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A szenzomotoros gyakorlatok hatása a tanulási képességekre 

 

 „A beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a 

különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői 

véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alul teljesít, társas 

kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, 

közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos 

tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.” 

„Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő 

gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, 

érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság 

együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy 

egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy 

magatartásszabályozási zavarral) küzd.” 

A fenti idézetek a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényből 

származnak.  

Hazánkban mind a beilleszkedési, tanulási, magatartászavarral küzdők száma (BTM), 

mind a sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók száma évről évre nő.  

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 2017. novemberi tájékoztatása szerint 

Magyarországon a közoktatásban résztvevő SNI - tanulók száma a 2001/2002-es 

tanévben 58 748 fő volt.
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 Ez a szám a 2016/2017-es tanévre 85 730 főre emelkedett. 

Megjegyzendő, hogy ezen belül a pszichés fejlődési zavar 2001-ben 8690 gyereknél 

volt tapasztalható, s ezen problémák száma 2016-ra 42 242-re emelkedett. 

Míg a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek tanulók 

száma a 2001/2002-es tanévben 62 703 fő volt, addig számuk a 2016/2017-es tanévre 

86 363 főre emelkedett. 

A közoktatásban résztvevő tanulók száma 2001-ben 944.000, 2017-ben 741.500 fő 

volt. 

Tehát a BTM-es és SNI-s diákok aránya 2001-től 2017-ig 12,8%-ról 23,2 %-ra nőtt.
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   A fenti adatok elgondolkodtatók. Többek között azért, mert csak azoknak a 

tanulóknak a számát tükrözik, kiknek a problémái diagnosztizálva lettek. Nincs szó 

azokról a gyerekekről, akik az intelligencia szintjük által elvárható teljesítmény alatt 

teljesítenek a különböző tantárgyakból, akik „ügyetlenek”, akik rágják a körmüket, 

szoronganak, folyamatosan hintáznak a széken, vagy netán 6 éves koruk tájékán még 
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 A súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók nélkül.  

2
 Az adatok a Központi Statisztikai Hivatal 2001-es és 2017-es adatai. 
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előfordul náluk az ágybavizelés. Természetesen az említett problémák mellett még 

számos tünet előfordul a közoktatásban részvevő tanulók között, mely megnehezíti, 

megkeseríti nemcsak az iskolai életüket, hanem a mindennapjaikat is. 

  Amikor az iskolai teljesítményben is megnyilvánulnak a problémák, általában 

tanulási nehézségről beszélünk. Gyakran előfordul, hogy „nevet” sem kap a jelenség, 

csupán a tanuló értékelésében jelenik meg egy-egy rossz érdemjegyben, vagy a 

szorgalom, a magatartás leminősítésében. A gyerekek akarva-akaratlanul kudarcként 

élik meg az eseményeket, az értékelést. A sorozatos kudarcélmény a tanulástól, az 

iskolától való elforduláshoz vezet. Van, aki „csak” fizikailag van jelen a tanórán, 

gondolai egészen máshol járnak, ám sokan idő előtt befejezik a tanulmányaikat. 

   Az okokat keresve nem nehéz kitalálni, hogy a probléma összetett. Meghatározó a 

szülői minta, a szociokulturális háttér, az anyagi helyzet, a gyermek adottságai, 

készségei, képességei, az az életút, melyet az iskolakezdésig bejárt a gyermek. A sok 

lehetséges összetevő között találhatjuk az idegrendszeri éretlenséget. Ebben az esetben 

nem egy kóros folyamatról van szó, hanem arról, hogy a gyermek idegrendszere az 

iskolába lépéskor nem éri el a biológiai életkorától elvárható szintet.  

   Az idegrendszer fejlődésének ütemét számtalan esemény befolyásolhatja. Ezek egy 

része az anyaméhben éri a gyermeket (pl. az anya betegsége, folyamatos stresszhatás, 

gyógyszerek, vegyszerek). Gondot okozhatnak a születés körüli problémák, mint a túl 

gyors, vagy nagyon elhúzódó szülés, a nyak köré tekeredett köldökzsinór, a 

császármetszés.  

   Jane Ayres így foglalta össze: „a szenzoros integráció zavarai általában nem abból 

erednek, hogy a gyermeket hogyan nevelték, sokkal inkább azoknak a 

körülményeknek az eredménye, amelyeket még nem tudunk teljesen átlátni. Egyes 

gyermekeknél a rossz táplálkozás, vegyszerek a táplálékban, a levegőben, nehéz 

születés és sok más tényező lehet a zavarok oka. Mivel azonban nem látunk bele az 

agyba, nem vagyunk abban a helyzetben, hogy a felismert problémát 

visszakövethessük a keletkezési pontig. (Ayres, 2005) 

   Ulla Kiesling terapeuta tapasztalatai szerint az idegrendszer eltérő fejlődésének okai 

között szerepelhet a nehéz, vagy elhúzódó szülés, a szülés alatti oxigénhiányos állapot, 

az anyát érő stressz, a szülők dohányzása a terhesség alatt, az anya alkohol, vagy 

kábítószer fogyasztása, gyógyszerek hatásai, illetve megemlíti az „elektro-szmogot” 

melyet a mikrohullámú sütők, számítógépek, mobiltelefonok és egyéb vezeték nélküli 

eszközök okoznak. (Kiesling, 2014) 

Az okok keresése természetesen nagyon fontos, de az egyén esetében, amikor már 

jelentkeznek az idegrendszeri éretlenség tünetei, véleményem szerint fontosabb a 

terápia, ami nem más, mint az idegrendszer „érlelése” szenzomotoros gyakorlatok 

által.   

    Az idegrendszer megfelelő szintű érettsége nemcsak fejlődésneurológiai 

szempontból fontos. Gondoljuk el, hogy a gyermeknek iskolába lépéskor rendelkeznie 

kell azokkal képességekkel, készségekkel, melyek segítségével zökkenőmentes lesz 

számára az iskolakezdés. Enélkül megnő az esélye az iskolai sikertelenségnek, 

beilleszkedési és magatartásproblémáknak, illetve tanulási zavarnak. 

   A tanulási zavarnak többféle értelmezése lehetséges. Zsoldos Mária és Sarkady 

Kamilla négyféle típusát különböztetik meg (Zsoldos-Sarkady, 1991): 

 fejlesztő pedagógiai gyakorlat, 
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 neuropszichológiai megközelítés, 

 perceptuális, illetve szenzomotoros elméletek, 

 pszicho-lingvisztikai séma. 

    Az általam alkalmazott terápia, illetve prevenciós tréning szempontjából a 

harmadik, tehát a perceptuális, illetve szenzomotoros elméletek szempontjából 

szeretném részletesebben bemutatni a problémát. 

   Piaget fejlődéslélektani elmélete szerint a gyermek pre-kognitív és kognitív fejlődési 

folyamatában négy elkülöníthető szakasz határozható meg. (Katona, 2001) Ezek 

időbeli elhelyezkedése és tartama függ az egyéntől, viszont egészséges ember 

fejlődése során jelen vannak. A fejlődési szakaszok sorrendje azonos és szigorúan 

meghatározott. Piaget kiemeli a reflexek adott időszakban betöltött szerepét, illetve 

hangsúlyozza az integrálódás fontosságát. 1963-ban jelent meg Mary R. Fiorentino 

könyve „Reflex Testing Methods for Evaluating C.N.S. Development” címen. A 

szerző abból a célból jelentette meg korszakalkotó művét, hogy a neurológiai 

diszfunkciók megnyilvánulásának
3
 tükrében tudjuk értelmezni a fizikai, mentális, 

vizuális és auditív észlelési, pszicho-szociális problémákat. Peter Blythe és Sally 

Goddard Blythe szintén összefüggéseket találtak a perzisztáló csecsemőkori reflexek, 

valamint a tanulási nehézségek, a magatartás és beilleszkedési zavar között.  

   Napjainkban is számos kutatás folyik a gyermekek idegrendszerének érésével 

kapcsolatosan, illetve léteznek szenzomotoros egyéni és csoportos terápiák.  

   Az általam összeállított és használt módszer jellemzője, hogy minden olyan 

csecsemőkori reflex integrálását tartalmazza, melynek hatása van az egyes tanulási 

képességekre. Figyelembe veszi az éretlenség mértékét, a gyermekek életkorából és 

fizikai állapotából következő terhelhetőséget. Didaktikai és edzéselméleti szempontok 

tekintetében a program a fokozatosság, valamint az adaptivitás elvén alapul. Nagyon 

lényeges, hogy követi a gyermek ontogenezisének főbb állomásait.  

   Mivel a perzisztáló reflexek tanulási képességet befolyásoló hatása többszörösen 

bizonyított, így igen elszomorító az az adat, mely 2015-ben látott napvilágot egy 

lengyel kutatás során. (Ewa- Gieysztor- Choińska- Małgorzata Paprocka-Borowicz, 

2015) A vizsgált 4-6 éves, egészséges gyermekek 65%-nál találtak integrálatlan 

csecsemőkori reflexeket. Ezen reflexek jelenléte a második életév után nemkívánatos. 

Ha figyelembe vesszük az esetleges spontán érést, abban az esetben is igen valószínű, 

hogy az érintett gyermekeknek az iskolába lépést követően különböző nehézségekkel 

kell szembenézniük. 

Az átlagos, vagy átlag feletti intelligenciával rendelkező gyerekek az iskolába lépést 

követően egy-két évig a kognitív képességeikkel képesek kompenzálni a 

szenzomotoros éretlenséget. Ám amikor hosszabb szövegeket kell elolvasni és 

értelmezni, vagy bonyolultabb számolási műveleteket kell végezni, már nem tudnak 

lépést tartani, jönnek a tanulási nehézségek. (Niklasson, 2013) 

    Doktorandusz hallgatóként arra szeretnék választ kapni, hogy az általam 

összeállított Komplex Szenzomotoros Tréning fejlesztő hatása befolyásolja-e (és ha 

igen, akkor milyen mértékben) egyrészt a gyermekek idegrendszerének érését, 

másrészt az alapvető tanulási képességeiket?  
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 Jelen esetben a perzisztáló csecsemőkori reflexek értendők ezen. 
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A tréning hatását elsősorban a nagycsoportos óvodások körében (5-7 év), valamint az 

első osztályosok (6-7 év) között vizsgálom. A gyakorlatokat 8 hónapon át, heti 5 

alkalommal végzik a gyerekek. Egy-egy foglalkozás 15-20 percet vesz igénybe. 

     Amennyiben hipotéziseim, azaz, hogy a gyermekek tanulási képességét 

befolyásolja az idegrendszerük érettsége, valamint, hogy az idegrendszer érésének 

folyamatát szenzomotoros gyakorlatokkal támogatni lehet, bizonyítást nyernek, akkor 

a Komplex Szenzomotoros Tréning, hozzájárulhat bizonyos tanulási képességek 

megalapozásához. Csökkentheti a beilleszkedési és magatartási problémákat, 

meghatározhatja a gyermek tanuláshoz való viszonyát egy egész életre kihatóan.  

   A sikeres iskolai beválás hatással van arra, hogy a gyermek felnőttként hogyan 

találja meg a helyét a munkában, a társadalomban. 
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