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1. Bevezetés 

 

  A gyermek anyanyelv-elsajátítására természetesnek tűnő folyamaként 

tekintünk. A mindennapi életben csak akkor figyelünk föl rá, amikor probléma 

tapasztalható az elsajátítás menetében (Lengyel 1981). A beszédprodukció hibáit, nem 

megfelelő működésétét könnyebben vesszük észre (pl. a beszédindulás késése, kórosan 

hibás artikuláció), míg a percepciós folyamatok rejtett működésének zavarai gyakran 

csak későn derülnek ki a kompenzációs stratégiák alkalmazás miatt (Gósy 1994).  

  A gyermek beszédelsajátítása folyamán szoros kapcsolatban fejlődik az 

úgynevezett artikulációs és percepciós bázis. Az artikulációs bázis biztosítja azt, hogy a 

gyermek képes legyen anyanyelve beszédhangjait, hangkapcsolatait, szavait hibátlanul 

kiejteni. A percepciós bázis teszi lehetővé, hogy a gyermek képessé válik a mások által 

kiejtett beszédhangok, hangsorok felismerésére, a szavak és a mondatok megértésére. A 

kettő együttműködése eredményezi az anyanyelvi beszédprodukciós és az anyanyelvi 

beszédmegértés fejlődését és életkornak megfelelő működését (Gósy 1995/2006).  
  A beszédpercepció kutatásának célja, hogy megértsük, miként képes a hallgató 

az artikuláció következtében létrejövő, folyamatos akusztikai jelből diszkrét nyelvi 

egységet létrehozni. Napjainkban a beszédpercepció folyamatát tekintve a legtöbb 

kutató a hierarchikus felépítésű modelleket fogadja el. A hierarchikus modellek 

felépítése nem zárja ki az információ feldolgozásának szeriális és/vagy párhuzamos, ill. 

moduláris és/vagy interaktív módon történő megvalósulását. Így, a hierarchia nem jelent 

(feltétlenül) egymásutániságot vagy kizárólagos „alulról felfelé” irányulást. Az egyes 

részfolyamatok egymással egy időben zajlanak, illetőleg a magasabb szintű folyamatok 

eredménye is befolyásolja az alacsonyabb szintű működését (Gósy 2005). A teljes 

percepciós folyamatban más-más részfolyamatok működése válik hangsúlyosabbá attól 

függően, hogy milyen nyelvi egység feldolgozását végezzük éppen (Markó 2007).  

   „Az olvasás- és írástanulás egyik alapfeltétele, hogy az iskolába kerülő 

gyermekek megfelelő fokú anyanyelvi tudatossággal rendelkezzenek, a hangzó nyelvi 

percepció és produkció, továbbá az optikai-vizuális feldolgozás és létrehozás, illetve a 

szegmentálás szintjén” (Adamikné Jászó 1996: 228). Az iskolai tanulás, az írott nyelv 

elsajátítása gyorsítja ezt a folyamatot, de csak abban az esetben, ha az iskolába lépő 

gyermek beszédfolyamatai életkori szinten vannak (pl. Stackhouse–Weels 1997; Boets 

et al. 2006; Csépe 2006; Imre 2006; Gósy 2008).  

  A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatát számos kutatás vizsgálta 

különböző aspektusból. E kutatások eredményei felhívják a figyelmet a beszédészlelés, 

beszédmegértés elmaradásaira, a fejlesztés, a megelőzés jelentőségére függetlenül attól, 

hogy tipikus fejlődésű, egynyelvű/kétnyelvű, vagy úgynevezett rizikógyermekekről van 

szó (pl. Gósy 2000; Bombolya 2002; Gósy–Horváth 2006; Horváth 2007; Rosta–

Schuchné Rumpli 2007; Horváth–Gósy 2012; Bartha 2013).  

  A dolgozat témája a tipikus fejlődésű óvodás- és kisiskoláskorú gyermekek 

beszédfeldolgozási folyamatainak vizsgálta, a célzott fejlesztés hatására a 

beszédfeldolgozási folyamatokban bekövetkezett változások leírása. 

 

2. Az kutatás céljai és hipotézisei 

 

  A kutatás célja egyfelől, a nagycsoportos óvodások és az első osztályos 

kisiskolások beszédészlelési és beszédmegértési teljesítményének a vizsgálata, másfelől 

bemutatni a beszédpercepció fejlesztésének egy alternatív lehetőségét, majd 

megvizsgálni, hogy e célzott fejlesztés hatására milyen fokú változás tapasztalható az 

egyes korcsoportok beszédpercepciós teljesítményében. 
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  Feltételeztük, hogy a spontán fejlődésnek köszönhetően az iskolás gyermekek 

beszédpercepciós teljesítményszintje szignifikánsan jobb lesz az óvodás gyermekekhez 

képest. Továbbá feltételeztük, hogy a beszédfeldolgozási folyamatban mind a két 

korosztály esetén a sztenderd értékekhez képest a gyermekek nagy részénél elmaradást 

tapasztalunk. Az óvodás gyermekek csoportjában nagyobb individuális különbséget 

feltételeztünk. Hipotéziseink szerint a fejlesztés hatására a vizsgálati csoportba tartozó, 

a fejlesztő foglalkozásokon részt vevő gyermekek beszédpercepciós teljesítménye a 

fejlesztés hatására jelentős mértékben javulni fog, az egyéni különbségek mértéke 

csökken, továbbá szignifikánsan jobb eredményeket érnek el az egyes beszédészlelést és 

beszédértést mérő tesztekben, mint a korban illesztett kontroll csoport tagjai. Negyedik 

hipotézisünk szerint a fejlesztésben nem részesült kisiskolás gyermekek 

beszédpercepciós teljesítménye minden vizsgált folyamatban szignifikánsan gyengébb 

lesz a korban illesztett, fejlesztő foglalkozásokon részt vevő óvodás gyermekek 

feldolgozásához képest. 

 

3. Anyag, módszer, kísérleti személyek 

 

  A kísérletben részt vevő gyermekek beszédészlelési és beszédmegértési 

folyamatának felmérését a GMP teszt eljárással végeztük (Gósy 1995/2006). A 

diagnosztikát dr. Gósy Mária fejlesztette ki 1984 és 1988 között. Ezzel az eljárással a 

magyar gyermek anyanyelv-elsajátítási folyamata a beszédmegértési folyamat 

működését tekintve vizsgálható. A diagnosztika a beszéd dekódolásának két egymással 

összefüggő nagy folyamatát, a beszédészlelés és a beszédmegértés területein lejátszódó 

folyamatok működését vizsgálja, sztenderdizált eljárással, 3–13 éves kor között. A 

kapott adatok alapján a jó beszédmegértési működéssorozat jól jellemezhető, ezáltal az 

ép fejlődési szint megbízhatóan elkülöníthető az elmaradottól, a zavart folyamattól. 

Relatív rövidsége ellenére a GMP-diagnosztika a teljes beszédpercepciós folyamatot 

vizsgálja mindazon részfolyamatokkal együtt, amelyek az anyanyelv hangzó és írott 

formájának elsajátításához szükségesek (Gósy 1995/2006). A GMP tesztsorozat 

elméleti hátterét a hierarchikus, interaktív beszédmegértési modell képzi. A tesztsorozat 

eredetileg 20 résztesztből áll, melyből a vizsgálat során 14 részteszttel dolgoztunk. Az 

észlelési folyamatok megítélésére a GMP2, GMP3, GMP4, GMP5 részteszteket, míg az 

egyes részfolyamatok működésének feltárására a GMP7, GMP10, GMP14, GMP17, 

GMP18 részteszteket használtuk. A rövid idejű verbális, illetve vizuális memória 

feltérképezésére a GMP8, GMP9 résztesztek, a beszédmegértési folyamatok 

minősítésére a GMP12, GMP16 résztesztek, a szókincsaktiválásra a GMP11 teszt 

szolgált. (Az egyes résztesztek tartalmát, valamint a vizsgálat menetét bővebben lásd 

Gósy 1995/2006.) 

  A kutatás első szakaszában a 2011/2012-es tanév őszi félévében 60 budapesti 

gyermeket, 30 nagycsoportos óvodást és 30 első osztályos kisiskolást teszteltünk a 

GMP-diagnosztika egyes résztesztjeivel. Az óvódás gyermekek egy budapesti 

kerületből, de két különböző óvodából kerültek ki, míg az iskolás csoportot ugyanazon 

iskola, egyazon évfolyamán, de más-más osztályokban tanuló gyermekek alkották. A 

két korcsoportot további két csoportra bontottuk, így jöttek létre a vizsgálati, illetve a 

kontroll csoportok. Az év eleji tesztfelvételhez a szülő minden esetben hozzájárult.  

  A kutatás második szakaszában a 2011/2012-es tanév tavaszi félévének végén, 

megismételve az év eleji vizsgálatokat, újból felmértük a gyermekeket. Ez esetben az 

óvódás kontroll csoportból egy gyermek édesanyja nem járult hozzá az újbóli 

teszteléshez, miután időközben a gyermekénél enyhe értelmi fogyatékosságot 

állapítottak meg, így nem kívánta további vizsgálatoknak kitenni. Miután ezzel a 
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ténnyel, hét hónappal az első tesztfelvételt követően szembesültünk, úgy láttuk jónak, 

hogy valamennyi további csoport létszámát véletlenszerű kiválasztással lecsökkentjük 

eggyel. Így az év elején, valamint az év végén kapott eredményeket 56 gyermek 

teljesítménye alapján mutatjuk be, melyet 112 a diagnosztikához tartozó tesztlapon 

rögzítettünk. A pedagógusok megítélése szerint, a vizsgálatban részt vevő gyermekek 

(56 fő) ép intellektussal, ép hallással rendelkeztek. Valamennyien egynyelvű fővárosi 

családokból származnak. A gyermekek hagyományos oktatási rendszerű óvodába, 

illetve iskolába járnak. A kutatásban részt vevő csoportok szociológiai szempontból 

heterogénnek tekinthetők.  

  A vizsgálati óvodás, illetve kisiskolás csoportok a diagnosztikát követően, hét 

hónapon át tartó fejlesztésen vettek részt. Miután ekkora létszámra nem készültek még 

fejlesztési tervek, Gósy Máriával egyeztetve készítettük el valamennyi fejlesztési tervet, 

a Beszédpercepciós fejlesztő modulok című könyv alapján (vö. Gósy–Imre 2007). A 

kötet öt különböző terület változatos fejlesztő anyagait tartalmazza (5 modul). Minden 

egyes modulfejezet eltérő nehézségi sorrendet tartalmaz, melyet a tervek 

összeállításakor figyelembe vettünk. Összesen 27 hétre készültek tervek, külön az 

iskolásoknak, külön az óvodásoknak. A terveket igyekeztünk a lehető 

legváltozatosabban módon összeállítani, tekintetbe véve a gyermekek között 

feltételezhetően fennálló egyéni különbségeket. Az óvodások minden nap más-más 

modultípussal dolgoztak. Miután az iskolásoknak egy héten négy anyanyelvi órájuk 

volt, így előfordult olyan foglalkozás, amelyiken egymást követően két modultípussal 

foglalkoztak. A két korcsoport fejlesztési terveinek felépítése annyiban tért el 

egymástól, hogy az óvodásoknál az egyes feladatokhoz megjegyzésként csatoltunk egy 

lehetséges kivitelezési módot is. A pedagógusok minden hónap végén megkapták a 

következő hónapra vonatkozó terveket, heti lebontásban. Ezen alkalmakkal beszéltük 

meg a tervekkel kapcsolatos tapasztalatokat, észrevételeket, lehetséges módosításokat. 

A fejlesztést a tervek ismertetését, megbeszélését követően a pedagógusok végezték. Az 

iskolában minden anyanyelvi óra elején vagy végén történt, heti négy alkalommal (5 

perc), az óvodásoknál heti öt alkalommal, napközben (15-20 perc). A tapasztalatok 

szerint, a pedagógusok, és ami még fontosabb, a gyermekek örömmel „játszottak”, a 

gyakorlatsorok észrevétlenül épültek be a nevelés, oktatás mindennapi rutinjába.  

  Egy óvodás gyermek esetében mintegy 233 adatot kaptunk, míg egy iskolás 

gyermeknél 276 adatot. A teljes adatmennyiség közel 14252; a tesztlapokon részletes 

minőségi elemzéseket is rögzítettünk (pl. hibatípusok, téves válaszok). Az adatok 

statisztikai elemzése az SPSS 22.0 szoftverrel készült. Minthogy az adatok nem voltak 

normál eloszlásúak, ezért a statisztikai feldolgozásban nem parametrikus teszteket 

használtunk. 

 

4. Az eredmények bemutatása 

 

4.1 A beszédfeldolgozási folyamatok működése óvodás- és kisiskoláskorban  

 

  A kapott eredmények arra utalnak, hogy a beszédfeldolgozásban már az 

akusztikai, fonetikai és fonológiai szintek integrálódása sem tökéletes. A fonetikai és a 

fonológiai észlelést vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy korcsoporttól függetlenül legjobban 

a fonetikai észlelés, a beszédhangok azonosítása működik. Mind a két korcsoportra 

jellemző, hogy a fonológiai észlelés átlagos teljesítménye jóval alatta maradt a fonetikai 

észlelésének. Az óvodás gyermekekhez képest az iskolás gyermekeknél csökkent a két 

folyamat jó működése közötti különbség, azaz az életkor előrehaladtával a fonológiai 

észlelési teljesítmény egyre jobban megközelítette a fonetikait, ugyanakkor az 
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átlagteljesítményt figyelembe véve, a fonológiai észlelésben az óvodás és az iskolás 

gyermekeknél is három évre volt tehető az elmaradás mértéke. A gyermekek percepciós 

görbéi alapján az egyes korcsoportokra jellemző különböző mértékű percepciós 

elmaradást állapítottunk meg, amely jelentős egyéni különbségekre utalt.  

  A beszédészlelést mérő részfolyamokban valamennyi gyermek 

átlagteljesítménye az elvárható sztenderd értékekhez közeli teljesítményt mutatott mind 

a vizuális, mind a ritmusészlelésben. A szeriális észlelésnél tapasztalható elmaradás 

mértéke az óvodás gyermekeknél kettő, míg az iskolásoknál három évre volt tehető. A 

kutatásban részt vevő iskolás gyermekek a beszédhang-differenciálásban átlagosan 4,5 

hibát vétettek, ami igazolja, hogy a beszédhangok megkülönböztetésének képessége 

még az iskolás gyermekeknél is bizonytalan. A transzformációs észlelésben az iskolás 

gyermekek többsége (78,5%) az életkori sztenderdnek megfelelően 100%-ra teljesített. 

A többi gyermek 25–75% között teljesített, így náluk az elmaradás mérteke egyénileg 

változott (4-2 év).  

  A beszédmegértés összetettebb működéseket igényel, mint a beszédészlelés; 

többféle kognitív funkció aktiválása révén történik az elhangzottak pontos dekódolása. 

A szövegértési teljesítmény mindkét csoport esetében alacsony szinten működött, 

amelynek hátterében észlelési zavar; lexikális, morfológiai vagy szintaktikai 

bizonytalanság; memóriaprobléma; asszociációs zavar vagy feldolgozási lassúság állhat. 

A mondatmegértési tesztet a gyermekek jobban oldották meg, mint a szövegértést 

ellenőrzőt. A mondatértés szintje szignifikánsan jobb eredményt hozott az iskolás 

gyermekeknél, ami utalhat arra, hogy az iskolába lépést követően a mondatok 

feldolgozása biztosabbá válik.  

  Az egy mintás t-teszttel végzett elemzés során megállapítottuk, hogy a verbális 

és vizuális memória tesztelésénél egyik csoportban sem tapasztalható szignifikáns 

eltérés az életkorban elvárható 5 szótól. Ami azt jelenti, hogy mind az óvodások, mind 

az iskolások az életkori átlagnak megfelelően átlagosan 5 szót idéztek fel. Az 

szóaktiválás során az aktivált szavak számában nem találtunk különbséget a két 

korcsoport között. Az óvodások átlagteljesítménye az elvárható sztenderd értékekhez 

közeli eredményt mutatott, ez azonban nem mondható el az iskolásokról, akik egy évvel 

maradtak el az elvárható teljesítménytől. 

  A vizsgált életkorban a tizenkét teszt közül a két életkori csoport között öt 

tesztben volt kimutatható matematikailag igazolható különbség az idősebb gyermekek 

javára, ami egyértelműen a relatíve nagy szórással magyarázható. Az iskolás gyermekek 

valamilyen mértékben jobban teljesítettek az óvodásoknál a többi tesztben is, azonban 

ez csak tendenciaként jelentkezett. A beszédfeldolgozás egyes folyamataiban, például a 

fonetikai észlelésben vagy a mondatértésben kisebbek az egyéni különbségeket 

tapasztaltunk, míg például a szeriális észlelésben vagy a szövegértésben nagyobbakat. A 

tendenciák a feladatok nehézségét illetően korcsoportonként nagyon hasonlóak voltak, 

ami azt jelenti, hogy a hibák jellege lényegileg nem változik az életkor előrehaladtával. 

A minőségi elemzések egyfelől a beszédhangok és hangsorok felismerési sajátosságaira, 

másfelől a morfológiai és szintaktikai jellemzők alakulására mutattak rá.  

  Az itt kapott adatok alapján is megállapítható, hogy a beszédészlelési 

mechanizmus életkor-specifikus működésének ellenőrzése, valamint a meglévő 

elmaradások/zavarok csökkentése a megfelelő fejlesztéssel elengedhetetlen.  

 

4.2 Az óvodás csoportok beszédfeldolgozási folyamata a fejlesztés függvényében 

 

  A vizsgálati csoport év végi teljesítménye az akusztikai-fonetikai észlelésben, a 

fonológiai észlelésben statisztikailag igazolható javulást mutatott, az év eleji 
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eredményekhez képest. A fonetikai észlelésben már az év elején is az átlaghoz közel 

teljesítettek. A kontroll csoport az év végére az akusztikai-fonetikai észlelést mérő 

GMP3 teszt kivételével a többi észlelést mérő tesztben szignifikánsan jobban teljesített, 

az előmérés eredményeihez képest. A beszédészlelési eredményeket összegezve egy 

teszt kivételével szignifikáns különbséget nem találtunk a két csoport év eleji és év végi 

eredményei tekintetében (kivéve GMP4, év eleje). Év végére az észlelés akusztikai-

fonetikiai és fonetikai szintjén, mind a két csoport átlagteljesítménye kielégítő 

eredményt mutatott, mivel az elvárt értéktől való elmaradásuk nem volt több 10 

százalékpontnál. Ez azonban nem volt elmondható a fonológiai észlelés kapcsán, 

amelyben ugyan mind a két csoport esetében igazolható volt a fejlődés, de a gyermekek 

85,7%-ának az észlelést vizsgáló többi feladathoz képest jelentősen a várható alá esett a 

teljesítménye. Az elmaradás mértéke több évre tehető. A szeriális észlelés esetén a két 

mérés átlagait tekintve nem tapasztaltunk szignifikáns különbséget a két csoport 

teljesítményében, ugyanakkor a vizsgálati csoportban a fejlődés statisztikailag 

igazolható volt. Ennek ellenére az utóméréskor megállapított elmaradás mértéke 

mindkét csoportban két évre volt tehető. A szélsőségesen szórt adatok mind a két 

csoportban relatíve erős eltéréseket mutattak az átlagtól, az év végén is. 

  A beszédészlelési részfolyamatok közül a vizuális észlelésben a vizsgálati 

csoport az előmérés során még az elvárható sztenderd alatt teljesített, azonban az év 

végére az átlagteljesítmények mind a két csoport esetében megfeleltek az életkori 

sztenderdnek. A ritmusészlelésben mindkét csoportban a gyermekek többsége az elvárt 

értéknek megfelelően teljesített. A két csoport között statisztikailag igazolható 

teljesítménykülönbséget egyik mérés alkalmával sem találtunk. A vizsgálati csoportban 

év végén a gyermekek 92,8%-a, a kontroll gyermek 71,4%-a kapott „jó” minősítést. A 

beszédhang-differenciálásban bár statisztikai különbség nem volt kimutatható a két 

csoport teljesítménye között, a vizsgálati csoportban a gyermekek átlagosan kevesebb 

hibával (3 hiba) oldották meg a feladatot, mint a kontroll csoportba tartozó gyermekek 

(4,2 hiba). Amennyiben a magán- és mássalhangzók időtartambeli megkülönböztetési 

tévesztéseket nem számítjuk bele, ez a vizsgálati csoport esetében 1,5 hiba a kontroll 

csoport esetében 2,2 hibát jelentett. 

  A beszédmegértési folyamatok átlagteljesítményei alapján megállapíthatjuk, 

hogy a mondatértés mind a két csoportban, mind a két mérés alkalmával életkornak 

megfelelő szinten működött. A fejlődés mind a két csoportban matematikailag is 

igazolódott. A szövegértésben a vizsgálati csoport év elején nem teljesített az elvárható 

sztenderd értéknek megfelelően, év végére azonban behozva a lemaradást elérte azt. 

Noha nem találtunk statisztikailag igazolható különbséget a két csoport 

teljesítményében, az év végi átlagértékek a vizsgálati csoportnál mind a két teszt 

esetében jobbnak mutatkoztak, a vizsgálati csoportban a fejlődés statisztikailag 

igazolható volt a szövegértés esetén is. 

  A gyermekek verbális és vizuális rövid távú memóriája az átlagteljesítmények 

alapján mind az előmérés, mind az utóméréskor megfelelően működött, szignifikánsan 

egyik csoport sem tért el minimálisan felidézhető 5 szótól. A vizuális emlékezet 

tesztelése során a vizsgálati csoport eredményeiben szignifikáns javulást tapasztaltunk, 

a kontroll csoport az év elejéhez képest rosszabbul teljesített, ami matematikailag is 

beigazolódott.  

  A szótalálási tesztben a vizsgálati csoport mind az előmérés, mind az utómérés 

alkalmával életkornak megfelelően teljesített, a két mérés között kimutatható volt a 

fejlődés, amit a statisztikai elemzések is igazoltak. A kontroll csoport egyik mérés 

alkalmával sem teljesített az életkorának megfelelően. A két csoport teljesítményében 
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az utómérés alkalmával statisztikai különbséget találtunk, a vizsgálati csoport 

teljesítménye szignifikánsan jobb volt a kontroll csoport teljesítményéhez képest.  

  Az év végére a két csoport teljesítményében statisztikai különbséget a 

szóaktiválásban találtunk, melyben a vizsgálati csoport szignifikánsan jobban teljesített 

a kontroll csoporthoz képest. Bár a többi teszt esetében nem találtunk matematikailag 

kimutatható teljesítménybeli különbséget, a vizsgálati csoport az utómérés során kapott 

átlagértékek alapján valamennyi teszt esetében jobban teljesített a kontroll csoporthoz 

képest. A kontroll csoportban a két mérés eredményeit összehasonlítva tizenkettőből öt 

tesztben elért teljesítmény alapján volt kimutatható statisztikailag a fejlődés, egy 

tesztben volt kimutatható romlás, ami statisztikailag is igazolódott. Ezzel szemben, a 

vizsgálati csoportban nyolc vizsgált folyamatban következett be statisztikailag is 

igazolható fejlődés. Ami azt bizonyítja, hogy a vizsgálati csoportban a gyermekek 

egységesebben fejlődtek, az egyéni különbségek mértéke az év végére csökkenő 

tendenciát mutatott. A kontroll csoportban a különbségek nagy része jellemzően az év 

végére is megmaradt, bizonyos esetekben tovább nőtt. 

 

4.3 A kisiskolás csoportok beszédfeldolgozási folyamatai a fejlesztés függvényében 

 

  Az akusztikai-fonetikai észlelés, valamint a fonetikai észlelés az idő elteltével 

mind a két csoportban javulást mutatott. Év végére maximum 10 százalékpontnyi 

elmaradást tapasztaltunk az elvárható értékekhez képest, fejlesztéstől függetlenül, bár a 

fejlődés mértéke egyik csoportban sem volt szignifikáns. Az észlelés fonológiai szintjén 

a fejlődés mértéke ugyan mindkét csoportban statisztikailag beigazolódott, az elmaradás 

mértéke az átlagteljesítmények alapján még az év végén is három évre volt tehető.  

  A beszédészlelési részfolyamatokon belül a vizuális észlelés a fejlesztést 

követően a vizsgálati csoportban szignifikáns javulást eredményezett. Míg az év elején a 

gyermekek átlagteljesítménye nem felelt meg az életkori sztenderdnek, év végére elérte 

azt. A kontroll csoport év végi teljesítménye egy éves elmaradást mutatott a sztenderd 

értékekhez képest, esetükben szignifikáns fejlődést nem tapasztaltunk. A 

ritmusészlelésben a gyermekek többsége csoporttól függetlenül mindkét mérés 

alkalmával az életkornak megfelelő teljesítményt nyújtott. A vizsgálati csoportba 

tartozó iskolások az év végére átlagosan több „jó” minősítést kaptak, mint a kontroll 

csoport tagjai, de ez a különbség statisztikailag nem igazolódott. A szeriális észlelés 

tesztelése során az év végi eredményekben szignifikáns különbséget adatoltunk a két 

csoport teljesítményében. A kontroll csoport teljesítménye már az év elején is közel 4 

éves elmaradást mutatott, az év végére az átlagteljesítmény tovább csökkent. Ezzel 

szemben a vizsgálati csoport év végére önmagához és a kontroll csoporthoz képest is 

szignifikánsan jobban teljesített, a több éves elmaradást behozva, így az év végére 

átlagteljesítményük minimálisan (4%-kal) maradt el a sztenderd értéktől. A beszédhang-

differenciálás tesztelése során a két csoport teljesítménye között egyik mérés alkalmával 

sem találtunk szignifikáns különbséget, azonban az év végére mindkét csoportban 

statisztikailag is kimutatható fejlődést tapasztaltunk. A vizsgálati csoport év végére 

kevesebb, mint egy hibát vétett, míg az év elején átlagosan 5 hibával teljesítette a 

feladatot. A kontroll csoportban a tévesztések száma magasabbnak bizonyult, év végén 

is átlagosan egy hibát vétettek. A vizsgálati csoportban a kontroll csoporthoz képest év 

végére 29%-kal több volt a hibátlan, életkornak megfelelő teljesítmény. A 

transzformációs észlelésben egyik csoportban sem tapasztaltunk életkori fejlődést. A 

kontroll csoport mind a két mérés alkalmával megközelítette az elvárt értéket, 1-1 

gyermek teljesítménye tért el ettől. Az utómérés alakmával a vizsgálati csoportban is 1-
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1 gyermek kiugróan alacsony teljesítménye okozta az átlagtól való eltérést. A 

gyermekek jelentős többsége mind a két alkalommal életkorának megfelelően teljesített.  

  A beszédmegértési folyamatokat vizsgálva a gyermekek a mondatértési 

tesztben év végére fejlesztéstől függetlenül szignifikánsan jobban teljesítettek mindkét 

csoportban. A gyermekek átlagos teljesítménye alapján megállapítottuk, hogy a 

mondatértésük az életkoruknak megfelelően működött az elő- és az utómérés 

alkalmával is. Mindkét csoport alacsonyabb teljesítményt nyújtott a szövegértési 

tesztben, függetlenül a vizsgálat idejétől. A kontroll csoport eredményeit tekintve ugyan 

az év eleji, illetve az év végi eredményeik között szignifikáns különbség tapasztaltunk, 

de az elmaradás mértéke még így is több évre volt tehető. Nem alakult ez másképp a 

vizsgálati csoportban sem. A statisztikai elemzés alapján megállapítottuk, hogy a két 

csoport év eleji, illetve év végi eredményei között sem a mondatértésben, sem pedig a 

szövegértésben nem mutatható ki szignifikáns különbség.  

  A verbális és a vizuális rövid távú emlékezet mindkét csoportban elérte a 

sztenderd átlag minimumértékét (5 szó felidézése) a gyermekek átlagteljesítménye 

alapján. A vizuális emlékezetben az év végére sem tapasztaltunk statisztikailag 

igazolható különbséget a két csoport teljesítményében, a verbális emlékezetben a 

kontroll csoport tagjai az év végén jobban teljesítettek a vizsgálati csoporthoz képest, 

azonban ez az eredmény sem különbözött szignifikánsan a tesztben minimálisan 

elvárható értéktől (5 szó). A memória rendezettségére nézve nincs hatással az eltelt idő, 

azaz nem tapasztaltunk különbséget az éve eleji, illetve az év végi értékek között.  A 

szóaktiválásban nem találtunk különbséget a két csoport teljesítményében sem az év 

elején, sem az év végén. Az előmérés idején mind a két csoport elmaradást mutatott a 

sztenderd értékhez képest. Mindkettő csoport esetén az év végére ugyan bekövetkezett 

az életkori fejlődés, ugyanakkor még így sem érték el a gyermekek a sztenderdnek 

megfelelő értéket. Az év végi teljesítményük az előmérés idején elvártaknak felelt meg, 

így az egy éves elmaradás az év végén is fennállt.  

  A vizsgálati csoportban az átlagértékek év végére, az év elejéhez képest 

valamennyi tesztben magasabbak voltak, míg a kontroll csoportban két teszt átlagértékét 

tekintve romlást tapasztaltunk. 

 

4.4 A fejlesztő foglakozásokon részt vett óvodás gyermekek és a fejlesztésben nem 

részesült iskolás gyermekek beszédfeldolgozási folyamatai 

 

  A beszédészlelési folyamatokat vizsgálva azt tapasztaltuk, hogy nincs 

szignifikáns különbség a két csoport egyes tesztekben elért eredményeiben, azonban az 

akusztikai-fonetika, valamint a fonetikai észlelésben tendenciaszerűen jobb teljesítmény 

született a vizsgálati (fejlesztett) csoportban. Az elmaradásban különösen érintett 

fonológiai szinten fejlesztéstől függetlenül jelentős elmaradást tapasztaltunk.  

  A beszédészlelés részfolyamataiban nem találtunk szignifikáns különbséget az 

egyes csoportok eredményeiben, ugyanakkor a vizuális észlelésben, valamint a 

beszédhang-differenciálásban is a vizsgálati csoport tendenciaszerűen jobb eredményt 

produkált a kontroll csoporthoz képest. A szeriális észlelésben kapott eredmények 

szerint a 28 éppen iskolát kezdő és a 14 hamarosan iskolát kezdő gyermek 88%-a 

kisebb-nagyobb elmaradással küzdött. Ami a jövőre nézve minden gyermek számára 

problémát jelent, amennyiben figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a szeriális észlelés 

helyes működése egy iskolát kezdő gyermek számára különösen fontos. Ugyanakkor az 

elmaradás további fejlesztő foglalkozással behozható. Ezt bizonyítják a korábban 

bemutatott adatok, miszerint a fejlesztésben részesült iskolások év végére behozva 

lemaradásukat szignifikánsan jobban, közel a sztenderd értéknek megfelelően 
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teljesítettek, szemben a nem fejlesztett iskolásokkal. A ritmusészlelésben (GMP14) a 

gyermekek többsége mind a két csoportban életkorának megfelelő teljesítményt 

nyújtott, ugyanakkor a vizsgálati csoportban szignifikánsan több „jó” minősítést 

adatoltunk, a kontroll csoporthoz képest. 

  A beszédmegértési folyamatokon belül a mondatértésben a vizsgálati csoport 

átlagosan jobban teljesített, mint a kontroll csoport, de a két csoport eredményei közötti 

különbség nem volt szignifikáns. Azonban a szövegértési tesztben szignifikáns 

különbséget találtunk a két csoport teljesítménye között. A vizsgálati csoport 

statisztikailag igazoltan jobb teljesítményt produkált a kontroll csoporthoz képest. 

   A rövid távú emlékezet eredményeiben nem találtunk szignifikáns különbséget 

a két csoport teljesítményében.  

  A szótalálási tesztben kapott eredmények értékelésekor szignifikáns 

különbséget találtunk a két csoport teljesítménye között a vizsgálati csoport javára, akik 

az elvárt értéknek megfelelő teljesítményt nyújtottak szemben a kontroll csoporttal, 

akiknél az elmaradás mértéke egy évre volt tehető.  

  A minőségi elemzések során nem találtunk különbséget a két csoport között 

arra nézve, hogy az egyes résztesztekben melyik tesztmondat/szó azonosítása okozza 

jellemzően a legtöbb problémát. Nem találtunk különbséget a beszédhang-differenciálás 

minőségi elemzéseiben sem. Ez a beszédértési tesztekben sem alakult másképp, 

fejlesztéstől függetlenül legtöbbször ugyanazon mondatok azonosítása során tévedtek, a 

szövegértésben is egyazon kérdések megválaszolása jelentett nehézséget.  Annak 

érdekében, hogy minden kétséget kizárjunk arra nézve, hogy az itt kapott eredmények 

nem a fejlesztésnek voltak köszönhetők, a kontroll csoport eredményeit 

összehasonlítottuk azon óvodás csoport év végén kapott beszédpercepciós 

eredményeivel, akik nem részesültek fejlesztésben. A két csoport eredményei sem a 

szövegértésben, sem más teszt esetében nem mutattak szignifikáns különbséget.  

 

5. Következtetések 

 

  A kutatás eredményei részben támasztották alá a fejlődésre vonatkozó 

hipotézist: az életkor előrehaladtával a tizenkét vizsgált folyamatból csak öt folyamat 

esetében volt kimutatható matematikailag is igazolható különbség a kisiskolások javára. 

Az egyéni különbségek az életkor előrehaladtával csak bizonyos észlelési 

folyamatokban csökkentek. Mindkét korcsoportban nagy egyéni különbségeket 

tapasztaltunk, melyek nem mutattak valós eltérést az életkor függvényében.  

  A fejlesztés hatására a vizsgálati csoportba tartozó gyermekeknél minden 

folyamat esetében tendenciaszerű javulást, bizonyos folyamatokban szignifikáns 

javulást tapasztalunk, melynek következtében az év elején tapasztalható jelentős 

individuális különbségek mértéke az év végére csökkenő tendenciát mutatott. Adataink 

nem, illetve csak részben igazolták a feltételezésünk második felét. Mind az óvodás, 

mind az iskolás vizsgálati csoport szinte valamennyi tesztben tendenciaszerűen jobb 

eredményt produkált a kontroll csoportokhoz képest, azonban matematikailag 

igazolható különbséget az óvodásoknál és az iskolásoknál is egy-egy teszt esetében 

találtunk, az vizsgálati csoportok javára. Korcsoporttól függetlenül az egyes 

beszédpercepciós folyamatok esetében azt tapasztaltuk, hogy az év végén a legtöbb 

tesztben, tehát minden észlelési és megértési folyamat esetében nagyobb egyéni 

változatosság jellemzi a kontroll csoportba tartozó gyermekek eredményeit a vizsgálati 

csoport homogénebb teljesítményéhez viszonyítva. A vizsgálati csoportokban az év 

végére a gyengébben teljesítő gyermekek fejlődése nagyobb ütemű – amit a statisztikai 

elemzések is megerősítettek – „felzárkóztak” az év elején jobban teljesítő 
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gyermekekhez. Fejlesztő beavatkozás nélkül a vizsgálati gyermekek életkora és 

teljesítményszintje közötti különbség feltehetően fokozódott volna. Meg kell jegyezni, 

hogy több gyermek estében előfordult, függetlenül attól, melyik csoportról, 

korosztályról van szó, hogy a beszédpercepciós folyamataikban nem találtunk még csak 

tendenciaszerű fejlődést sem, némely esetben romlást tapasztaltunk. Felmerül a kérdés, 

hogy mi lehet ennek az oka. Feltételezhető, hogy esetükben a fejlesztésre fordított idő 

kevésnek bizonyult, főleg ha azt nézzük, mekkora a gyermekek közötti különbségek 

mértéke. A teljesítményromlást okozhatta továbbá a figyelem hiánya, fáradtság, 

érdektelenség, motiválatlanság stb. is. 

  Az utolsó hipotézisként megfogalmazottakat, a kutatás eredményei részben 

támasztották alá. A vizsgálati óvodás csoport a tesztek többségében tendenciaszerűen 

jobb eredményt ért el, mint a kontroll csoport. Néhány folyamat esetén ez szignifikáns 

különbségként is jelentkezett, a vizsgálati csoport javára. A két csoport közötti eltérések 

– nagyobb része – mennyiségi. A vizsgálati csoportba tartozó gyermekek a kontroll 

csoportba tartozó gyermekekhez képest, nagyobb százalékban teljesítettek a sztenderd 

értékekben meghatározottak szerint. Az egyes tesztekben elért átlagteljesítmények a 

kontroll csoportban több folyamatban mutattak elmaradást az elvárt értékekhez képest, 

mint a vizsgálati csoportban, a vizsgálati csoport teljesítménye egységesebb, mint a 

kontroll csoporté, amelyben nagyobb individuális különbségek voltak kimutathatók.  

  Az eredményeket összegezve megfogalmazható, hogy a fejlesztés 

szükségessége a vizsgált korosztályban, tipikus fejlődés esetén is elengedhetetlen. A 

komplex fejlesztés hatására igen jelentős és egyenletes a javulást tapasztaltunk a GMP-

teszteredményekben. Kutatási célunknak eleget téve elindítottuk azt a folyamatot, 

melynek végső célja a beszédpercepciós elmaradások/zavarok felszámolása. A 

fejlesztési tervek adaptálhatóságát illetően, a pedagógusok visszajelzései szerint a 

gyermekek élvezték a fejlesztő feladatokat, hamar beépült a mindennapi gyakorlatukba, 

játékként tekintettek rá. A továbbiakban fontos lenne minden óvodás gyermek 

percepciós tesztelése, illetve szükség esetén a beszédészlelés célzott fejlesztése, 

lehetőség szerint hosszabb időtartamban, óvodás- és kisiskoláskorban, tipikus fejlődésű 

gyermekek esetében egyaránt.  

 

6. Az értekezés tézisei 

 

A kutatási eredményeket összegezve a következő tézisek fogalmazhatók meg: 

 

1. A nagycsoportos óvodás és kisiskolás gyermekek beszédpercepciós szintje, szinte 

valamennyi vizsgált folyamatban csoportszinten elmaradást mutat az életkor-specifikus 

teljesítménytől, az elmaradás mértéke a vizsgált folyamatok függvényében változik. 

  

2. Az egyéni különbségek az életkor előrehaladtával csak bizonyos észlelési 

folyamatokban csökkennek. Mind az óvodás, mind az iskolás korcsoportban nagy 

individuális különbségek tapasztalhatók. Az iskolás gyermekeket a percepciós 

elmaradás több folyamatban érinti, mint az óvodás gyermekeket, tehát az iskolát 

megelőző egy év nem elég ahhoz, hogy a fennálló elmaradások a spontán fejlődésnek 

köszönhetően megszűnjenek. 

 

  

3. A beszédpercepció célzott fejlesztése óvodás- és kisiskoláskorban, tipikus fejlődésű 

gyermekek esetében is kiemelten fontos.  
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4. A célzott fejlesztés hatására egységes, tendenciaszerű javulás tapasztalható, mindkét 

fejlesztésben részesülő csoportnál. Bizonyos folyamatok esetén a javulás mértéke 

matematikailag is kimutatható.  

 

 

5. A beszédpercepció folyamatán belül – a vizsgálat idejétől, csoporttól és fejlesztéstől 

függetlenül – a gyermekek leggyengébben a fonológiai észlelésben teljesítenek, az 

elmaradás mértéke az utóméréskor is több évre tehető.   

 

6. A minőségi elemzések során megállapítottuk, hogy nincs különbség az egyes tesztekben 

előforduló hibák (típusai) között. Az életkor, valamint a fejlesztés függvényében az 

egyes csoportok közötti különbség a hibák mennyiségében és nem a minőségében 

jelentkezik.  

 

 

7. A beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése – akár nagyobb csoportban alkalmazva 

– hatékony módszer a fennálló elmaradások csökkentésére/megszűntetésére. 
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