekre jellemző technikákat használ (tapintás, hallás, szaglás támpontjaira 
támaszkodik).

A gyermek egyes területeken tanúsított teljesítményét pontokkal értékeli, a normális vizu-
ális technikák esetén 1, a gyengénlátó technikák esetén 2, a vak gyermekekre jellemző tech-
nikák esetén 3 pontot ad. 

Ilyen módon a vizsgálat eredménye 4 és 12 pont közötti értéket mutat, amelynek értékelé- 
sét mutatja a 3. táblázat.

3. táblázat. Hyvärinen funkcionális klasszifikációs rendszerének ponttáblázata 

(HYVÄRINEN, 2003a – webográfia 15.)

Hyvärinen felhívja a figyelmet arra, hogy más a pontszám megítélése abban az esetben, 
ha a gyermeknél más fogyatékosság is fennáll, de ennek mértékét, alkalmazását pontosan 
nem fejti ki. 

Súlyos látássérülés11-10 pont

Funkcionális vakság12 pont

Közepes fokú gyengénlátás7-6 pont

Nem látássérült4 pont

Súlyos fokú gyengénlátás9-8 pont

Enyhe fokú gyengénlátás5 pont
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1.1.2.	 A	funkcionális	értékelési	rendszer	előnyei

A funkcionális értékelési rendszer előnye, hogy a funkcionális területeket külön-külön  
értékeli. A látássérülések sajátossága, hogy legtöbb esetben nem egységesen és nem egy-
formán rontják le a teljesítményt a különböző területeken. A rövidlátó kisgyermek az éles-
látást igénylő közeli feladatokban teljesíthet nagyon jól, de mozgása bizonytalan, nagyban 
támaszkodik a vak technikákra. Más típusú retinabetegség esetében történhet ennek éppen 
az ellenkezője: a gyermek ügyesen mozog és közlekedik ismeretlen környezetben is, de éles- 
látást igénylő feladatokat nem tud elvégezni. A két gyermek ebben a rendszerben kaphatja 
ugyanazt a pontértéket, de a funkcionális területek szerinti pontokból rögtön kiderülnek erős-
ségei és gyengeségei, ami a fejlesztés és alkalmazandó terápiák szempontjából fontosabb, 
mint önmagában egy kategória vagy a súlyosságra vonatkozó diffúz meghatározás. 

1.2.	 Előfordulási	gyakoriság	

A látássérült gyermekek egész csoportjának előfordulási gyakoriságával a szakirodalom  
kevéssé foglalkozik. A „Nordsyn projekt” (ROSENBERG és mtsai, 1996) eredményei szerint  
a vizsgálatban részt vevő öt országban (Dánia, Norvégia, Svédország, Finnország, Izland)  
az incidencia értéke 8/100 000, az eloszlás 100 000 főből 5,7–11,1 között szóródik. 

Gyakrabban kutatott és tárgyalt téma mind a nemzetközi, mind a haza szakirodalomban  
a látássérült csoporton belüli változás kétféle szempontból: 
•	 a diagnózisok (etiológia) eloszlása életkori csoportonként,
•	 társuló fogyatékosságok aránya a teljes látássérült populáción belül.
A diagnózisok szerinti eloszlás és gyakoriság vonatkozásában a közlemények a szem 

betegségeivel szemben az agyi eredetű látássérülések gyakoriságának radikális növeke- 
dését hangsúlyozzák. Erre vonatkozóan a „Nordsyn projekt” – Dánia Norvégia, Finnország 
és Izland 2527 regisztrált látássérült gyermek adatainak elemzésén alapuló eredményeit 
– 1997-ben publikálták először (BLOHMÉ és TORNQVIST, 1997).

Az etiológiai elemzést összegző megállapítás szerint a gyermekek 45%-ánál a látássérülés 
valamilyen agysérülés következménye volt, amelynek két leggyakoribb kórokaként a kér-
gi vakság és a szekunder látóideg-sorvadás szerepelt. A koraszülöttség következtében lét-
rejövő retinopathia praematurorum (ROP) aránya a korábbi harmadik leggyakoribb helyről 
a hetedikre esett vissza, 10%-osról 4%-os gyakorisági értékkel. A kutatás másik megállapítása, 
hogy a gyermekek kétharmadánál a látássérülésen kívül más fogyatékosság is fennállt. 
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1.3.	 A	nemzetközi	diagnosztikus	intézményrendszer

Az angol nyelvterületről gyakorlatilag több mint 10 éve eltűnt a diagnosztika kifejezés, és 
helyébe az assessment – felmérés – került. Ugyanakkor az assessment és evaluation (felmé-
rés–értékelés) kifejezések használata nem mindig egységes, ami az információhoz való hozzá-
férést is akadályozhatja. 

A kifejezésben tükröződő változás tartalmilag is felismerhető. Az áttekintett nemzetközi 
adatok azt jelzik, hogy a hangsúly a gyermek egyéni képességeiben fellelhető hiányok és 
minőségek megállapítása helyett áttevődött a hazai NAT-nak megfeleltethető dokumen-
tumokban rögzített elvárások teljesítéséhez szükséges feltételek megteremtésének és  
a gyermek fejlődését biztosító szükségletek körének feltárására.

Európából Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Németország, Románia és Szlo-
vákia gyakorlatára támaszkodva mutatjuk be a diagnosztikus munka intézményrendszerének 
sajátosságait, a tengerentúlról pedig Egyesült Államok több államának gyakorlatára hozunk 
néhány példát. 

1.3.1. Az intézményrendszer illetékességi köre

Európában a vizsgálatokat különböző hatókörben végzik a diagnosztikai centrumok:
•	 városi hatáskörben (Varsó, Pozsony),
•	 területi/tartományi ellátást biztosítva (Schleswig-Holstein, Németország)
•	 vagy országos lefedettséggel (Írország, Hollandia).
A diagnosztikus munka Európában gyakran oktatási intézményben (Hollandia), fejlesztő  

és/vagy rehabilitációs központban (Szlovákia, Lengyelország, Horvátország) történik, de  
néhány országban önálló diagnosztikai központ jogköréhez tartozik (Németország, Romá-
nia) vagy az egészségügy területéhez van csatolva (Írország) a fogyatékosság megállapításá- 
nak feladata és a szükséges intézkedések körének kijelölése. Ezek az intézmények városi 
(Lengyelország, Szlovákia), tartományi (Németország) vagy országos (Írország, Románia, 
Horvátország) hatáskörrel működnek. Előfordul, hogy az intézmény országosan egymaga  
látja el a feladatát (Írország, Hollandia), de többnyire ezek az intézmények is szolgáltatók 
hálózatához kapcsolódva működnek. 

Az intézmények többségét speciálisan a látássérülés megállapításának céljából hozták létre, 
de előfordul az egészségügy területébe ágyazott komplex diagnosztikus centrum is (Írország).

Minden felsorolt intézményben a vizsgálatra vonatkozóan ingyenes a szolgáltatás!
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1.3.2.	 A	diagnosztikában	közreműködő	szakemberek

A felmérést, vizsgálatot végző szakemberek közül a legtöbb országban főállásban alkal- 
maznak pszichológust (Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Németország, 
Románia, Szlovákia) és olyan szakembert, akinek a végzettsége megfeleltethető a látás- 
sérülésre specializálódott gyógypedagógusénak (Hollandia, Németország, Románia, 
Szlovákia). Vannak olyan országok, ahol nem a látássérülésre specializálódott gyógype- 
dagógiai tanárnak megfeleltethető végzettségű szakember vesz részt a vizsgálatban,  
hanem a látássérülés rehabilitációjára specializálódott szakember vagy funkcionális  
látásterapeuta (Horvátország, Lengyelország, Németország). Más országokban a multidisz- 
ciplináris teamet szükség szerint állítják fel (Lengyelország, Németország), a gyermek  
állapotának megfeleltetve egészítik ki további szakemberekkel. Írországban az egész-
ségügyben foglalkoztatott szakemberek a team tagjai. Hollandiában és Horvátországban  
szociális munkást, Szlovákiában utazótanárt is alkalmaznak. Szemészorvost Hollandiá- 
ban és Romániában, optometristát csak Hollandiában alkalmaznak.

1.3.3.	 A	diagnosztikus	folyamat	megindításához	szükséges	előzmények

A nemzetközi gyakorlatban a vizsgálat kérése azonos módon történhet: az egészségügyi 
szakemberek, a családok és a pedagógusok kérhetik. A vizsgálat elsődleges kérdése a státusz, 
a jogosultság megállapítása.

A vizsgálatot megelőzően szinte minden esetben rendelkezésre áll már korábbi orvosi,  
szemészeti diagnózis, amit a vizsgálat során az esetleg a helyszínen alkalmazott szemész 
megerősít vagy módosít az aktuális állapotnak megfelelően. Előfordulhat azonban idősebb  
iskolás gyermek esetén is, hogy a látássérülés tényét, a vizsgálati személy szemészeti 
állapotát először a speciális kérdésre választ adó vizsgálat során tárják fel. Ebben 
az esetben a vizsgálati eljárás része lesz a diagnózis felállításából kiindulva a funkcionális 
látás felmérésén keresztül a lehetséges korrekciókra és segédeszközökre vonatkozó 
javaslattétel és a pedagógiai konzekvenciák teljes köre (l. ezt részletesebben az Egyesült 
Államok diagnosztikus rendszerének példáiban vagy a hazai vizsgálati folyamat bemu- 
tatását tárgyaló részekben a 15. oldaltól).

A vizsgálatra jelentkező személyek egy része kapott már korábban is szolgáltatást,  
esetükben a korábbi terápiás és pedagógiai tapasztalatok, fejlesztési vagy iskolai vélemény  
rendelkezésre áll.
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1.3.4. A diagnosztikus folyamat eljárási rendje és sajátosságai

A vizsgálatok a legtöbb országban nem egy alkalommal történnek, több vizsgálati alkalom 
vagy többnapos vizsgálati folyamat eredményei alapján születik meg a döntés a gyermek  
jogosultságáról és az állapotáról szóló részletes szakvélemény, amely alapjául szolgál  
az individualizált családi szolgáltatási terv, illetve az egyéni fejlesztési terv elkészítésének. 
A vizsgálat időtartama független attól, hogy a vizsgálatok a család otthonában vagy speciális 
vizsgálóközpontban történnek. 

További jellemző, hogy a diagnosztikus munka helyszíne változatos, a család otthonában 
folytatott vizsgálaton kívül – mely elsősorban az angolszász nyelvterületen és főleg az  
Egyesült Államokban jellemző – nem szükségszerűen zajlik olyan intézményrendszeri 
hálózatban, tagozódásban, ahogyan az hazánkban megszokott.

Gyakran talán az integrációs törekvések miatt felszámolt speciális szakmai háttér hi-
ányának okán is, a legújabb törekvések az Egyesült Államokban a családcentrikus szemlé- 
let felé fordulásban nyilvánulnak meg. Bármilyen esetben a felmérés/vizsgálat helyszíne  
a család otthona és nem az iskola vagy a szolgáltatócentrum, a szolgáltatási terv végrehaj- 
tásában minden érintett szolgáltató részt vesz, összehangoltan, együttműködésben. 
Különösen a korai életkorban és a legsúlyosabb fogyatékossággal élő gyermekek esetén 
a fő hangsúly a vizsgálat során vitathatatlanul az „individualizált családi szolgáltatási terv”  
elkészítésén van, ahol a gyermek és a család igényei egyformán jelentősek. Fontos jel- 
lemzője a szolgáltatási tervnek még az is, hogy nem évente (3 évente), hanem félévente 
írja elő a kontrollvizsgálat szükségességét, célok helyett feladatokat és várt eredményeket 
jelöl meg. Az individualizált családi szolgáltatási tervet megelőzheti a szülői döntés 
alapján megkezdett korai fejlesztés feltáró szakasza, az oktatási folyamatot azonban 
minden esetben a tanulást támogató egyéni fejlesztési terv elkészítése előzi meg. 

Az Egyesült Államokban a helyi szintű (általánosabb) és a nagyobb területet ellátó állami 
szolgáltatások párhuzamosan lehetnek jelen pl. Kaliforniában, Texasban speciális központok 
révén, melyek speciális oktatási intézményhez kapcsoltan működnek. Massachusetts arra 
példa, amikor a kétféle szolgáltatás egy államon belül egymás mellett jellemző. A Boston 
College és a Perkins School for the Blind (Perkins Vakok Iskolája) speciális központok, de 
mellettük az államban és Bostonban is sok-sok nem fogyatékosságspecifikus, helyi szolgál- 
tató korai diagnosztikus és fejlesztőközpont is működik. Ez a kettősség az alkalmazott 
szakemberek körében is tükröződik. A speciális oktatási központokban specifikusabb, 
specializáltabb és állandó multidiszciplináris teamek végzik a vizsgálatot. Az általánosabb 
korai diagnosztikus és fejlesztőközpontokba a gyermek igényeinek megfelelően vonják be 
a szakembereket általában éppen a speciális központokból.
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A legtöbb országban az egészségügyi és az oktatási törvények írják elő a vizsgálattal  
kapcsolatos szabályozásokat és adják a vizsgálati jelentés szempontjait.

Az Egyesült Államokban a fogyatékos gyermekek oktatási, fejlesztési jogait és lehetőségeit 
jogszabályok határozzák meg. Ezek az Individuals with Disabilities Education Act (1997, 
2004) (IDEA – Fogyatékossággal élő személyek oktatási törvénye) és a No Child Left Behind  
Act (2001) (NCLB – „Egy gyermek sem maradhat le” címet viselő közoktatási törvény).

Az egyetlen ország, amely az FNO (WHO-ICF, 2001; FNO, 2003) szerint végzi a vizsgálatot 
és a vizsgálati személy képességeit ennek megfeleltetve írja le, Hollandia, ahol a Looijes-
tijn által kidolgozott Visual Profile-t használják (LOOIJESTIJN, 2004; LOOIJESTIJN és VAN  
DELDEN, 2009). Ezt a módszert Romániában az iskolai ellátással kapcsolatban kezdik 
bevezetni (CZIKER, 2011, webográfia 8.).

1.3.5. Egyesült államokbeli jó gyakorlatok

A továbbiakban a diagnosztikus folyamat sajátosságait már csak az Egyesült Államok egymás- 
tól földrajzi szempontból és kulturálisan is távol eső államaiban végzett vizsgálatok eljárás-
rendjének, gyakorlatának bemutatásával ismertetjük. Úgy véljük, hogy ezek sokszínűsége  
és attitűdje jelentős szemléletformáló hatással bírnak.

Szakterületünkön már az IDEA megjelenése előtt Corn és munkatársai publikálták állásfog-
lalásukat a látássérült gyermekek vizsgálatával kapcsolatban (CORN és mtsai, 1995). Ehhez 
kapcsolható az első protokollnak tekinthető dokumentum közreadása, melyet az American 
Foundation for the Blind (Amerikai Vakok Szövetsége) könyv formájában jelentetett meg  
Collaborative Assessment (Együttműködő vizsgálat) címmel (GOODMAN és WITTENSTEIN, 
2003). Ezt a protokollt a California School for the Blind (Kaliforniai Vakok Iskolája) jó gya- 
korlata alapján készítették és az ott folyó mindennapos vizsgálati eljárást reprezentálja. 
A későbbiekben további meghatározó személyiségek publikálták állásfoglalásukat (CORN 
és HUEBNER, 1998; HUEBNER és mtsai, 2004) a témában. Ezek a művek előkészítették, 
illetve követték az oktatási törvények és rendelkezések megvalósítását, és felsorolják azokat 
a sajátos szempontokat, specifikus területeket, ismereteket, melyeket a látássérült gyerme-
kek számára biztosítani kell a vizsgálat során:
•	 Kompenzációs és funkcionális tanult ismeretek – beleértve a kommunikációs módokat
•	 Tájékozódás- és közlekedéstanulás 
•	 Szociális készségek
•	 Mindennapos (önkiszolgálási) készségek 
•	 Rekreációs, szabadidős tevékenységek
•	 Életpálya-felkészítés
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•	 Támogató technológiák használata
•	 Látáshasználat (vizuális hatékonyság)
A fentebb említett törvényekhez (IDEA, NCLB) kapcsolódó Core Curriculum (Alaptanterv)  

a megfelelő időben nyújtott minőségi oktatásról rendelkezik a látássérült gyermekek számára 
is. A látássérülés és más fogyatékosságok esetére külön dokumentum készült – Expanded 
Core Curriculum (Bővített Alaptanterv, amely részben megfeleltethető a hazai Irányelvek-
nek) –, amely a fogyatékosságok miatti egyéni nevelési igényhez igazítja a tananyagot. Emiatt  
az iskoláztatáshoz szükséges készségek feltárásának és folyamatos nyomon követésének 
jelentősége megnőtt. Szükségessé vált a vizsgálati eljárást és módszertant ezekhez a doku- 
mentumokhoz szigorúan illeszteni. A bővített tanterv biztosítja, hogy az oktatás kielégítsen 
minden, a látássérülésből adódó és szükséges igényt akár integrált, akár speciális körülmé- 
nyek között folyik az oktató-nevelő munka.

Ennek kritikus szempontja a szolgáltatás minőségének megőrzése, melyet a gyermek fej-
lődésének folyamatos vizsgálatán keresztül az aktuális egyéni oktatási szükségletek megha-
tározása biztosít. Ennek része, hogy a látássérült gyermek sajátosságaihoz igazodó vizsgálati 
módszerekkel a  vizsgáló team megállapítja a tantervek elvárásaiból adódó, illetve a gyermek 
egyes területeken elért fejlődéséből megállapítható sajátos igényeket. 
Specifikus vizsgálati területek
•	 Funkcionális látásvizsgálat
•	 A tankönyvek és tanulási média2 (anyagok, eszközök) vizsgálata
•	 A bővített tanterv témakörei/területei (content areas) és a tanulást támogató techno- 

lógiák használatának vizsgálata
•	 A fogalomfejlődés, a mozgás, a tájékozódás és a közlekedési készségek vizsgálata
•	 A mindennapos tevékenységek (önkiszolgálás és szociális készségek) vizsgálata
•	 Pszichológiai vizsgálati/diagnosztikai eljárások (pedagógiai-pszichológiai diagnosztikai 

eljárások) alkalmazása a specifikus készségek, a hatékony tanítási stratégiák megálla- 
pítására

A vizsgálatokat az egyes terülteken leginkább jártas szakemberek végzik, de a többi szakma 
képviselői is jelen lehetnek, saját vizsgálati területükön szerzett tapasztalataikat a vizsgálat 
minden egyes fázisában kiegészíthetik megfigyeléseikkel. A véleményt közös megbeszélés 
során alakítják ki. A megbeszélésnek aktív részese a szülő. 

2    A tanulási média az angol „learning media” kifejezés magyar megfelelője. A vizsgálat során azonosítják azt az 
érzékelési csatornát, amely a látássérült gyermek számára a leginkább megfelelő a tanulási folyamatot meghatározó 
információszerzéshez.
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A vizsgálati eredményeket úgy kell megfogalmazni, interpretálni a szülő egyetértésével  
az iskolai döntéshozók felé (speciális vagy inkluzív intézmény), hogy a szükséges támogatási 
és szolgáltatási feltételek megteremtése megtörténjen. Tehát a vizsgálat végső célja, hogy 
lehetővé tegye a gyermek egyéni fejlesztési tervének a gyermek egyéni szükségleteihez 
igazítását és folyamatos aktualizálását (CORN és mtsai 1995; CORN és HUEBNER, 1998; 
HUEBNER és mtsai, 2004). 

A felsorolt területek felölelik a korszerű vizsgálati aspektusokat, jó gyakorlatokat, melyek 
nélkül egy látássérült gyermek készségei és szükségletei nem állapíthatók meg. Goodman 
és Wittenstein (2003) a már említett Együttműködő vizsgálat című könyvükben felsorolják 
a vizsgálathoz szükséges kompetenciákat képviselő szakembereket is, akik a vizsgáló 
teamet alkotva együttműködnek, és egymást erősítve feltárják a gyermek tanulási és 
egyéb szükségleteit: 
•	 látássérültek pedagógiájára szakosodott tanár, 
•	 tájékozódást és közlekedést tanító szakember, 
•	 funkcionális látásvizsgálatra képzett szakember, 
•	 pszichológus, aki a gondolkodás, kognitív képességek, a szocioemocionális működés 

vizsgálatában jártas a látássérült személyek esetén.

Szükség lehet továbbá a következő szakemberek bevonására a vizsgálati folyamatba:
•	 beszéd, nyelv, kommunikáció specialistája,
•	 testi és mozgáskorlátozottságban jártas szakember, 
•	 foglalkoztató vagy ergoterapeuta stb.

A vizsgálatban egyenrangú társként vesz részt a gyermeket legjobban ismerő személy, a szülő.
A teamet szükséges lehet kiegészíteni még további szakemberekkel, ha a gyermek egyéni 

sajátosságai (pl. halmozott sérülés stb.) indokolják:  
•	 hallássérülés területén végzett gyógypedagógus, 
•	 tanulási zavar, tanulásban akadályozottság, értelmi akadályozottság szakterületén  

gyakorlattal rendelkező szakemberek,
•	 autizmus spektrum zavar diagnosztikájában jártas szakember (GOODMAN és WITTEN- 

STEIN, 2003).



 
 

06. rész – Látássérült gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja 

18

1.4.	 A	diagnosztikus	folyamat	részei	és	módszerei

Ebben a fejezetben részben a példaértéke miatt bemutatott Együttműködő vizsgálat mód-
szertanát követjük (l. Egyesült államokbeli jó gyakorlatok c. fejezet). Hogy csak részben,  
annak oka, hogy a látássérült gyermekek oktatása hazánkban sem a speciális oktatási kör- 
nyezetben, sem az integrált/inkluzív körülmények között nem feleltethető meg maradék- 
talanul egyesült államokbeli gyakorlatnak. Emiatt pl. a bővített tanterv témaköreit nem 
érintjük a vizsgálatok részletes bemutatása során. 

1.4.1. Funkcionális látásvizsgálat 

A funkcionális látásvizsgálat során megfigyeljük a gyermek praktikus élethelyzetekben  
megmutatkozó látásteljesítményét, valamint életkora és képességei adta lehetőségek 
szerint megvizsgáljuk vizuális funkcióit. A látás megfigyelése inkább a szubjektív, a tesztek 
eredménye inkább objektív információval szolgál (egyik sem tisztán szubjektív vagy objek-
tív, hiszen az egy-egy megfigyelt jelenség lefordítható objektív adattá, miközben a tesztelés 
értékelésébe is belejátszik a szubjektív tényező). A megfigyelés és a mért eredmények össze-
vetése mutatja meg, hogy a gyermek kihasználja-e a látórendszerében rejlő lehetőségeket,  
vagy eszközökkel, a környezet átalakításával és fejlesztéssel segíteni kell a lehetőségekhez  
képest maximális látásteljesítmény kiaknázásában (GADÓ, 2008). Vannak gyermekek ugyanis,  
akik nagyon rossz látási funkcióikkal is biztosan mozognak, ügyesen manipulálnak, tárgya-
kat és képeket jól felismernek, az ő vizuális hatékonyságuk maximális (GADÓ, 2004). Akkor 
van szükség gyógypedagógus által végzett fejlesztésre, ha a mérhető jobb értékek lehető- 
ségéhez képest a gyermek praktikus működése sokkal rosszabb látásteljesítménynek  
megfelelő képet mutat. 

A tesztek használata, az objektív vizsgálóeljárások alkalmazásának elsődleges célja  
tehát nem a látásteljesítmény abszolút értékének megmérése, hanem az említett vizuá-
lis hatékonyság feltérképezése, valamint a nyomon követés érdekében az összehasonlít- 
ható adatok biztosítása. A gyengénlátó gyermekek többségénél a vízus értéke az évek során  
valamelyest emelkedik, mivel az idegrendszer érése a figyelem, a koncentráció fejlődése 
a látott jelek egyre jobb értelmezését, és így valamelyest javuló vízust eredményez. Ezért 
különösen szembetűnő és fontos felfigyelni az esetlegesen romló vízusra, amely egy előre- 
haladó kóros állapotot jelezhet, és amellyel fontos időben szemész szakorvoshoz fordulni.
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1.4.1.1.   A vizuális funkciók vizsgálatának területei

1. Vízus (látásélesség)
Teljes értékű látásélesség-vizsgálatot akkor tudunk végezni, ha a gyermek a vízustáblák jeleit 
(ábrák, számok, betűk) meg tudja nevezni vagy rámutatással egyértelműen azonosítani  
tudja. Ez jól fejlődő, ép látású gyermekeknél legkorábban 2 és fél éves kor körül várható 
el, míg gyengénlátó, illetve akár látássérülése, akár más tényezők miatt lassabban fejlődő 
gyermekeknél évekkel is elhúzódhat. 

A betűk és számok ismerete előtt már azonos értékűen használhatók a Lea Hyvärinen  
által kifejlesztett táblák (LEA Symbols). Ezeken a ház, a négyzet, a kör és az alma formák  
szerepelnek, mivel ezek egymástól való megkülönböztetése pontosan méri az éleslátás  
képességét. A teszt használatának gyakorlásához készült a háromdimenziós kirakójáték, 
amelynek segítségével játék közben tanulhatják meg a gyermekek a ház, a négyzet, a kör  
és az alma formák felismerését.

1. kép. A vízustábla és az ábrák megtanítását segítő háromdimenziós kirakó 

(HYVÄRINEN, 2003b; webográfia 16.)

Az ábrák felismerésének és megnevezésének képessége előtti életkorban a Preferential 
Looking Test (PLT – Preferenciális Látás Teszt) használható, amely tájékoztat a látásteljesít-
ményről, de mivel a jelek értelmezése nem követelmény a pozitív válaszhoz, ezért az ezzel 
mért vízusértéket nem értékelhetjük teljes értékű látásteljesítményként. 
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2. kép. A Preferenciális Látás Teszt készlete (HYVÄRINEN, webográfia 17.)

2. Kontrasztérzékenység
A kontrasztérzékenység az alak és háttér elkülönítésének képessége. Sérülése, vagyis ala-

csony kontrasztérzékenység esetén a gyermek csak a világos felületen sötét, illetve a sötéten 
a világos foltot vagy tárgyat látja, a halványakat nem. Ennek vizsgálatára alkalmas akár már 0,5–
1 éves kor körül a Hiding Heidi Low Contrast Face Test („Bújócskázó” Heidi Kontrasztérzékeny-
ség Teszt). A későbbiekben precízebb vizsgálóeljárás a kontrasztvizsgáló táblák alkalmazása. 

3. kép. A kontrasztérzékenységet vizsgáló Hiding Heidi Teszt (HYVÄRINEN, webográfia 11.)
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3. Látótér
A látótér műszeres vizsgálatát csak jól kooperáló, jó koncentrációs képességű gyerekekkel 

tudjuk elvégezni (iskolás-, inkább csak felső tagozatos korban). A konfrontációs teszt gyerme-
kekre adaptált változatával viszont játékos formában, informatív jelleggel már kisgyermek-
kortól vagy gyenge intellektusú idősebb látássérült gyermekeket is tudunk vizsgálni. A képen 
egy „flicker wand” nevű eszköz látható, amelyet a gyermek feje fölött, az álla felől, bal és jobb 
oldalról lassan, fokozatosan hoz be a vizsgáló a gyermek látóterébe, miközben egyenesen 
előre rögzíti a tekintetét. 

4. kép. A látótér vizsgálata (Hyvärinen, 2003b, webográfia 13.)

4. A fényhez való alkalmazkodás
A fényhez való alkalmazkodás műszeres vizsgálatára gyermekeknél nincs lehetőség, de tesz-

tek felvétele közben fontos megpróbálni, hogy zavarja-e a direkt, erős fény, javítja-e teljesít-
ményét az erős helyi megvilágítás, jobban teljesít-e félhomályos környezetben.

5. Színlátás
Léteznek gyermekekkel is elvégezhető színlátást vizsgáló tesztek, de ha ez nem is áll ren-

delkezésre, egyszerűen különböző színű lapocskák egyeztetésével felderíthetjük, hogy ép-e a 
gyermek színlátása.
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6. Szemmozgató funkciók 
A szemmozgások között vizsgáljuk a fixáció, a szemmel követés, a pásztázás készségeit, vala-

mint a kóros szemmozgások meglétét: van-e nystagmus (akaratlan szemmozgás) vagy a szem-
golyó céltalan, úszkáló mozgása.

7. A látás agyi feldolgozásának funkciói 
A látás agyi feldolgozásának kérdése az utóbbi években került a szakmai figyelem fókuszá-

ba, amióta egyre többet tudunk az agyi eredetű látássérülésről és a szakma szembesül a prob-
léma folyamatos gyakori előfordulásával. Az agyi funkciók vizsgálatára nincsen egyértelmű 
teszt, a tünetek ismeretében kell figyelni a vizsgálat közben, hogy mutatja-e a gyermek a jel-
legzetes tüneteket (GADÓ, 1997).

1.4.1.2.   A funkcionális látásvizsgálat eszközei

A vizsgálathoz szükséges, Lea Hyvärinen által kifejlesztett teszteket tartalmazó alapkészlethez 
(LEA Core Set) egyetlen kiegészítő eszközt szükséges beszerezni: a Preferenciális Látás Tesztet.3 
Ezek az eszközök megfelelőek és elegendőek, ahhoz, hogy a látássérülés gyanúja megerősíthető 
és a probléma feltérképezése elvégezhető legyen. Ezzel a készlettel elvégzett vizsgálat alapján 
kellene minden esetben eldönteni, hogy küldjék-e a családot speciális központba (hazánkban pl. 
a Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottsághoz), illetve van-e szükség specialis-
tákkal történő konzultációra. 

5. kép. A funkcionális látásvizsgáló alapkészlet (LEA Core Set) (webográfia 19.)

3     Az eszközök forgalmazója az amerikai Good-Lite cég.



23

 

1. A	látássérülés	meghatározása,	jellemzői	és	diagnosztizálása	a	nemzetközi	gyakorlatban

1.4.2. A tanulási média vizsgálata 

A gyermek spontán viselkedésében a kezdetektől keressük a választ arra, hogy a vizuális-au-
ditív vagy az auditív-taktilis megismerést használja-e elsődlegesen. A vizsgálat során azono-
sítjuk azt az érzékelési csatornát, amely a látássérült gyermek számára a leginkább megfele-
lő a tanulási folyamatot meghatározó információszerzéshez. A tananyag formátumát ennek 
megfelelően kell a továbbiakban megválasztani (pontírás, nagyított szöveg, hanganyag – vagy 
ezek egyedi kombinációja). Ez a vizsgálati rész szorosan kapcsolódik a funkcionális látásvizsgá-
lathoz. A vizsgálat már egészen kicsi gyermekkorban is része a vizsgálati protokollnak. 

Az iskoláskorhoz közelítve a tanulási média vizsgálatának a jelentősége fokozott, mert 
ilyenkor véglegesen eldől, hogy mi lesz a gyermek egész tanulmányi pályafutását megha-
tározó tanulási forma. A döntést pedig a funkcionális látás vizsgálatának alapján, annak tu-
datában és a helyszínen kipróbált eszközökkel, médiumokkal történt vizsgálat során és nem 
vízusérték vagy az iskolatípus kijelölése alapján kell meghozni!

A vizsgálat eredményeként a szakértő(k) (funkcionális látásvizsgálat és látássérültek 
pedagógiája szakos vagy gyakorlattal bíró pedagógus) megállapítja(ák), milyen speciális 
tananyag (vizuális, taktilis és/vagy auditív) felel meg a gyermek tanulási szükséglete-
inek, melyik írás-olvasás mód szolgálja elsődlegesen a gyermek szükségleteit a jövő 
szempontjából. A szakembereknek konkrétan utalniuk kell arra, hogy a tanuló számára 
elegendő-e a Braille-ábécé ismerete (a síkírás mellett) vagy ez lesz-e az információfelvétel 
elsődleges eszköze. Továbbá szükséges-e a funkcionális látás szempontjából a szem álla- 
pota miatt a folyamatos nyomon követő vizsgálat, várható-e, hogy később módosítani kell 
a tanulási média tekintetében. Amennyiben a gyermek taktilisan fog tanulni (beleértve 
a Braille-t), a vizsgálati összefoglalónak állást kell foglalni abban, hogy a taktilis médium 
a tanulás elsődleges eszköze lesz-e az írás és az olvasás szempontjából egyaránt. Fontos 
része a vizsgálatnak továbbá, hogy amennyiben a tapintható írásmód mellett döntenek, 
meg kell bizonyosodni arról, hogy képes lesz-e a tanuló azonos jártassági szinten elsajátí- 
tani, mint a hasonló képességű tanulók a síkírást. Egyre gyakoribb, hogy a látássérült 
tanulóknak tapintási nehézségeik vannak, a döntés szempontjából ennek felismerése 
jelentős, hiszen az az információfelvétel végleges eszközét határozza meg. A vizsgáló- 
csoportnak e fontos döntéssel egyidejűleg meg kell állapítani a gyermek gyengeségeit 
és erősségeit a Braille írás-olvasás szempontjából! Ezt a munkát hatékonyan segítheti 
a Tactual Profile (Taktilis profil) elnevezésű című nagyon ígéretes teszt (WITHAGEN és 
mtsai, 2003, 2005, 2010), melyet Hollandiában a Royal Visio munkatársai fejlesztettek 
ki és folyamatosan fejlesztenek tovább.
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1.4.3.	 A	fogalomfejlődés,	a	mozgás,	a	tájékozódás	és	a	közlekedési	készségek	vizsgálata

A tájékozódási és közlekedési készségek a látássérült személyek szempontjából nagyon 
jelentősek. A tanulási folyamatban való egyenrangú részvételük nélkülözhetetlen feltétele 
az önálló közlekedés képessége. A tájékozódás és közlekedés felmérését egy vagy két 
szakember bevonásával két síkon lehet elvégezni. Az egyik, az elméleti rész a fogalmi 
képességek körére és a testvázlat-testkép vizsgálatára, a térrel kapcsolatos ismeretek és 
a mentális térkép készítésének képességére vonatkozik.A vizsgálat másik, praktikusabb 
része pedig a tájékozódás és a közlekedés gyakorlati vizsgálatából áll. 

Ennek a készségnek a vizsgálatára külföldön rendelkezésre állnak kidolgozott és alkalma- 
zott eljárások. Néhány példa:
•	 A korai évek vizsgálati eszköze a Preschool Orientation and Mobility Screening 

(Iskoláskor előtti tájékozódás és közlekedés szűrőteszt) (DODSON-BURK és HILL, 
1989 – webográfia 9.). A teszt 0-5 éves korig két képességszinten, járó és nem járó 
kisgyermekek szintjén mér. A szülő, gondozó felé is vannak kérdései és a gyermek- 
nek is feladatokat kell elvégezni.

•	 A testvázlat-testkép vizsgálatához ajánlott eszköz a Body Image of Blind Children. 
Checklist (Vak gyermekek testképe. Felmérés) (CRATTY és SAMS 1968).

•	 Az iskoláskorú korosztály számára a legelfogadottabb és legismertebb felmérő eljárás 
a Teaching Age-Appropriate Purposeful Skills, a TAPS (Életkornak megfelelő tervszerű 
készségek tanítása) (POGRUND és mtsai, 1993). Ez az eszköz a tipikus fejlődésű látás-
sérült gyermekek vizsgálatán kívül alkalmas a halmozottan sérült látássérült gyerme-
kek vizsgálatára is, és külön rész készült a kerekesszéket használó látássérült tanulók  
számára. Szűrést és átfogó vizsgálatot is lehet vele végezni.

1.4.4. A mindennapos tevékenységek (önkiszolgálás és szociális készségek) vizsgálata

Ennek a vizsgálatnak kiindulási eszköze lehet az Addressing the Unique needs of Individuals 
with Disabilities –VI (AUEN – Egyéni oktatási szükségletek a fogyatékossággal élők szá- 
mára – látássérülés esetén) című kérdőív (FREY és mtsai, 1996). A leggyakrabban használt 
iskoláskori felmérő eszköz az Independent Living – Curriculum with Adaptations for Students  
with Visual Impairments (Önálló élet – tanterv látássérült tanulók számára (LOUMIET 
és LEVACK, 1993). 

Ezek az eszközök az önállóság és önkiszolgálás körébe a szociális készségek sorát is bele- 
értik. A szociális készségek kulcsfontosságúak a gyermekek iskolai pályafutása, továbbta- 
nulása és később munkahelyi szocializációja szempontjából. Ennek szakmai fórumokon 
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egyre nagyobb jelentőséget tulajdonítanak, különösen az inkluzív nevelési helyzetben.  
A szociális készségek vizsgálata számtalan eszközzel lehetséges, de létezik a fenti Indepen- 
dent Living… (Önálló élet…) teszten kívül még egy szintén látássérült személyek számára 
fejlesztett eszköz, a Social Skills Assessment Tool for Children with Visual Impairments 
(SSAT–VI – Szociális készségek vizsgálóeszköze látássérült gyermekek számára) (McCALLUM 
és SACKS, 1994).

1.4.5. Pszichológiai vizsgálati/diagnosztikai eljárások (pedagógiai-pszichológiai 
	 diagnosztikai	eljárások)	alkalmazása	a	specifikus	készségek,	a	hatékony 
 tanítási stratégiák megállapítására

1.4.5.1.   Intelligenciavizsgálat

A látássérült gyermekek intelligenciavizsgálatával kapcsolatban sokféle szakmai néző- 
pont  létezik. A látássérült személyek vizsgálatában a megszokott formális eljárások 
alkalmazását több szerző élesen bírálja (VAN DIJK és NELSON, 2001 a, b; ATKINS, 2012 – 
webográfia 3.). A bírálat alapja, hogy kevés olyan teszt áll rendelkezésre, amelyet 
látássérült személyeknek készítettek vagy látássérült személyek számára megfelelően 
adaptáltak (l. még PRÓNAY, 1998, 2004 a, b). 

A vizsgálatban alkalmazott eszközökön kívül további kritika tárgya: a vizsgálati eljárás, 
 a vizsgálat során a feladatok elvégzésére biztosított idő, a vizsgálati körülmények és a vizs- 
gálatvezető szakértelme. Ritkán fordul elő, hogy ezek a szempontok egyszerre mind meg-
felelnek a látássérült vizsgálati személy sajátos igényeinek. Minden olyan esetben, amikor  
akár csak az egyik feltétel hiányosan vagy nem teljesül, a vizsgálati személyt hátrányos 
 megkülönböztetjük a látó vizsgálati személyekhez képest. 

A fentieken túl egy fontos szempontot szeretnénk még kiemelni. A tesztek még akkor is, 
ha látássérült személyek számára készítették őket, a látó emberek gondolkodását tükrözik. 
Egyetlen, de általános példa: a tesztek olyan készségeket várnak el, amelyeket a látó vizsgá- 
lati személyek vizuális ingerek alapján pillanatok alatt ellenőrizhetnek, de ilyen esetben a lá- 
tássérült személyek a rövid idejű memóriájukat kénytelenek használni. Például az évsza- 
kok vagy napszakokra vonatkozó kérdésnél egy látó számára bármikor rendelkezésre áll 
a környezet látványa, amely válaszában segítheti őt. A látássérült személy semmi konkrét ta-
pasztalati segítséget nem használhat az adott helyzetben, csak a memóriájára támaszkodhat.

Természetesen ezeknek a kritikai szempontoknak az ismeretében, de ezek ellenére, va-
lamint a sajátosságokat hangsúlyozva ismertetjük a vizsgálati folyamat lényeges elemeit és 
megemlítjük a javasolt eszközöket is. 
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A vizsgálati gyakorlatban világszerte és hagyományosan a Wechsler Intelligence Scale for 
Children (WISC – Wechsler-féle gyermek-intelligenciavizsgáló eljárások) változatainak verbális 
próbái szerepeltek első helyen. Az utóbbi időben a legtöbb esetben a WISC–III kerül említés-
re, bár a WISC–IV már lassan 10 éve forgalomban van látó gyermekek számára. Annak oka, 
hogy a WISC–IV nem került bevezetésre a látássérült gyermekek vizsgálatában az lehet, hogy 
– a korszerűbb intelligenciaelméleteknek jobban megfelelve – a WISC–IV gyökeresen eltér 
a korábbi WISC tesztváltozatoktól, nem szerepel már benne a verbális és performációs fel-
adatok markáns szétválasztása. Ezzel megszűnt a lehetőség a VQ mérésére. A Royal National 
Institute for the Blind (RNIB, Vakok Szövetsége, Egyesült Királyság) teszteket ajánló listáján 
(ATKINS, 2012, webográfia 3.) is még mindig a WISC–III szerepel.
Az utóbbi időben a Woodcock–Johnson Kognitív Képességek Tesztjének készült egy adaptáci-
ója látássérült személyek számára. A texasi vizsgálóközpont ajánlati listáján szerepel is, de sem 
az adaptációról, sem a használatával kapcsolatos eredményekről nem találtunk információt.
Hasonlóan minden publikált adat és ismertető nélkül alkalmazzák Schleswig tartományban 
Németországban pl. a Kaufman vizsgáló készletet gyermekeknek (KABC – Kaufman Assess-
ment Battery for Children) (KAUFMAN és KAUFMAN, 1983), illetve a Raven teszt két változatát 
a Progresszív és a Színes Mátrixokat (SPM – Standard Progressive Matrices és CPM – Coloured 
Progressive Matrices) (RAVEN, 1958). Ugyanott használatban van az Intelligence Test for Visu-
ally Impaired Children (ITVIC – Intelligenciateszt látássérült gyermekeknek is). (DEKKER, 1989), 
amit kifejezetten látássérült gyermekek számára készített a holland szerző. A hollandiai Visio 
vizsgálóközpontban is használják ezt a tesztet. Magyarországon Prónay Beáta és Litvániában 
Ingrida Gabrialaviciute végzett kutatásokat az ITVIC teszttel. Litvániában napi szinten használ-
ják is a diagnosztikus munkában (PRÓNAY, 2002; GABRIALAVICIUTE, 2010 – webográfia 10.). 
Magyarországon az ITVIC és a MAWGYI-R tesztek kombinált használatára vonatkozóan tett 
javaslatokat kutatási eredményei alapján Prónay Beáta (PRÓNAY, 2004b). 

A Mullen Skálát használják Hollandiában (Mullen Scales of Early Learning) (MULLEN, 1995) 
az intellektus vagy a tanulási képesség korai mérésére 0–5,8 éves korban. Az öt szubtesztből 
álló skála a tapasztalatok alapján jól bejósolja a későbbi iskolai előrehaladást. Ehhez a teszt-
hez és az ezzel végzett vizsgálatok tapasztalataihoz sajnos nincs hozzáférésünk. 

1.4.5.2.   További vizsgálati eljárások és eszközök

1. Fejlődési skálák – tesztek 
Nemzetközi szinten több elismert és gyakran használt teszt van a látássérült gyermekek 

korai fejlődésének vizsgálatára. Az egyik legnépszerűbb ezek közül az Oregon skála 6 éves
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kor alatti vak és látássérült gyermekek számára (The Oregon Project for Preschool Children 
who are Blind or Visually Impaired) (BROWN és mtsai 1978 – webográfia 4., BROWN és 
mtsai, 1986; ANDERSON és mtsai, 1991; PRÓNAY, 2010; PRÓNAY és MALÉT-SZABÓ, 2012).  
A skálát az oregoni vakok iskolájának a munkatársai készítették, több átdolgozott változata van,  
Európában és világszerte sok országban használják.

A Maxfield–Buchholz szociális érettségi skála 6 éves kor alatti vak gyermekek számára 
(Maxfield–Buchholz Social Maturity Scale for Preschool Blind Children) (MAXFIELD és  
BUCHHOLZ, 1957) volt az első teszt látássérült gyermekek számára, melyet nemzetközi 
szinten ismertek és használtak. A mai napig is használatban maradt világszerte. A standar- 
dizációs minta koraszülött vak gyermekekből állt. Hazánkban 1976 óta használatos 
a korai diagnosztikus munkában, és röviden többnyire csak M–B Skálának nevezik (CSÁK- 
VÁRI és PRÓNAY, 2008).

A Reynell–Zinkin fejlődési skála látássérült gyermekek számára (Reynell-Zinkin develop-
mental scales for visually handicapped children) (REYNELL és ZINKIN, 1979) megjelené-
sekor fejlettebb eszköznek számított, mint a Maxfield–Buchholz-skála amiatt, hogy nem 
csak a vak, hanem a látássérült gyermekek egész csoportjára standardizálták az Egyesült 
Királyságban, mégsem terjedt el olyan mértékben mint az M–B Skála.

A Callier–Azusa-skála H kiadás (Callier–Azusa Scale – H-Edition) (STILLMAN, 1983) szintén 
kifejezetten látássérült kisgyermekek és nem beszélő gyermekek számára készült. Különö- 
sen alkalmas a siketvak és a halmozottan sérült látássérült személyek kommunikáció- 
jának vizsgálatára.

A fenti tesztek mindegyike látássérült gyermekek számára készült, és a Reynell–Zinkin- 
skálát leszámítva, az Egyesült Államokban standardizálták őket.

A legkorszerűbb, látássérült kisgyermekek számára készült európai fejlesztésű eszköz  
a Bielefeldi megfigyelési skála vak csecsemők és hat év alatti gyermekek számára (Bielefeld  
Observation Scales for Blind Infants and Preschoolers (BOS Blind) (BRAMBRING, 2006),  
amelyet Németországon kívül Magyarországon is használunk, még csak kísérleti jelleggel.  
A szerző állítása alapján, melyet a hazai kutatási tapasztalatok is megerősítenek, a teszt 
nem csak a korai fejlettség vizsgálatára alkalmas, de jól kíséri a korai fejlesztés folyama-
tát is (PRÓNAY, 2010; PRÓNAY és mtsai 2011; PRÓNAY és MALÉT-SZABÓ, 2012, PRÓNAY,  
2012. webográfia 21.)

Nem látássérült gyermekek számára készítették, de mind gyakrabban használatos látássé- 
rült tanulók esetén is az Egyesült Államokban egyre népszerűbb teszt, a Hawaii Early Lear-
ning Profile 0-3 (HELP – Hawaii korai tanulási profil 0-3 éves korig) (2006, webográfia 12–13.).  
A tapasztalatok publikációja a látássérüléssel kapcsolatban azonban sajnos nem lelhető fel. 
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2. Siketvakság és halmozott sérülés esetén javasolt skálák – tesztek 
Az INSITE Curriculum, program/Developmental Checklist (INSITE Terv, program/Készségtár) 

(MORGAN és WATKINS, 1989) elismerten jól használható és Európában is több országban  
alkalmazott eljárás a halmozottan sérült gyermekek állapotának felmérésére és fejleszté- 
sük kísérésére. Alkalmazása szigorú, szervezett felkészítéshez kötött.
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2.1.	 A	látássérülés	meghatározása,	klasszifikációja

A látássérülés egyik klasszikus magyarországi meghatározása szerint 
„Pedagógiai értelemben látássérültnek minősül az a gyermek, akinek a látásvesztesége 
olyan súlyos fokú, hogy csak megfelelően kialakított tárgyi és személyi környezetben, 
speciális módszerek és eszközök segítségével képes optimálisan fejlődni, ismereteket 
feldolgozni, tanulni. A szelekció alapja a szemész szakorvosi diagnózis. Ezt egészíti ki a 
pedagógiai látásvizsgálat. Ennek alapján látássérültek azok a személyek, akiknek opti-
kai eszközzel korrigált jobbik szemű látásélessége 5/15 (0,3)-nél kevesebb. Ez 67%-ot 
meghaladó látáscsökkenést jelent.” (…) „A látássérülteknek a látássérülés súlyossága 
szerint három csoportja van: gyengénlátók, aliglátók és vakok. A szelekciós csoportok 
elválasztására szolgáló kritériumok országonként eltérőek. Magyarországon gyengén-
látó az a gyermek, akinek a szemészetileg korrigált jobbik szemén Snellen szerint távoli 
vízusa 0,3-0,1, vagy az, akinek 0,4-0,5 vízusérték mellett nagymértékű látótérszűkü-
lete vagy romló tendenciájú szembetegsége (pl. progrediáló myopiája) van. Ugyan-
csak gyengénlátó az a gyermek, akinek távoli vízusa 0,1 alatti, de a közeli látásélessége 
ennél jobb, és szemészeti állapota változatlan.” (…) „A nemzetközi adatok alapján az 
iskoláskorú gyermekek 1-2 ‰ -e gyengénlátó.” (…) „Az aliglátók látásélessége 5/50 és 
0 érték közé esik, ill. ennél jobb, de nagyfokú látótérszűkület akadályozza a vizuális 
megismerést. Megkülönböztetünk a csoporton belül: fényérzékenyeket, ujjolvasókat 
és nagytárgylátókat.” (…) „A vakok csoportjába tartoznak azok, akik fényt sem érzékel-
nek.” (CSOCSÁN L.-né, 1997, 347–348.)

A modern szemlélet szerint ezek a kategóriák nehezen különíthetők el, hiszen különböző 
vizuális funkciók és funkcionális területek alapján ítéljük meg a látássérült személyek látás-
teljesítményét, amely a körülmények, a feladat jellege és a személy aktuális állapota szerint 
különböző lehet. Lehet valaki például nappali fényben akadálytalan közlekedő, de sötéte-
déskor vagy rossz megvilágításban a tájékozódáshoz és közlekedéshez vak. Ezért egyik kate-
góriába sem sorolható. 

Egy másik gyakran használt meghatározás szerint
„látássérültnek tekinthető az a személy, akinek jobbik szemén maximális korrekcióval 
mérhető látásélessége 30% (V: 0,3), vagy ennél kevesebb, illetve látótérszűkülete nem 
több 20 foknál.” (KOVÁCS, 2000, 463.)
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A „Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési 
igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról” szóló 2/2005. (III. 1.) OM rendelet4 
(webográfia 1.) a fentebbi meghatározást veszi alapul, kiegészítve azzal, hogy „A speciális, 
gyermekre szabott pedagógiai program meghatározója a látásélesség mellett: a látássérü-
lés kóroki tényezője, a látássérülés bekövetkeztének időpontja, és a látássérüléshez esetleg  
csatlakozó egyéb fogyatékosság, rendellenesség.” illetve „A látássérülés a szem, a látóideg 
vagy az agykérgi látóközpont sérülése következtében kialakult állapot, mely megváltoztatja  
a tanuló megismerő tevékenységét, alkalmazkodó képességét, személyiségét.” 

Az OM rendelet meghatározása az alapja annak, hogy a látássérült gyermekek óvodai 
nevelését végző óvoda a nevelési programját az Óvodai nevelés országos alapprogramja, 
valamint a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvében foglaltak 
figyelembevételével készítse el, illetve fogadja el, valamint a látássérült tanulók iskolai 
nevelését és oktatását végző iskola helyi tantervét az iskolatípusra kiadott – választható – 
kerettantervek és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvében 
foglaltak figyelembevételével készítse el, illetve fogadja el. 

Vizsgálatainkban, a funkcionalitást is figyelembe véve, a látásteljesítményt aszerint határoz-
zuk meg, hogy az életben mennyire tudja használni látását az adott személy. Minden esetben 
figyelni kell a gyermek életkorára, diagnózisára (pl. progrediáló-e a szembetegsége, más és 
más fényviszonyok között változik-e a látásteljesítménye), egyéb sérüléseire, pszichés állapo-
tára, értelmi képességeire, szociokulturális hátterére.

A nemzetközi szakirodalom hasonló törekvései ismeretében szakmai csoportunk javaslata  
a látássérült gyermekek meghatározására: 

Látássérült gyermek az, akinek a szem és a vizuális ingerek feldolgozásáért felelős 
idegrendszeri területek működési zavara miatt 
•	 a vizuális információszerzése jelentősen korlátozott, 
•	 a tanulás csak adaptált környezetben, speciális eszközökkel és segítő módszerek 

alkalmazásával valósítható meg sikeresen,
•	 a téri tájékozódás és a nagy térben való mozgás különböző mértékben nehezített.

2.2.	 Előfordulási	gyakoriság

A hazai legfrissebb kutatás a teljes látássérült populáció számának alakulását és a látássérü- 
lést okozó kórképek előfordulását vizsgálta (NÉMETH és mtsai, 2005), ezekből az eredmé-
nyekből azonban nem lehet pontos adatokat nyerni a látássérült gyermekekre vonatkozó  
incidencia és prevalencia kérdésében. A látássérült gyermekek előfordulási gyakoriságára 
4     A kézirat lezártakor (2012. február) hatályos szabályozók.
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vonatkozó utolsó kutatási adat Czeizel Endre és munkatársai 1991-es publikációjából 
származik. Az 1983–1984-ben végzett vizsgálat összevetette a Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) nyilvántartása szerint súlyosan látássérült iskoláskorú gyermekek adatait a látássé-
rült gyermekek három speciális iskolájába járó gyermekek számával. A vizsgálat eredménye 
minimális eltérést talált a KSH 0,43 ezrelékes adatához képest. A kutatók szerint a látás 
sérült személyek becsült gyakorisága 5,2-6 ezrelékre tehető, ezen belül a vakok aránya 
0,2 ezrelék. A közlemény szerint el kell különíteni az izolált és a halmozott látási fogyaté- 
kosságot. A szerzők szerint „ide tartoznak a látási fogyatékosság kombinációi az értelmi 
fogyatékossággal, a hallási fogyatékossággal, a mozgássérültséggel, bizonyos kongenitális 
abnormitás szindrómákkal. Az ilyen esetekben az utóbbi fogyatékosságok szerepe és 
jelentősége a meghatározó, ezért e gyermekek nem a látási fogyatékosok intézményeibe 
kerülnek. Így természetesen az itt tárgyalásra kerülő prevalenciaérték sem öleli fel a hal- 
mozott fogyatékosokat.” (CZEIZEL és mtsai, 1991, 20–43.)

Tapasztalataink szerint a mai gyógypedagógiai gyakorlatban már nem ez a helyzet. A lá-
tássérült gyermekek mind a négy gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézménye fogad  
halmozottan sérült gyermekeket, a legnagyobb számban a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, 
Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és 
Gyermekotthona (továbbiakban Vakok Iskolája), ahol a Czeizelék által izolált látássérültnek 
nevezett gyermekek ma már jelentős kisebbségben vannak. Ez a jelenség összefügg az integ-
ráció terjedésével, amely lehetőség kevésbé nyitott a halmozottan sérült gyermekek számára. 

A szakirodalomban újabb magyarországi prevalenciavizsgálatról nem tudunk. A nemzetközi 
helyzetelemzésben bemutatott svéd etiológiai elemzéshez hasonló széles körű és tudomá-
nyos megalapozottságú vizsgálat – ebben a témában – hazánkban nem történt. Szilágyi Ve-
ronika 1995-ben közölte a Vakok Iskolájába járó gyermekek adatainak elemzését, amelyben  
a koraszülöttek retinopatiája (ROP) arányának növekedését mutatta ki (SZILÁGYI, 1995).  
Ebben az időszakban egyes évfolyamokon a gyermekek 75%-nál a vakságot okozó kórkép  
a ROP volt. A Látásvizsgáló Országos Szakértői Bizottság 2004–2009 közötti adatait dolgoz-
ta fel egy szakdolgozat, amelynek megállapításai a nemzetközi szakirodalom eredményeivel 
nagy hasonlóságot mutatnak (VILLÁNYINÉ GEBRI, 2009). 

2.3.	 A	diagnosztikus	munka	során	alkalmazott	hazai	gyakorlat

Hazánkban a fogyatékosságspecifikus diagnosztikus intézmény a Látásvizsgáló Országos 
Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ. A vizsgálat- 
ra a 4/2010-es OKM rendelet (webográfia, 21.) értelmében a 0–16 éves korú személyek  
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Tanév A bizottság előtt megjelent 
gyermekek/tanulók száma

jelentkezhetnek. A gyakorlatban ez az életkor kitolódik, a közoktatásban részt vevő fiatalok, 
esetenként felnőtt diákok is kérik pl. érettségihez, felsőoktatásban történő továbbtanuláshoz 
a szakvéleményt, javaslatot, igazolást. 

4. táblázat. A Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai 

Szolgáltató Központban vizsgálaton megjelentek számának alakulása 2002–2011 között 

(FÖLDINÉ ANGYALOSSY, 2010)

1. ábra. A Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató 

 Központban vizsgálaton megjelentek számának alakulása 2002–2011 között (FÖLDINÉ ANGYALOSSY, 2010)
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2. A hazánkban aktuálisan megvalósuló diagnosztikus gyakorlat

A fenti adatok a vizsgálatra jelentkezők számának növekedését jelzik. Oka a többi gyer- 
mekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható látássérült gyermekek/tanulók számának  
növekedése, de a felülvizsgálatok rendszeresebbé válása mellett az alapvizsgálatra jelent- 
kezők számának emelkedése is megfigyelhető. Egyre több tanulási képességet vizsgáló 
szakértői és rehabilitációs bizottságtól, nevelési tanácsadótól irányítják át vizsgálatra azokat 
a tanulókat, akiknél a látássérülés gyanúja merül fel – feltehetően ez állhat a tanulási nehéz-
ségek hátterében. Az esetek többségében ez beigazolódik, de előfordul, hogy nem látássérült  
a vizsgálatra küldött személy. 

2.3.1. A vizsgálat kezdeményezése

Vizsgálatot a szülők/gyám vagy a szülők egyetértésével szakorvos, védőnő, és különböző  
intézmények (bölcsőde, óvoda, általános és középiskola) vezetői, gyógypedagógusai stb., 
szakértői bizottságok, nevelési tanácsadók szakemberei kérhetnek, de minden esetben  
a szülő kezdeményezése/egyetértése és döntése alapján.

Több ízben határon túli magyar gyermekek vizsgálatára is sor kerül – tanácsadás, fejlesztési 
javaslatok, lehetőség szerint fejlesztő szakember keresése az eredmény.

Családban nevelkedő gyermek esetében a telefonon érkező kérelemnek is helyt adnak,  
míg intézményes keretek között nevelkedő gyermekek vizsgálatához a Szakértői vélemény 
iránti kérelem űrlap kitöltése és a bizottság részére történő megküldése szükséges. Ha  
a szülő kéri, az óvoda, az iskola köteles közreműködni a kérelem elkészítésében.

A vizsgálatra jelentkezőket regisztrálják, és az adatok (név, születési idő, lakcím, diagnó-
zis, intézmény neve, címe, szülők telefonszáma, egyéb, a vizsgálat szempontjából fontos  
bejegyzés) alapján kerül sor a behívás időpontjának megállapítására.

A vizsgálati időpont megállapításakor a következőket veszik figyelembe: 
•	 a gyermek kora (a 18 hónapos kor alatti gyermekeket soron kívül is behívják, illetve 

otthonában megvizsgálják), 
•	 a kérelem beérkezésének sorrendje,
•	 a lakóhely távolsága Budapesttől, 
•	 az eset sürgőssége,
•	 a család anyagi helyzete,
•	 budapesti – más vizsgálathoz való alkalmazkodás,
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•	 idegen anyanyelvű gyermek vizsgálatára tolmács segítségével kerülhet sor – általában 
a család hoz a gyermek nyelvét beszélő ismerőst, de szükség esetén megpróbálják 
megszervezni tolmács jelenlétét,

•	 más mikrokultúrából gyakran érkeznek gyermekek – ritka, hogy nem beszélik, nem értik 
a magyar nyelvet – ekkor a szülők fordítanak a gyermeknek és a vizsgálatot végzőnek.

2.3.2. Felkészülés a vizsgálatra

A szülőket (esetenként kérésre az intézményt, gyermekjóléti szolgálatot) levélben, esetleg 
e-mailben, ritkán (módosított – új – időpont) telefonon értesítik. A jegyző részére csak akkor 
küldenek a behívásról tájékoztatást, ha a gyermek/tanuló két ízben nem jelent meg – indoko-
latlanul – a vizsgálaton, s a látássérülés gyanúja megalapozott.

A vizsgálati napon előzetes csoportmegbeszélés zajlik, ahol a szakemberek átnézik  
a vizsgálatra érkezők anyagát, addigi vizsgálati eredményeit, a beérkezett szakorvosi, 
pedagógiai adatokat, s meghatározzák, hogy a gyermeknek/tanulónak a szemész 
szakorvosi vizsgálat és a funkcionális látásvizsgálat után milyen további vizsgálaton kell 
és kinél kell részt vennie (szakirányú végzettségű gyógypedagógus, gyógypedagógus- 
pszichológus, logopédus, gyógytornász).

A vizsgálat megkezdéséhez a szülők vagy a törvényes képviselő(k) jelenléte szükséges.
Ha a vizsgálaton csak az egyik szülő jelenik meg, akkor vagy meghatalmazással kell ren- 

delkeznie, vagy nyilatkoznia kell arról, hogy a távollévő szülő képviseletére jogosult. 
A szakértői vizsgálat során a szülők kötelesek közreműködni, a vizsgálaton – annak zava- 

rása nélkül – jogosultak mindvégig jelen lenni.

2.3.3. A vizsgálatok típusai

A látássérült gyermekek, fiatalok vizsgálata, a látássérülés tényének megállapítása az ismer- 
tetett definíciók alapján történik elsősorban, de a gyermekről alkotott vélemény és pedagó-
giai javaslat kialakításakor a funkcionalitást is hangsúlyosan figyelembe veszik. Ennek érde-
kében a vizsgálat alatt azt is megfigyelik, hogy a vizsgált személy a praktikus helyzetekben, 
feladatvégzés közben mennyire tudja használni a látását.

A nemzetközi gyakorlathoz közelítve a vizsgálat kiterjed a következőkre is: 
•	 közeli és távoli látásélesség vizsgálata,
•	 a kontrasztérzékenység vizsgálata,
•	 a fényviszonyokhoz való alkalmazkodás képességének – adaptáció vizsgálata,
•	 a látás agyi feldolgozásának funkciója – kérgi problémák.
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2. A hazánkban aktuálisan megvalósuló diagnosztikus gyakorlat

Az első alap komplex vizsgálat alkalmával szemész szakorvosi, gyógypedagógiai és/vagy 
pszichológiai vizsgálat történik. A pszichológus a vizsgálat során szerzett adatokat értelmezi, 
s megállapítja, hogy az aktuális teljesítmények hátterében milyen képességek, személyis-
égjegyek, illetve milyen teljesítményt befolyásoló egyéb körülmények állnak fenn. Az egyik 
gyógypedagógus a fejlettség mértékét és a tantárgyi tudást, a másik pedig a látásteljesít- 
ményt nézi gyakorlati szempontok alapján, azaz funkcionális (pedagógiai) látásvizsgálatot 
végez. A funkcionális/pedagógiai látásvizsgálat célja azoknak a feltételeknek, speciális eszkö- 
zöknek és módszereknek a meghatározása, amelyekkel segíthetők a látássérült gyermekek 
/tanulók tanulási folyamatai, információszerzésük, mozgás-tájékozódási-közlekedési isme- 
reteik gyarapodása, az önellátás-mindennapi tevékenységek végrehajtása, s mindezek 
által támogatható majdani pályaválasztásuk is.

Kiegészítő vizsgálatra akkor kerül sor, ha a gyermeket, tanulót más szakértői bizottság  
már vizsgálta, de annak kompetenciájába nem tartozó szemészeti kiegészítő vizsgálatra van 
szükség. Látássérülés beigazolódása esetén a képességek vizsgálatát megismétlik, infor- 
mációkat szerezve arról, hogy a látásteljesítmény milyen mértékben befolyásolja az ismeret- 
szerzést, mely területek fejlesztése kiemelten fontos. Szükség esetén a gyermek/tanuló ter-
helhetőségének figyelembevételével több alkalommal kerül sor a vizsgálatok elvégzésére.

Olyan esetben, amikor eltérő a hozott szemész szakorvosi vizsgálat eredménye a helyben 
mérttől, illetve más értékeket mutatnak a pedagógiai látásvizsgálat eredményei, a gyerme- 
ket visszahívják vizsgálatra, felhívják az illetékesek figyelmét a fluktuáló látásteljesítményre, 
és tanácsokat adnak. Szükséges lehet pl. a térlátás, a színérzékelés vizsgálata is. 

Kötelező, jogszabályban előírt felülvizsgálatra 3 évenként kerül sor (alapvizsgálatot kö- 
vetően először a 2. évben) – szükség szerint gyógypedagógiai-pszichológiai és szemész  
szakorvosi vizsgálat keretében. Ennek keretében annak vizsgálatára kerül sor, hogy a gyer-
mek, tanuló
•	 az eredeti szakértői véleményben javasolt eszközöket, fejlesztéseket megkapta-e,
•	 látásteljesítménye változott-e (nem progrediál-e, nem javult-e),
•	 állapotához mérten a jelenlegi intézményes nevelési-oktatási forma a legmegfele- 

lőbb-e számára,
•	 milyen speciális igények keletkeztek, s milyen módszerek, eszközök, fejlesztési formák 

szükségesek ezek kielégítéséhez.
Folyamatos figyelemmel kísérésre akkor kerül sor, ha a vizsgálat során nem voltak egyér-

telműek a reakciók, túl fiatal még a gyermek, halmozott sérülés gyanúja áll fenn – a differen-
ciáldiagnosztika nehezített. A fejlesztést, illetve a vizsgálatot végzők szükség szerint (havonta, 
negyedévente stb.) folyamatos megfigyelés alapján határozzák meg a fejlesztés irányát, sűrű-
ségét, javaslatot tesznek újabb vizsgálatokra. 
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2.3.4. A vizsgálati vélemény ismertetése

A véleményt a vizsgálatvezető ismerteti a szülőkkel. A szülők számára érthető tájékozta- 
tást adnak a vizsgálati eredményekről, a gyermek további intézményes nevelésére,  
az intézményválasztásra, a különleges gondoskodás keretében történő további ellátá- 
sára vonatkozó javaslatokról, lehetőségeiről. A vizsgálatvezető ismerteti a vonatkozó 
jogszabályokat a szülői jogokról és kötelességekről, illetve a szakvélemény elkészültét 
követő bizottsági kötelezettségekről. A szülők számára a kérdezés lehetősége, a véle- 
ménynyilvánítás joga biztosított.

2.3.5.	 A	szakértői	vélemény	elkészítése

A komplex vizsgálat képet ad a gyermek adott vizsgálati szituációban nyújtott képességei-
nek szintjéről, aktuális állapotáról – látásteljesítményéről, viselkedéséről, figyelméről, em-
lékezetéről, feladattudatáról –, megoldásairól, valamint a szomatikus fejlettségéről, szociá-
lis érettségéről, meglévő készségei szintjéről is. Az eredmények alapján kiemelik a gyermek  
erősségeit, s javaslatokat tesznek a fejlesztés területeire. A fejlesztés többnyire egyéni, ritkán 
kiscsoportos program alapján kell, hogy történjen és a következő területeket érinti: látásne-
velés, mozgáskorrekció, az olvasási készség fejlesztése, Braille írás-olvasás, közlekedésre-tá-
jékozódásra nevelés, személyiségkorrekció, diszlexia-, diszgráfia-, diszkalkulia-terápia/-re-
edukáció, logopédiai ellátás, gyógytestnevelés, a speciális optikai és egyéb segédeszközök 
használata. A javaslatok kiterjednek arra is, hogy milyen módon lehet segíteni az egyént az 
ismeretszerzésben, a környezeti feltételek megteremtésében (pl. segédeszközök, ültetés, táb-
lakép, megvilágítás stb.), az önálló életvitel elérésében. 

A vizsgálatokat követően megállapítják a gyermek különleges bánásmódra való jogosult-
ságát, sajátos nevelési igényét vagy azt, hogy nem tekinthető érzékszervi fogyatékosnak –  
látássérültnek. A szakértői véleményben – a szülőkkel történő egyeztetést, megbeszélést  
követően – javaslat történik a gyermek, tanuló különleges gondozás keretében történő  
ellátására, az ellátás módjára és helyére, az iskoláztatás formájára, az ellátáshoz kapcsoló- 
dó pedagógiai szakszolgálatra, a szükséges szakemberre és annak feladataira.

A javaslatok lehetnek:
•	 komplex korai fejlesztés, tanácsadás; 
•	 nevelési-oktatási intézménybe történő felvétel – intézménykijelöléssel, szakirányú  

végzettségű gyógypedagógus ajánlásával (ha van a látótérben ilyen, ha nincs, kérik 
a jegyző segítségét), a látássérült tanulónak meg kell kapnia ugyanis mindazon egyé-
ni fejlesztést – a szakértői javaslatok alapján –, amelyre egyéni állapotából fakadóan  
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szüksége van (habilitációs, rehabilitációs fejlesztés, felzárkóztató, illetve tehetséggondo-
zó foglalkozások);

•	 fejlesztő felkészítés/nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás;
•	 iskolaváltás – életkor szerint, szülői kérésre az eredményes nevelés-oktatás érdekében;
•	 értékelés, minősítés alóli mentesség a látásteljesítmény és az értelmi képességek alapján.
Meghatározásra kerülnek még az alábbiak:
•	 A gyermek, tanuló a fogyatékosság típusának megfelelő gyógypedagógiai nevelési- 

oktatási intézményben, osztályban, csoportban, tagozaton vagy a többi gyermekkel,  
tanulóval közösen vehet részt az óvodai nevelésben, iskolai nevelésben-oktatásban,  
kollégiumi nevelésben.

•	 A tanuló a tankötelezettségét kizárólagosan mindennapos iskolába járással vagy a szü-
lő választása, az orvos javaslata alapján iskolába járással és/vagy magántanulóként, 
illetve kizárólagosan magántanulóként teljesítheti. A magántanulók számára kötelező-
en előírt foglalkoztatás óraszáma is meghatározásra kerül. Alapítványi iskola esetében  
a fogadó intézmény és a szülő közös nyilatkozatban kell, kérje a gyermek, tanuló ottani 
elhelyezését. A kijelölt intézményt a szülő választja ki, de a bizottság nem jelölhet ki olyan  
intézményt, amely az előírt feltételeknek nem felel meg, de kérheti a jegyző segítségét  
a feltételek megteremtéséhez. 

•	 Súlyos és halmozottan sérült gyermekek esetén a fejlesztő felkészítést/nevelést, illet-
ve a fejlesztő nevelést-oktatást lehet/kell megállapítani – bár az ilyen feladatot vállaló 
intézmények száma nem elégíti ki az igényeket. A szülőknek nyújtott tanácsadás ilyen 
esetekben különösen fontos.

•	 A kötelező kontrollvizsgálat időpontja.
•	 A gyermek, tanuló nevelésével, oktatásával kapcsolatos sajátos követelmények, fejlesz-

tési feladatok, javaslat az egyes tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és minő-
sítés alóli mentesítésre.

•	 A fejlesztéshez/fejlődéshez szükséges szakember elérhetősége.
A szakértői vélemény teammunka eredménye – minden vizsgálatot végző (szemész szakor-

vos, funkcionális látásvizsgálatot végző szakirányú végzettségű gyógypedagógus, pszichológus 
és/vagy gyógypedagógus, gyógytornász) elkészíti az általa vizsgált területről a véleményét, 
majd előzetes konzultációt követően megteszi javaslatait, s az egységes szerkezetbe történő 
összeállítást követően a bizottság vezetője a részvizsgálatok eredményeit összeveti, szak-
mai és jogszabályi megfelelőség szempontjából is ellenőrzi (jogi szabályozó, az adatvédelmi  
szabályok, a belső szabályozók, a szakmai szabályok, a szakértői vélemény információértéke). 

Az ily módon ellenőrzött és jóváhagyott szakértői véleményt kinyomtatják, majd az irat- 
kezelési dokumentálás után postai úton jut el az illetékesekhez. 
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Ha a szülő nem él a felülvizsgálat kezdeményezésének jogával, a szakértői véleményt 
a szakértői és rehabilitációs bizottság minden olyan intézménynek elküldi, amely érintett 
a gyermek nevelésében, oktatásában (pl. a kijelölt nevelési-oktatási intézmény, az illetékes 
jegyző, amennyiben a gyermek betölti 5. életévét – a jegyző a korábbi életkornál is tájékoz-
tatást kap pl. arról, hogy a gyermeket beíratták az adott település óvodájába), a látássérülés 
hiányában szükség esetén az illetékes nevelési tanácsadónak, szakértői bizottságnak is. 

Értesítik – ha tudott – azt az intézményt is, amelyik biztosítja a fogyatékosságspecifikus 
gyógypedagógiai ellátást a gyermek/tanuló számára. 

2.4.	 A	diagnosztikus	munka	feltételrendszere

2.4.1.	 A	diagnosztikai	munkában	közreműködő	szakemberek

•	 Az intézmény vezetői: az igazgató és helyettese 
•	 Szemész szakorvos (távoli és közeli látásélesség vizsgálata, szemészeti leletek és egyéb 

orvosi zárójelentések értelmezése, javaslattétel)
•	 Szakirányú végzettségű gyógypedagógusok (vizsgálati kérelmek felvétele, telefonos  

segítségadás, anamnézis, kontrollvizsgálat, funkcionális látásvizsgálat, javaslatok)
•	 Szakirányú végzettségű gyógypedagógus-pszichológus (gyógypedagógiai-pszichológiai 

vizsgálatok, tanácsadás, javaslatok, szülőcsoport, egyéni beszélgetés szülőkkel, tanulókkal)
•	 Gyógytornász (csecsemővizsgálatok – motoros funkciók, javaslatok)
•	 Ügyviteli alkalmazott (a vizsgálati kérelmek regisztrálása, az érintettek értesítése, a vizs-

gálati körülmények biztosítása, a vizsgálattal kapcsolatos adminisztratív teendők végzése)
A funkcionális látásvizsgálatot a korai fejlesztő szakemberek végzik, ők szintén a látássérült 

gyermekek nevelésére-oktatására specializálódott gyógypedagógusok. 
A halmozottan fogyatékos gyermekek vizsgálata és a tanácsadás során szükség lenne szur-

dopedagógusra és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos végzettséggel rendelkező 
gyógypedagógusra is.

Siketvakság gyanúja esetén a Vakok Iskolája szakos gyógypedagógusával, illetve a Siketva-
kok Országos Egyesületének képviselőjével konzultálnak. A Vakok Óvodájába, illetve integrá-
cióba kerülés esetén az óvoda vezetőjével, illetve az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény (EGYMI) munkatársaival veszik fel a kapcsolatot. Rendszeres kapcsolatban állnak  
a gyengénlátó gyermekek és pedagógusaik, szüleik megsegítését segítő EGYMI-vel is.

Szükség esetén a halmozottan sérültekkel foglalkozó kollégák tapasztalataira alapozva 
hozzák meg szakértői javaslatainkat, vagy pedig kérik más bizottság munkatársainak segítségét.
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2.4.2. Tárgyi és infrastrukturális feltételek

Szemészeti vizsgálathoz és a funkcionális látásvizsgálathoz szükséges eszközök részben állnak  
a bizottság rendelkezésére – így teljes körű szemészeti kivizsgálást nem tudnak végezni. 

A vizsgálati eszköztár több tekintetben is fejlesztésre szorul. A pszichológiai vizsgálatokhoz 
tesztek, a gyógypedagógiai vizsgálatokhoz feladatlapok állnak rendelkezésre. A kora gyermek- 
kori és  a halmozottan sérültekre vonatkozóan azonban a vizsgálati eljárások lebonyolításában 
nem lelhető fel egységes protokoll, nincsenek standardizált magyar/vagy adaptált vizsgálóeszközök. 
Az informatikai ellátórendszer és az infrastrukturális feltételek adottak. 

2.5.	 A	diagnosztikus	munka	tartalma

2.5.1.	 A	szakértői	vizsgálat	menete

1. Anamnézis felvétele és nyilatkoztatás, ha nincs jelen mindkét szülő, s nem hozott megha-
talmazást, fontos orvosi/pedagógiai dokumentumok fénymásolatának elkészítése

2. Szemész szakorvosi vizsgálat
3. Funkcionális látásvizsgálat (tájékoztatás a kapott eredményről – a szakorvossal együtt –  

a szülők és a következő vizsgáló számára)
4. Gyógypedagógiai-pszichológiai vizsgálat – (gyógy)pedagógiai vizsgálat – szülők tájékoztatása
5. A vizsgálati eredmények összevetése – megbeszélése – a szülők számára az eredmények 

összefoglalása, javaslatok ismertetése – válasz a szülők kérdéseire
6. Tájékoztatás a vonatkozó jogszabályokról (szülői jogok és kötelességek, a bizottság  

kötelezettségei) 
7. Dokumentumok aláíratása (a vizsgálat eredményeire, az intézményes fejlesztésre, neve- 

lésre vonatkozóan)
8. Nyilatkozat arról, hogy élnek-e a szülők a 15 napos felülvizsgálati lehetőséggel a jegyző felé
9. A családot utazási kedvezményre jogosító nyomtatvány lepecsételése, aláírása
10. Szükség esetén utazási utalvány kiadása

2.5.1.1.   Anamnézis felvétele 

A vizsgálat során először azzal a gyógypedagógussal találkozik a család, aki az anamnézist veszi  
fel és tájékoztat a vizsgálat menetéről, a teendőkről, lehetőségekről.

Alkalmazott módszer: kikérdezés, beszélgetés, illetve az írásos anyagok értelmezése
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Az anamnézis a következőkre terjed ki:
•	 Személyi adatok
•	 Családi körülmények (szülők, testvérek, fogyatékosságok, betegségek stb.)
•	 A várandósság és a születés körülményei (a várandósság időszaka, gestatiós idő, súly, 

Apgar-érték, hely, mód, beavatkozások stb.)
•	 Kórházi kivizsgálások, beavatkozások (ideje, helye, mire terjedt ki stb.)
•	 Fejlődési adatok (szomatikus fejlődés, beszéd- és mozgásfejlődés, alvás, étkezés, napi-

rend és az önállóság szintje)
•	 Mikor, ki és miből vette észre a kisgyermek látásproblémáját (nem figyel a fényre, nem 

nyúl tárgyak után, nem nézegeti a kezét, nem figyel a szülőre, nem vesz fel szemkon- 
taktust stb.)

•	 A látássérülés tényét megalapozó adatok (kórházi zárójelentések, ambuláns lapok), 
csatlakozó fogyatékosságok, betegségek, segédeszközök használata (pl. szemüveg, kon-
taktlencse, műlencse, protézis, hallókészülék, kerekesszék és egyéb mozgást segítő/javí-
tó készülékek), illetve az életfunkciókat segítő eszközök (shunt, szonda stb.)

•	 Fejlesztések, pedagógiai vizsgálatok – az életút „feltárása” (pl. terápiák, kora gyermek-
kori intervenció, intézményes elhelyezés – azok dokumentumai)

•	 Érzelmi és szociális fejlődés, társas kapcsolatok

2.5.1.2.   A szemész szakorvosi vizsgálat

A vizsgálatot szakorvos végzi – a szemészeti diagnózis alapja a gyermek/tanuló eddigi sze-
mészeti státusza – kórelőzménye (leletei) alapján. A távoli és a közeli látásélességet – ameny-
nyiben a gyermek együtt tud működni vele – méri, ez lesz a kiindulópontja ugyanis a továb-
bi vizsgálatok elvégzésének. A szemészeti kartonon megnevezésre kerül az adott gyermek  
szembetegsége és BNO–10 kódja, a látásélesség (vízus). A szemész szakorvos beméri a gyer-
mek szemüvegének dioptriáját, ellenőrzi a korrekció megfelelőségét, színlátást néz, és szük-
ség esetén további vizsgálatot javasol (pl. térlátás, színérzékelés stb.).

2.5.1.3.   Funkcionális látásvizsgálat 

A pedagógiai (funkcionális) látásvizsgálat célja – a külföldi gyakorlatnak megfelelően – an-
nak megállapítása, hogy milyen speciális eszközökkel és módszerekkel segíthetők a látássé- 
rült gyermekek tanulási folyamatai, hogyan fejleszthető a látás. A látásvizsgálatot végző 
gyógypedagógus a látásélességen kívül egyéb szempontokat (képességeket, körülményeket)  
is figyelembe vesz.
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A vizsgálat során a két szem vízusát külön-külön is mérik, de a két szem együttes látástel- 
jesítménye sok esetben jobb lehet ennél. Olyan mérőjeleket, eszközöket használnak, ame-
lyekkel a gyermek a vizsgálat előtt megismerkedhet, azokat kézbe veheti, gyakorolhatja az 
irányok mutatását – így könnyebben megérti és teljesíti a feladatot. 

Csecsemő- és kisgyermekkorban a szemész szakorvosi vizsgálat nem mindig sikeres a ha-
gyományos módon, így más módszereket alkalmazva kell meggyőződni arról, hogy mire  
reagál a gyermek: fényre, arcokra, tárgyakra és azok méretére, színére stb.

A funkcionális látásvizsgálat eredményeképpen javaslatot tesznek olyan gyakorlatokra,  
eszközökre, illetve előállításukra, melyekkel a látásnevelés/látásfejlesztés megvalósulhat ott-
honi, illetve intézményes keretek között.

2.5.1.4.   Gyógypedagógiai-pszichológiai vizsgálat 

1. Megfigyelés szabad játék, illetve feladathelyzetben 
A megfigyelés szempontjai: megjelenés, magatartás, viselkedés, feladathelyzet kezelése,  

téri tájékozódás, tárgyexploráció, lokomóció, manipuláció, vizualitás, tapintóérzék intenzitá- 
sa, taktilis érzékenység, ujjak különmozgatásának képessége, hallás, verbális/nonverbális 
megnyilvánulások

Fontos támpontot ad a gyermek pszichés állapotáról és fejlettségi szintjéről
•	 a kapcsolatkészség, az anyáról történő leválás, viselkedés idegen helyzetben,
•	 játékos és feladathelyzethez való alkalmazkodás,
•	 az érdeklődés felkelthetősége és irányíthatósága,
•	 a munkatempó – tanulékonyság,
•	 a telítődés és fáradás,
•	 a tevékenységben talált funkcióöröm,
•	 a szociális siker igényének megfigyelése,
•	 a mozgás – tájékozódás – közlekedés,
•	 a kézhasználat – tapintás,
•	 az érzékszervek szerepe (látás – hallás – tapintás).

2. Fejlődési skálák, intelligenciavizsgáló tesztek
Csecsemőknél, halmozottan sérült gyermekeknél 
•	 finommozgás,
•	 nagymozgás,
•	 szociális-érzelmi terület,
•	 beszéd,
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•	 adaptív magatartás,
•	 önkiszolgálás vizsgálata.
Az értékeléskor az ép populációhoz való viszonyítás mellett a hasonló korú látássérült gyer-

mekek átlagos teljesítményével történő összehasonlítás is fontos, és figyelembe kell venni  
a gyermek látásteljesítményét (halmozott fogyatékosságát) is.

A feladatok elvégzéséhez a formális tesztek előírt időkeretei a vizuális képességek gyen-
gesége miatt nem tarthatóak be – a jó látást igénylő feladatoknál elért alacsony eredmény 
a gyengénlátás miatt objektíven nem értékelhető, mivel segítséggel és az értékelhetőnél  
lényegesen lassúbb ütemben végzik azt, ezt fontos figyelembe venni. A nagyítással, olvasó- 
tévé segítségével végzett feladat is torzítja a kapott eredményeket. Vak személyeknél leg-
inkább a tesztek verbális része alkalmazható – illetve a taktilitást, a haptikus megismerést 
igénylő feladatok. 

2.5.2. Az alkalmazott eszközök

1. Az anamnézishez előre összeállított nyomtatványt rendszeresítettek, melyet a felvétel 
során a feltáró beszélgetéssel egészítenek ki. 

2. Szemész szakorvosi vizsgálat (ALBERTH, 1994 38–69.)
•	 Közeli- és távoli látásélesség vizsgálata 
•	 Snellen-tábla vagy E-tábla
•	 „Szurtos Peti” keze (kicsi gyermekeknél alkalmazható)
•	 Kettesy-féle decimális látásvizsgáló tábla
•	 Csapody-féle olvasópróba 
•	 Színlátás vizsgálata
•	 Ishihara teszt
•	 Velhagen–Broschmann-teszt
•	 Szemüvegszekrény
•	 Dioptriamérő
•	 Réslámpa
•	 Nyilvántartó lap

3. Funkcionális látásvizsgálat 
•	 Éleslátás vizsgálata
A Preferenciális Látás Teszt (webográfia 20.) olyan kisgyermekek vizsgálatához jó, akik 

nem tudják azonosítani a képeket vagy betűket. Alapja, hogy egy csecsemő könnyebben
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fixál egy mintázott felületet, tárgyat, mint egy homogént. Egy ernyőn jelennek meg a Snel- 
len-ábráknak megfelelő csíkos lapok, közben a vizsgáló figyeli a gyermek fejének-szemének 
irányát egy lyuk mögül. Az a legkisebb minta adja meg a vízus (látásélesség) mértékét, amire 
még figyel a gyermek. 

Nagyobb gyermekeknél már a különböző optotíp jelek (Snellen, Ammon, Landolt) hasz- 
nálata is eredményes.

A Közeli Látóképességet Vizsgáló Teszt és Gyakorlóprogram (webográfia 18.) segítségé-
vel megállapítható, hogy melyik az a legkisebb méretű ábra, melyet még biztonsággal fel-
ismer a gyermek a képernyőn. A vizsgálat eredménye segít abban, hogy pl. az olvasótévé 
nagyítási méretére javaslatot tegyünk. Használható látásfejlesztéshez, látásvizsgálat elő- 
zetes gyakorlásához.

•	 Látótér vizsgálata
Erre csak abban az esetben kerül sor, ha a gyermek diagnózisában vagy mozgásos visel-

kedésében „csőlátásra” utaló jelek vannak. A vizsgálatot végző a gyermekkel szemben áll,  
kartávolságnyira. Felszólítja, hogy nézzen rá és igyekezzék tekintetét rögzíteni. A vizsgálatot 
végző kinyújtott kezébe két ceruzát vagy kis játékot vesz – olyat, amit ekkora távolságból 
a gyermek felismer –, majd azokat mindkét irányból egyszerre a szemtengely felé közelíti. 
A gyermeknek, amint észreveszi, jeleznie kell. A vizsgálat ugyanígy zajlik a függőleges ten-
gely mentén is. A vizsgáló azt figyeli meg, hogy a gyermek mikor s hogyan reagál a mozga-
tott tárgyra. 90 fokos látótér még gyakorlatilag normálisnak tekinthető, 60 fokon belül már 
beszűkültnek tartjuk, 30 fokon belül „csőlátásnak” nevezzük.

•	 Színlátás vizsgálata
A színlátás vizsgálatához az ún. pszeudoizokromatikus teszteket alkalmazzák – ilyen  

pl. az Ishihara teszt (webográfia 17.) és a Velhagen–Broschmann-teszt (VELHAGEN és 
BROSCHMANN, 2002) illetve a Lea Hyvärinen-féle Színlátásvizsgáló Teszt (Color Vision 
Test) (webográfia 11.).

A színvakság illetve színtévesztés esetén javasolják a további szemészeti kivizsgálást, s  
azt hogy feliratozással jelöljék (olvasni tudó gyermek esetében) pl. a rajzeszközöket, a színes  
rudakat (a hossz szerinti elrendezés is segíthet).

•	 Kontrasztérzékenység vizsgálata
Alacsony kontrasztú lapozós táblák és a Hiding Heidi Test (webográfia 14.) segítségé- 

vel történik. 
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•	 További eszközök, melyet a gyakorlatban használatosak:
o LEA Tesztcsalád (szerző: Lea Hyvärinen, webográfia, 19.) 

o Visual acuity tests – near vision and distance vision tests: látásélességet vizsgál 
közelre és távolra 

o LEA Gratings: látásélességet vizsgál kisgyermekek, illetve halmozottan sérült 
gyermekek esetében (webográfia, 20.)

o Low Contrast Flip Chart, Hiding Heidi Contrast Sensitivity Test: kontrasztérzékeny- 
séget vizsgáló eszközök

o Visual Field Tests: látótér vizsgálatát segítik
o Color Vision Test: színlátás vizsgálatához használható
o Visual Adaptation Test: fényadaptációt (csapok) vizsgál
o LEA puzzle: gyakorlás (webográfia 22.)

o Lightbox (világító doboz: tárgyak – formák, alakok, képek láthatóságát növeli a meg- 
világítással)

o Olvasótévé: képernyőből és egy hozzá kapcsolt kamerából áll. A kamera alá helyezett 
tárgyat vagy képet a képernyőn kívánt nagyságúra nagyítva vetíti. Nagyítással olvas-
hatóvá tehetők a szövegek (kézzel/géppel írt), tárgyak, elvégezhető a kamera alatt 
pl. a tűbefűzés, írás; fokozható a kontraszt, változtatható a szöveg-háttér szín

o Nagyítók: kézi nagyító 
o Elemlámpák: fény iránya, helye lokalizálható 
o Számítógépes programok 
o Színes tárgyak, eszközök
o Képek – mesekönyvek
o Színegyeztető

4. A pszichológiai-gyógypedagógiai vizsgálat eszközei:
•	 Oregon Skála 6 éves kor alatti vak és látássérült gyermekek számára (The Oregon Project 

for Preschool Children who are Blind or Visually Impaired) felvétele során a fejlesztés- 
hez is kapunk szempontokat. Nincs magyar standardja, felvételét gyógypedagógus,  
pszichológus végezheti. Vizsgált területek: megismerő tevékenység, nyelv, kompen-
záció, látóképesség, önkiszolgálás, társas kapcsolatok, finommotorika, nagymozgás  
(ANDERSON és mtsai, 1991)

•	 Brunet–Lézine-féle pszichomotoros teszt (BRUNET és LÉZINE, 1951)
•	 Bielefeldi megfigyelési skála vak csecsemők és hat év alatti gyermekek számára (BOS 

Blind –  Bielefeld Observation Scales for Blind Infants and Preschoolers) – kísérleti stá- 
diumban halmozottan sérült gyermekek diagnosztizálásához (BRAMBRING, 2006)
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•	 Maxfield–Buchholz szociális érettségi skála 6 éves kor alatti vak gyermekek számára  
(Maxfield–Buchholz Social Maturity Scale for Preschool Blind Children) (MAXFIELD és 
BUCHHOLZ, 1957)

Vak gyermekek/tanulók esetén:
•	 OWI – verbális része – pszichológus végzi.
•	 MAWGYI-R verbális része – pszichológus végzi (LÁNYINÉ ENGELMAYER és mtsai, 1996).

Gyengénlátó gyermekek/tanulók esetén:
•	 Budapesti Binet intelligenciavizsgálat (3–14 éves korig mér) – pszichológus végzi. 
•	 Színes Raven (gyengénlátó házi standard) (5-6-11 éves korig) – pszichológus végzi.
•	 MAWGYI-R – pszichológus végzi.
•	 WISC–IV – gyengénlátó gyermekeknél alkalmazható, de nincs adaptálva látássérültekre 

– pszichológus vagy erre képzett gyógypedagógus is felveheti, de az értékeléshez pszi-
chológus is szükséges

Továbbá funkcionális látás esetén:
•	 Bender „A” próba – pszichológus végzi.
•	 Bender „B”próba – pszichológus végzi.
•	 Goodenough-skála – pszichológus és gyógypedagógus végzi.
•	 Hetzer-szegély/Strebel-féle szegélydísz: A beiskolázást megelőző vizsgálatok során gyak-

ran alkalmazzák a Hetzer-szegélyt, a szegélydísz próbát. 
•	 A gyengénlátó gyermek munkájának értékelése a látássérülés fokának figyelembevé- 

telével történik. 
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3. Szempontrendszer a látássérült gyermekek, tanulók komplex 
 vizsgálatának diagnosztikus protokolljához

3.1.	 Életciklus	alapján

Irányultság Legfontosabb jellemzők

•	 Idői intervallum: 0–5 év
•	Cél: a látássérülés okának feltárása, kora gyermekkori intervenció,  

prevenció – a fejlődés nyomon követése
•	Tartalom: komplex korai fejlesztés a szülők bevonásával
•	 Specifikum: a diagnosztikus besorolás, a látásteljesítmény folyamatos  

ellenőrzése, felülvizsgálat

•	 Idői intervallum: 3–6 (7) év
•	Cél: a megfelelő intézménytípus, együttnevelésben részt vevő óvoda, 

különnevelésben részt vevő óvoda (vagy gyógypedagógiai óvoda) 
kiválasztása a szülők egyetértésével

•	Tartalom: javaslat a fejlesztési módokra, lehetőségekre, elérésükre
•	 Specifikum: EGYMI-k szerepének hangsúlyozása a látássérülés mértékének  

figyelembevételével

•	 Idői intervallum: 6–7/8 év
•	Cél: a beiskolázás és a fejlesztés színterének meghatározása a gyermek látástel-

jesítménye és optimális fejlődése érdekében, együttnevelésben és -oktatásban 
részt vevő iskola vagy különnevelésben és -oktatásban részt vevő iskola (gyógy- 
pedagógiai iskola; gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő nevelé-
si-oktatási intézmény) kijelölése a szülők egyetértésével

•	Tartalom: olyan képességek, készségek vizsgálata, melyek a tankötelezettség 
megkezdéséhez támpontot nyújtanak, erősségek, gyengeségek feltárása –  
differenciáldiagnosztikai döntéshozatal

•	 Specifikum: a funkcionális látásvizsgálat eredményei alapján javaslattétel 
a „láthatóság” biztosítása érdekében (környezeti adaptáció, személyre szabott 
módszer- és eszköztár kijelölése, tájékoztatás a megsegítésről), illetve a halló- 
tapintó életmódra való felkészítésre, javaslat az évhalasztásra, az előkészítő 
jellegre, az egyéni haladásra, egyéni fejlesztésre

Korai felismerés és gondozás

Óvodáskor

Iskolaérettség
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3. Szempontrendszer	 a	 látássérült	 gyermekek,	 tanulók	 komplex	 vizsgálatának	 diagnosztikus	 protokolljához

Irányultság Legfontosabb jellemzők

3.2.	 A	vizsgálat	oka	szerint

•	 Látássérülés gyanúja/ vizuális figyelem zavara
•	 Tanulási zavarok

3.3.	 A	vizsgálat	típusa	szerint

1. Első vizsgálat (alap vagy komplex vizsgálat)
2. Kiegészítő vizsgálat 
3. Felülvizsgálat 
4. Folyamatos figyelemmel kísérés 

•	 Idői intervallum: 0–23 év
•	Cél: a látássérülés és a további sérülések okainak feltárása, kora gyermekkori 

intervenció, prevenció – a fejlődés nyomon követése – kapcsolat más fejlesztő 
intézményekkel, tankötelezettség meghosszabbítása

•	Tartalom: komplex fejlesztés a szülők/más szakemberek bevonásával
•	 Specifikum: a diagnosztikus besorolás folyamatos ellenőrzése, felülvizsgálat, 

javaslat tankötelezettség meghosszabbítására

•	 Idői intervallum: 6–16 év (A sajátos nevelési igényű tanuló tankötelezettsége 
meghosszabbítható annak a tanítási évnek a végéig, amelyben a huszonharmadik 
életévét betölti. A tankötelezettség meghosszabbításáról a szakértői bizottság 
szakértői véleménye alapján az iskola igazgatója dönt.) 

•	Cél: a másodlagos kihatások további csökkentése, a társadalmi 
beilleszkedés elősegítése 

•	Tartalom: az állapotváltozás nyomon követése, a beválást segítő/nehezítő körül-
mények feltárása – megoldási javaslatok, segítő stratégiák megfogalmazása

•	 Specifikum: folyamatdiagnosztika előtérbe helyezése, új jelentkezőknél az  
előzmények feltárása – ok-okozati összefüggések keresése –, segítségadás 
megszervezése, javaslat a tankötelezettség meghosszabbítására

Tankötelezettség teljesítése

Halmozottan – 
súlyosan halmozottan 
sérült gyermekek



 
 

06. rész – Látássérült gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja 

48

4. a diagnosztikus protokoll

4.1.	 A	komplex	diagnosztikus	folyamat	jelenlegi	gyakorlata

Személyi feltételek módszerek Eszközök Tevékenységek

Szülői interjú 
kikérdezés

Szemész szakorvosi 
vizsgálat
•	Kikérdezés
•	 Szemészeti vizsgálat

Funkcionális 
látásvizsgálat
•	Megfigyelés, játékos 

helyzetek
•	 Spontán irányított 

helyzetek
•	 Látásvizsgálat

Pszichológiai vizsgálat
•	Megfigyelés
•	Teljesítménytesztek
•	Próbamódszerek
•	Kérdőívek
•	 Skálák
•	Projektív módszerek
•	 Játékos helyzetek,
•	 Spontán irányított 

helyzetek
•	Videoelemzés

•	Anamnézis-felvevő űrlap
•	Előzetes vizsgálati véle-

ménylap

•	 Látásélességet, színlátást 
vizsgáló eszközök

•	 Látásteljesítményt, szín- 
és térlátást, kontraszt- 
érzékenységet, adaptációt 
vizsgáló tesztek, eljárások

•	Tesztek
•	 Skálák
•	 Feladatlapok
•	Videofilmek

•	Adatgyűjtés 
•	Megelőző és jelenlegi állapot 

felmérése, (meg)hallgatás
•	 Javaslattétel
•	Összegző megbeszélés 

(team – team + szülők)
•	A teammunka koordinálója

•	 Jelenlegi állapot felmérése, 
okok feltárása, javaslat

•	 Jelenlegi állapot felmérése, 
javaslattétel a látásnevelésre/
fejlesztésre, környezeti adaptá- 
cióra, az egyéni megsegítés 
módszereire, eszközeire

•	Viselkedés, magatartás, mozgás, 
beszéd, szociabilitás, feladatvég-
zés leírása

•	Képességek vizsgálata
•	A személyiség, az adaptív visel-

kedés vizsgálata
•	Az anyával, idegennel való kom-

munikáció, nem verbális kapcso-
latfelvétel

•	Étkezés
•	Önállóság
•	Közlekedés
•	Érzékelés – észlelés
•	 Javaslattétel

Gyógypedagógus(ok)

Szemész szakorvos

Szakirányú végzettségű 
gyógypedagógus

Pszichológus 
(szakirányú végzettségű 
gyógypedagógus)
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4. A diagnosztikus protokoll

4.2.	 A	komplex	diagnosztikus	folyamat	hiányosságai	–	javaslatok

Személyi feltételek módszerek Eszközök Tevékenységek

Gyógypedagógiai 
vizsgálat
•	Megfigyelés
•	 Skálák
•	 Feladatlapos 

kikérdezés

•	 Feladatlapok, 
fejlettségi skálák

•	Képességek, tanulási stílusok 
vizsgálata

•	A viselkedés, magatartás, be-
széd, feladatvégzés, érzékelés

•	 Igények, szükségletek leírása 
•	 Javaslattétel

Gyógypedagógus

Hiányosságok Javaslat a megoldásra – hiánypótlásra

 Szakemberhiány

 Eszközök hiánya

•	 Főállású szemész szakorvos alkalmazása (akadálya: 
nincs rá vállalkozó, alacsony a finanszírozás)

•	 Státuszbővítés

Pályázattal vagy egyéb finanszírozással vizsgálóeszközök 
beszerzése

•	Eszközvásárlás, kipróbálás, standardizálás – publiká-
lás (pl. Preschool Orientation and Mobility Screening 
Body Image of Blind Children, Social skills assessment 
tool for children with visual impairments)

•	Eszközbeszerzés, adaptáció pl. Tactual Profile, ITVIC 
(színes nagyítás, tapinthatóvá tétel), standardizálás

Vizsgálóeszközök beszerzése, eszközhasználók betanítá-
sa, adatok feldolgozása kutatás keretében – publikálás

•	 Szemész szakorvos

•	Pszichológus (az 1 fő kevés)
•	 Szakirányú végzettségű gyógypedagógus a funkcionális 

látásvizsgálat elvégzésére
•	Tájékozódás-közlekedés és a mindennapos tevékenységek 

szakemberének bevonása a vizsgálatokba

Nem áll minden szakorvosi eszköz a szemész 
rendelkezésére

A vizsgálóeszközök fejlesztésre szorulnak (hiányosak, 
nem standardizáltak, a használatban lévő tesztek nem 
adaptáltak, látássérültek vizsgálatához)

Nincsenek korai életkorban alkalmazható 
diagnosztikus eljárások
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Hiányosságok Javaslat a megoldásra – hiánypótlásra

 Eszközök hiánya

 Felülvizsgálat

 A szolgáltatáshoz történő hozzáférés 

Külföldi eljárások fordítása, adaptálása

Nagyítók beszerzése (szemüvegre vagy fejre szerelhető, 
világítós, állványos és talpas, nyakba akasztható, távcső, 
nagyító szemüvegek, összecsukható, órás, ékszerész, 
olvasóléc, szemüvegre rögzített stb.)

Vizsgálóeszközök beszerzése, eszközhasználók betanítá-
sa, adatok feldolgozása kutatás keretében – publikálás 
pl. Bielefeld Observation Scales for Blind Infants and 
Preschoolers (BOS – Blind)
INSITE Curriculum/Developmental checklist

Rendszeres szupervízió – a szakértői bizottságok 
személyi kapacitásának növelése

Jogszabályi szintű szabályozás

Státuszbővítés, utazás anyagi finanszírozása

Távolról érkezők számára bentlakás biztosítása 

Minden esetre ki kell kiterjeszteni (jelenlegi gyakorlat-
ban is előfordul)

Szupervízió 

Szakmai anyag eljuttatása más vizsgáló intézményekbe, 
annak érdekében, hogy a szakemberek felismerjék a 
látássérülést, megfelelő szakemberek segítségét kérjék a 
vizsgálathoz, fejlesztéshez – s ne értelmi fogyatékosként, 
„disz”-esként kezdje a gyermek az iskolai „karrierjét”

Nincsenek a tantárgyi tudás/képesség felméréséhez 
használható anyagok elsősorban vak tanulók vizsgálatához 
(a gyengénlátó diákok mérésére szolgáló feladatgyűjtemény 
folyamatosan bővül)

Hiányos a funkcionális látásvizsgáló eszköztár 

Hiányzik a halmozottan sérült személyek komplex vizsgálati 
eljárásának kidolgozása, kipróbálást követő standardizálása 

Az inkluzív nevelésben, oktatásban résztvevők felülvizsgálata 
formális – a feltételeket sok esetben nem tudja biztosítani 
a fogadó intézmény, a szülő pedig ragaszkodik ahhoz, hogy 
gyermeke integráltan nevelkedjen.

A gyógypedagógiai intézményben elhelyezett gyermekek 
rendszeres kontrollja nem biztosított.

Hiányzik a folyamatos nyomon követés és külső 
vizsgálatok lehetősége

Nincs lehetőség többnapos vizsgálatra 

A 18 hónapos kor alatti gyermekek és a súlyosan halmozot- 
tan fogyatékos kisgyermek otthonukban történő vizsgálata 
nem biztosított.

A jegyző, főjegyző által kevés helyről származnak befogadó 
intézményeket jelző adatok

Együttműködés hiánya más szakemberekkel, a tanulási 
képességet vizsgáló szakértői bizottságokkal
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