Fejlesztős szószedet
agráfia
agrammatizmus
akalkúlia
aktív szókincs
akusztikus diszkrimináció
alak-háttér differenciálás
alak-konstancia
alexia
analízis-szintézis
anamnézis
auditív
autizmus

írásképtelenség
nyelvtani szerkezetek (jelek, ragok) hiánya a beszédben
számolási képtelenség
a kifejező beszédben alkalmazott szavak összessége
hallási megkülönböztetés
Egy minta, mint előtér és háttér észlelése.
Alakállandóság
olvasásképtelenség
elemzés, részekre bontás – összefoglalás, egységbe foglalás
kórelőzmény
hallási
az agyi működés súlyos, átható, egész életen át tartó és
fogyatékossághoz vezető szociális, kommunikációs és kognitív
zavara

BENDER A, B próba
beszédészlelés
BMT
BNO
diffúz
diszfónia
dyscalculia
dysgrammatizmus

a vizuomotoros koordináció fejlettségét vizsgáló próba
az anyanyelv beszédhangjainak, azok kapcsolódásainak felfogása
Beilleszkedési, magatartási és tanulási zavar
Betegségek Nemzetközi Osztályozása
szétszórt, kiterjedt
hangképzési zavar
számolászavar
nyelvtani szerkezetek (jelek, ragok) helytelen, következetlen
használata a beszédben
írászavar, vagy a grafomotoros terület, vagy a fonológiai, nyelvi
jellemzők zavara, vagy e kettő együttes előfordulása.
pöszeség, az anyanyelv beszédhangjainak helytelen képzéséből
származó artikulációs zavar
olvasászavar
a hallottak visszhangszerű ismétlése
kifejező
középsúlyos értelmi fogyatékosság
nyelvfejlődési zavar
vizuális percepciós fejlettségi teszt és terápia is van
beszédészlelést és beszédmegértést vizsgáló eljárás
fokozott mozgással járó viselkedészavar
túlmozgásosság
betűk felülről lefelé történő megfordítása (t-f, u-n)
fogközi
pl.: jobbkezes, ballábas – vagy jobbkezes, balszemes
testmozgás érzékelés
az egyik oldali szem, kéz, láb vezető szerepe
értelmi
mozgásos
elsősorban a beszédre való szükséglet, késztetés hiánya, pszichés
némaság
A beszédhibák azon köre, amely során egy hang ejtését a
gyermek egy másik hanggal helyettesíti.
érzékelés, a valóságnak érzékszervi észlelése (látási-hallási)
lelki okokra visszavezethető testi problémák (fej-, gyomorfájás,
hányás,…)
visszaesés, hanyatlás, visszafejlődés
visszamaradás, elmaradás a fejlődésben
visszafordítható
megfordítás, a betűk sorrendjének felcserélése (pl.: ló helyett ól, méggém), illetve tágabb értelemben a jobb-bal cserék: b-d, p-q
raccsolás
a tanulási zavart okozó részképességeket vizsgáló eljárás és terápiás
módszer
nonverbális intelligenciateszt
mozgás és érzékszervekre egyaránt ható
Az észlelt jelsort felépítő elemek sorrendiségének felismerése.
sorrendiség
pöszeség
tapintás, érintés, nyomás, hőmérséklet észlelése a bőrön át

dysgraphia
dyslalia
dyslexia
echolália
expresszív
értelmi akadályozottság
fejlődési diszfázia
FROSTIG teszt
GMP teszt
hyperaktivitás
hypermotilitás
inverzió
interdentális
kevert lateralitás
kinesztetikus
lateralitás
mentális
motoros működés
mutizmus
paralália
percepció (vizuális-auditív)
pszichoszomatika
regresszió
retardátió
reverzibilis
reverzió
rotacizmus
SINDELAR teszt
S.O.N. teszt
szenzomotoros
szeriális észlelés
szerialitás
szigmatizmus
taktilis

Fejlesztős szószedet
tanulási akadályozottság
tanulási nehézség
tanulási zavar

tic
verbális
vesztibuláris
vizuális diszkrimináció
vizuális
vizuomotoros koordináció

az értelmi képességek sérülése, átfogó, visszafordíthatatlan, régi
terminus: debilitás = enyhe ért.fogy.
problémák a tanulási helyzetekben, egyéni és közösségi
viselkedésben, normál értelmi képességek, átmeneti
A gyermek intelligencia szintje és az iskolai teljesítménye között
jelentős eltérés van, a pszichés fejlődés zavarai miatt a tanulási
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (dyslexia, dysgraphia,
dyscalculia).
a vázizomzat meghatározott izomcsoportjának gyors, ismétlődő, cél
és szándék nélküli mozgása
szóbeli, beszédben megnyilatkozó
egyensúlyérzékelési
látási megkülönböztetés
látási, a látási érzeten alapuló
a látás és a mozgás összehangolt működtetése

