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A beszédpercepció tényezői, fejlesztésének lehetősége 

óvodás és kisiskolás korban 

1 .  B e v e z e t é s .  – A beszédpercepció kutatásának célja, hogy megért-
sük, miként képes a hallgató az artikuláció következtében létrejövő, folyamatos 
akusztikai jelből diszkrét nyelvi egységet létrehozni. Kérdések sorozatát fogal-
mazhatjuk meg a működéssel kapcsolatban. Miként észleli és érti meg a gyer-
mek a hosszabb közléseket, szavak sorozatát, a lexémákat, hogyan ismeri fel a 
szótagokat, a különféle kontextusban előforduló magánhangzókat és mással-
hangzókat, és hogyan azonosítja a fonológiai szabályok működése következté-
ben létrejött, módosult szegmentumsorokat (GÓSY–HORVÁTH 2006). Az anya-
nyelv-elsajátítás során a beszédképzés és a beszédfeldolgozás folyamata 
párhuzamosan fejlődik, de az utóbbi rendszerint magasabb szintű, mint a pro-
dukció. Különböző okok hatására problémák léphetnek fel a fejlődésben, ame-
lyek érinthetik a produkciót, a percepciót, esetleg mindkét folyamatot (HORVÁTH 
2007). A beszédészlelés és a beszédmegértés komplex mechanizmusa teszi lehe-
tővé az elhangzott (a nyelv jelrendszerével megfogalmazott) üzenetek pontos 
azonosítását, megértését, értelmezését (GÓSY 1995/2006). Az olvasás- és írásta-
nulás egyik alapfeltétele, hogy az iskolába kerülő gyermekek megfelelő fokú 
anyanyelvi tudatossággal rendelkezzenek, például a hangzó nyelvi percepció és 
produkció, továbbá az optikai-vizuális feldolgozás és létrehozás, illetve a szeg-
mentálás szintjén (ADAMIKNÉ 1996: 228).  

A tanulmányban a beszédpercepciós folyamatokat a beszédpercepció hie-
rarchikus interaktív modelljének elméleti keretén belül vizsgáltam. Ez az elméle-
ti háttér az alapja a kutatás során használt tesztsorozatnak is (GMP), amelynek 
segítségével a teljes folyamat vizsgálható, a beszédészlelés és beszédmegértés 
izoláltan és interaktívan működő szintjei leírhatók. A beszédpercepció folyama-
tának különböző szintjei vannak, amelyek az aktuális értési feladatnak megfele-
lően különféleképpen aktivizálódnak. Hosszabb időtartamú nyelvi információk 
(pl. mondat vagy mondatok sorozata) esetén is különbözőképpen vesznek részt a 
megértési folyamatban az egyes szintek. A szintek egymáshoz kapcsolódását az 
1. ábra (GÓSY 2005: 148) szemlélteti. 
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1. ábra 

A beszédmegértés hierarchikus felépítésű modellje  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A beszédfeldolgozás az elsődleges hallási elemzéssel indul, amelyet egy 
felismerési terv követ a beszédészlelés és a beszédmegértés szintjein. A beszéd-
megértés egyszerre három síkon folyik: az észlelés szintjén, majd a szintaktikai 
és szemantikai elemzés szintjén. A beszédmegértés szemantikai szintje visszahat 
a beszédészlelésre és a szintaktikai műveletekre, illetve ez utóbbi a beszédészle-
lés szintjeire is hatással van. Az ép hallás biztosítja a hierarchikusan ráépülő 
szintek működését. Így a b e s z é d é s z l e l é s  nem más, mint a beszédhangok, 
hangkapcsolatok és hangsorok felismerése, azonosítása, míg a b e s z é d m e g -
é r t é s , az adott nyelv szerkezeteinek, illetőleg szavak, szókapcsolatok, monda-
tok és szövegegységek jelentésének, tartalmának a megértése. Az asszociációk 
szintjén a hallott és megértett közlés(ek) összekapcsolása történik meg az emlé-
kezetben már korábban tárolt ismeretekkel és/vagy tapasztalatokkal (GÓSY  
2005: 148–9). A hierarchia nem jelent (feltétlenül) egymásutániságot vagy kizá-
rólagos „alulról felfelé” irányulást. Az egyes részfolyamatok egymással egy idő-
ben zajlanak, illetőleg a magasabb szintű folyamatok eredménye is befolyásolja 
az alacsonyabb szintű működését (GÓSY 2005: 130).Továbbiakban  a percepció 
szót a teljes beszédészlelési és beszédmegértési folyamat jelentésében haszná-
lom, azaz a percepció szó értelmezésemben tartalmazza mind a beszédészlelési, 
mind a beszédmegértési folyamatokat. 

A beszédészlelés és a beszédmegértés folyamatát számos tanulmány vizs-
gálta különböző aspektusból (GÓSY 2000; SIMON 2001; MACHER 2002, 2007; 
VANČONÉ KREMMER 2002; ERŐSNÉ–CSABAY–GYŐRY 2003; GÓSY–HORVÁTH 
2006; IMRE 2006, 2007; BÓNA 2007; GRÁCZI 2007; MARKÓ 2007; BARTHA 2013 
stb.).  

Valamennyi GMP diagnosztikával foglalkozó tanulmány eredményei fel-
hívják a figyelmet a beszédészlelés, beszédmegértés elmaradásaira, fejlesztés, 
megelőzés jelentőségére, függetlenül attól, hogy tipikus fejlődésű, egynyel-
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vű/kétnyelvű, megkésett beszédfejlődésű stb. gyermekekről van szó. Ennek 
nyomán egy saját fejlesztési eljárás kidolgozására került sor.  

Jelen kutatásban arra kerestem a választ, hogy van-e, és ha igen, mekkora a 
gyermekek beszédészlelésnek fejlődése. Milyen mértékű és dinamikájú változás 
következett be a gyermekeknél a percepciós teljesítményekben, különböző idő-
tartamú fejlesztés hatására? Hipotéziseim szerint a vizsgált csoportban lévő óvo-
dásoknál, illetve iskolásoknál a fejlesztés hatására javulás tapasztalható (jelentős 
különbségek az év elején mért adatokhoz képest). A vizsgálati csoportban a fej-
lesztett gyermekek eredményei jobbak lesznek a korban illesztett, kontroll cso-
portban lévő gyermekek eredményeihez képest.  

 
2 .  K í s é r l e t i  s z e m é l y e k ,  a n y a g ,  m ó d s z e r .  – A gyermekek 

beszédészlelési és beszédmegértési folyamatának felmérését a GÓSY MÁRIA ál-
tal kidolgozott GMP teszt eljárással végeztem. A GMP sztenderdizált eljárással 
(GÓSY 1995/2006) a magyar gyermekek beszédfeldolgozási folyamata vizsgál-
ható 3–13 éves kor között. Az eredmények értékelését a tesztcsomag életkori 
sztenderdjei alapján végeztem. 

A 2011–2012-es tanév őszi félévében 56 budapesti (28 nagycsoportos óvo-
dás, 28 első osztályos) gyermeket teszteltem a diagnosztika egyes tesztjeivel. 
Valamennyien ép intellektusú, ép halló gyermekek, egynyelvű fővárosi csalá-
dokból. A gyermekek hagyományos oktatási rendszerű iskolába járnak. A vizs-
gált csoport szociológiai szempontból heterogén. A két korcsoportot további két 
csoportra bontottam, így jöttek létre a vizsgált, illetve a kontroll csoportok. A 
vizsgált csoportok a diagnosztikát követően, hét hónapon át tartó fejlesztésen 
vettek részt. Miután ekkora létszámra nem készültek még fejlesztési tervek, 
GÓSY MÁRIÁval egyeztetve készítettem el valamennyi fejlesztési tervet (mellék-
let), a Beszédpercepciós fejlesztő modulok (GÓSY–IMRE 2007) című könyv alap-
ján. A kötet öt különböző terület változatos fejlesztő anyagait tartalmazza. Az 
ö s s z e t e t t  m o d u l o k  elsősorban a beszédészlelés fejlesztését szolgálják, de 
közvetve hozzájárulnak a szókincs bővüléséhez és a nyelvtani tudatosság kiala-
kulásához is. A m o d u l e l e m e k  további célzott beszédészlelési fejlesztésre 
szolgálnak, előkészítik az írott nyelv tanulását. A p i r a m i s m o d u l o k  a be-
szédészlelés, közvetve a beszédmegértés, illetőleg a munkamemória fejlesztését 
szolgálják. A s z ó k i n c s m o d u l o k  a gyermekek mentális lexikonának fej-
lesztését, bővítését teszik lehetővé; közvetve hozzájárulnak a lexikális aktiválás 
és asszociációs működés fejlődéséhez is. A l e x i k o n m o d u l o k  a nyelvhasz-
nálat, valamint a spontán beszéd és beszédmegértés aktív fejlesztése; a szójelen-
tések összefüggéseinek és a grammatikai viszonyok felismerésének javulását 
eredményezi (GÓSY–IMRE 2007: 3). Az óvodások minden nap más-más modultí-
pussal dolgoztak. Miután az iskolásoknak egy héten négy anyanyelvi órájuk 
volt, így előfordult olyan foglalkozás, amelyiken egymást követően két modultí-
pussal foglalkoztak.  A fejlesztést a tervek ismertetését, megbeszélését követően 
a pedagógusok végezték.  Az iskolában minden anyanyelvi óra elején vagy vé-
gén történt, heti négy alkalommal (5 perc), az óvodásoknál heti öt alkalommal, 
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napközben (15–20 perc).  A 2011–2012-es tanév tavaszi félévének a végén, 
megismételve az év eleji vizsgálatokat, újból felmértem mind az 56 gyermeket.  

Jelen tanulmányban a felvett tesztek közül öt részteszt eredményeivel dol-
goztam, amelyek az akusztikai, fonetikai, fonológiai észlelést, a szerialitást vizs-
gálják. A mondatazonosítás zajban teszt (GMP2) célja; az észlelés akusztikai, 
fonetikai és fonológiai szintjének vizsgálata. A hanganyag úgynevezett fehér 
zajjal elfedett (a jel/zaj viszony 4 dB) 10 mondat, amelyeknek az adott életkor-
ban elvárt felismerése jelenti a részfolyamat helyes működését. A gyermek fel-
adata az elhangzott mondatok azonnali ismétlése. A szóazonosítás zajban 
(GMP3) ugyancsak fontos információt nyújt az akusztikai-fonetikai szintek mű-
ködéséről, illetve a lexikális hozzáférés folyamatáról. A gyermekek feladata eb-
ben a tesztben is a CD lejátszóról elhangzó 10 értelmes, zajjal elfedett (a jel/zaj 
viszony 4 dB) szó ismétlése. A hallás és az észlelés összefüggésére mutat rá a 
GMP4-es teszt. Frekvenciaszűréssel torzított (2200 és 2700 Hz közötti) 10 mon-
dat pontos ismétlése mutatja a fonetikai észlelés szintjét. A mondatok vissza-
mondatásával megítélhető a gyermek beszédészlelésében az akusztikai kulcsok 
megfelelő működése, integrálódása a fonetikai, fonológiai feldolgozásban.  
Mindhárom észlelési szint együttes működését, mesterségesen felgyorsított 
mondatok ismételtetésével (GMP5) teszteljük. A természetes ejtésű, férfihanggal 
rögzített mondatokat az eredeti bemondás tempójához képest mintegy 25%-osan 
elektronikusan felgyorsították (az így kialakított tempó átlaga 15hang/s). Ezek 
jelentéstartalma és szerkesztettsége meghaladja gyakran még a 8 éves gyerme-
kek nyelvi képességét is, ebben a tesztben nem a mondatok megértésének a tesz-
telése a cél, hanem az észlelési teljesítmény megértéstől független ellenőrzése. A 
szerialitás felismerésének készsége értelmetlen hangsorok visszamondatásával 
vizsgálható (GMP10). A teszt arra keresi a választ, hogy a gyermek képes-e az 
elhangzott hangsorok beszédhangjainak és azok sorrendjének pontos azonosítá-
sára.  

A tesztfelvételhez a szülő minden esetben hozzájárult. A teszteket a gyer-
mekekkel egyénileg vettem fel, csöndes szobában, délelőtt. A tesztfelvétel idő-
tartama átlagosan 25 perc volt. Az adatok statisztikai elemzése az SPSS 13.0 
szoftverrel készült.  

 
3 .  E r e d m é n y e k .  –  A )  Ó v o d á s o k .  – Elemeztem , hogy az óvo-

dások vizsgált, illetve kontroll csoportjában az idő előrehaladtával javulnak- e a 
GMP értékek. Az elemezés nem-parametrikus Wilcoxon előjeles rangpróbával 
(összetartozó mintás) és Monte Carlo szimulációval kiegészítve készült.  

A vizsgált csoport esetében a GMP4-et kivéve valamennyi tesztben szigni-
fikáns különbség áll fent az év elején és az év végén kapott adatok között, azaz a 
fejlődés statisztikailag igazolható. A kontroll csoport esetében szignifikáns kü-
lönbség a két tesztfelvétel eredményeit tekintve a GMP2, GMP4, GMP5-ben 
igazolható.  

A GMP2-ben a 6 évesektől elvárt teljesítmény 90%. A vizsgált csoport át-
lagteljesítménye év elején 71,42%, év végén 86,42%, statisztikailag igazolható a 
különbség (Z=-2,487; p=0,008). 10 gyermeknek javult a teljesítménye, a javulás 
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mértéke 10–50% közé tehető, 2 gyermeknek 10%-ot romlott, 2 gyermeknek 
stagnált. A kontroll csoport átlagteljesítménye év elején 70,71%, év végén 
84,28%, a különbség ebben az esetben is statisztikailag igazolható (Z=-2,298; 
p=0,01). Hasonlóan a vizsgált csoporthoz, 10 gyermeknek javult (10–40%), 2 
gyermeknek romlott, 2 gyermeknek stagnált a teljesítménye.  

A GMP3-ban elvárt teljesítmény ebben a korosztályban 90–100%. A vizs-
gált csoport átlagteljesítménye év elején 85%, év végén 90,71%, a különbség 
statisztikailag igazolható (Z=-2,126; p=0,026). Ennél a tesztnél, a vizsgált cso-
portban 7 gyermek teljesítménye javult (10–20%), 6 gyermek teljesítménye 
stagnált, míg egynek romlott (10%). A kontroll csoport átlagteljesítménye év 
elején 84,28%, év végén 90%, ebben az esetben a különbség nem szignifikáns. 8 
gyermeknek javult (10–20%), 5 gyermeknek stagnált, 1 gyermeknek romlott a 
teljesítménye (20%).  

A GMP4-ben születtek a legjobb átlageredmények, függetlenül attól, hogy 
melyik csoportról van szó. Az elvárt életkori átlag 100%. A vizsgált csoportban 
az év elején 95%-os átlagteljesítmény született, ami év végére 98,87%-ra módo-
sult, a különbség nem szignifikáns. Év végére az az 5 gyermek is elérte a 100%-
ot, akik év elején 100% alatt teljesítettek, egy gyermek teljesítménye 10%-ot 
romlott. A kontroll csoportnak az átlaga év elején 82,85%, ami év végére 
94,28%-ra változik, ami szignifikáns különbséget eredményezett (Z=-2,388; 
p=0,026). 7 gyermeknél javulás volt tapasztalható, 7 gyermek eredménye stag-
nált.  

Valamennyi észlelést mérő teszt közül a GMP5-ben tapasztaltam a leg-
gyengébb teljesítményt. Több tanulmány is beszámol arról, hogy általában a 
gyorsított mondatokkal történő tesztelésnél tapasztalhatjuk a leggyengébb telje-
sítményeket (pl. KOCSIS 1996; SIMON 2001; VANČONÉ KREMMER 2002; IMRE–
GRÁCZI 2005).  Ebben a tesztben a szemantikai és szintaktikai nehezítettség mel-
lett a mondatok tempója miatt erősen korlátozott a magasabb beszédfeldolgozási 
folyamatok működése, vagyis az észlelést nem segíti a beszédmegértés és az 
asszociációs szint. Kérdésként merül fel, hogy a jelentés és az asszociációk 
szintjeinek bizonyos mértékű kizárásával képes-e a gyermek az életkorának 
megfelelő beszédészlelési teljesítményt nyújtani. Az elmaradott beszédészlelési 
mechanizmus gyakran éppen a gyorsított beszéd felismerésének nehézségében 
jelentkezhet először. Az elvárható átlagérték 80–90%-ra tehető. A vizsgált cso-
port év eleji átlagteljesítménye 48,57%, ami év végére 59,28%-ra módosul, a fej-
lődés mértéke szignifikáns (Z=-2,122; p=0,018). 10 gyermek teljesítménye mu-
tat javulást, 3 gyermek teljesítménye stagnál, egy gyermeknél 30%-os romlás 
tapasztalható. A kontroll csoport év eleji átlagteljesítménye 42,85%, ami év vé-
gére eléri a 60%-ot, ez esetben is szignifikáns különbség mutatható ki (Z=2,501; 
p=0,05). 2 gyermek teljesítménye romlott 10, illetve 20%-ot, 1 gyermek telje-
sítménye változatlan (30%) maradt, a többinek javult 10–40%-ot. 

Ahhoz, hogy egy adott nyelvben a jelentésnek és a konvencionális jelsor-
nak a kapcsolata az adó és a vevő között egyértelmű megfelelést reprezentáljon, 
szükséges, hogy a jelsort felépítő elemek sorrendisége változatlan legyen. Válto-
zik a tartalom, ha a jelsor sorrendisége változik (GÓSY 1996). Például a kép és a 
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pék szavaink ugyanazon fonémákból állnak, a fonémák sorrendje miatt azonban 
eltérő a jelentésük. Ha pedig a könyv jelsorozat elemeit keverjük össze, akkor 
értelmetlen jelsort kapunk: vknyö, nyköv. Valójában a szeriális észlelés ép mű-
ködése biztosítja, hogy a gyermekek képesek legyenek az elhangzó beszédhang-
ok, hangkapcsolatok felismerésére és reprodukálására, illetve a jelentéssel nem 
bíró értelmetlen hangsorok pontos ismétlésére (GÓSY 2000).  Ez a feladat tíz, a 
magyar nyelv hangsorépítési szabályainak megfelelő értelmetlen hangsort tar-
talmaz, amelyeket a gyermeknek hallás után meg kell ismételniük anélkül, hogy 
a vizsgálatvezető artikulációja segítené az észlelést. A hangsorok kettő, három és 
négy szótagból állnak; a lehető legtöbb magán- és mássalhangzót tartalmazzák; 
egy részük hangzása hasonló egy-egy magyar szóhoz, a bennük levő beszéd-
hangok különböző fonetikai pozíciókban szerepelnek.  6 éves kor felett 100%-os 
teljesítmény az elvárható. A szerialitás felismerési és reprodukálási képessége a 
legfontosabbak egyike a mentális lexikon növelése szempontjából is. A szeriális 
észlelés mind az új jelentéseket hordozó hangsorok elsajátításában és rögzítésé-
ben, mind később az írott anyanyelv, idegen nyelv tanulásában meghatározó.  

A vizsgált csoportban az év elején elért 68,57%-os átlagteljesítményhez ké-
pest az év végére javulás volt tapasztalható. Az átlagteljesítmény 80,71%-ra 
emelkedett, ami szignifikánsnak mondható (Z=-2,032; p=0,015). 11 gyermek 
eredménye javult. A javulás mértéke 10–60% közé tehető. 2 gyermek teljesít-
ménye maradt változatlan, míg 1 gyermeknek 10%-ot csökkent. A kontroll cso-
port esetében nincs szignifikáns különbség az év eleji (77,85%) és az év végi 
(80,71%) eredmények között. Ebben a tesztben 7 gyermek eredménye mutat ja-
vulást (10–30%). 4 gyermek teljesítménye romlik (10–30%), míg 3 gyermeké 
stagnál.   

Az óvodások percepciós teljesítményének alakulása a 2. és 3. ábrán látható 
(v=vizsgált, k=kontroll, pre=előmérés, post= utómérés). 
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2. ábra 

A beszédpercepciós teljesítmény alakulása a vizsgált óvodásoknál év elején és év végén 
(szóródás és medián) 

 

3. ábra 

A beszédpercepciós teljesítmény alakulása a kontroll óvodásoknál év elején és év végén 
(szóródás és medián) 
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Mann-Whitney tesztte
két csoport év eleji, illetve
káns különbség. Statisztika
ményeiben találtam. Ebben
tett a kontroll csoportho
tapasztalható az eredménye
hoz képest való fejlődését a

Az év végi javulás mé

B )  I s k o l á s o k .  – 
roll csoportjában az idő elő
nem-parametrikus Wilcox
Monte Carlo szimulációval
ben az életkori elvárt átlagt

A vizsgált csoportban
teljesítmény született. Az é
A javulás mértéke egyik te
meknek stagnált, 5 gyerme
sítménye az év elején mért 
jesítménye javult (10–30%
romlás tapasztalható. A GM
pasztaltam szignifikáns kül
A GMP2-ben az év elején 8
hető. 5 gyermeknél mind a
7 gyermeknél történt javul
GMP3-ban az év eleji átlag
a vizsgált csoportéhoz, 1 gy
ménye maradt változatlan, 7

0

5

10

15

20

GMP2 G

A
 a

z 
év

v
ég

i 
ja

v
u

lá
s 

m
ér

té
k
e 

%

V

yezői, fejlesztésének lehetősége óvodás és kisiskolás korban 

tel és Monte Carlo szimulációval vizsgáltam, ho
e év végi eredményei között tapasztalható-e szig
ai különbséget kizárólag csak a GMP4 év eleji 
n a tesztben a vizsgált csoport 13%-kal jobban te
oz képest (Z=-4,124; p=0,012). Év végére 
ekben statisztikai különbség. A csoportok önma

 a 4. ábrán összegeztem. 

4. ábra  

értéke a vizsgált és a kontroll óvodás csoportokban 

 Elemeztem, hogy az iskolások vizsgált, illetve k
őrehaladtával javulnak-e a GMP értékek. Az elem
xon előjeles rangpróbával (összetartozó mintás
l kiegészítve készült.  7 éves kortól valamennyi t
teljesítmény 100%.  
n a GMP2-ben, illetve a GMP3-ban ugyanaz az á
év elején 85,71%, ami év végére 90,71%-ra vált

teszt esetében sem szignifikáns. A GMP2-ben 7 g
eknek javult (10–40%), 2 gyermeknek romlott a 
t eredményekhez képest. A GMP3-ban 6 gyermek
), 6 gyermeké stagnált, 2 gyermek esetében 10

MP2, GMP3-ban a kontroll csoport esetében sem
lönbséget az év eleji és az év végi eredmények kö
 85% az átlagteljesítmény, ami év végén 92,14%-
a két alkalommal ugyanazt az eredményt kaptam,
lás (10–30%), két esetben 10%-os romlás áll fen
gteljesítmény 87,85%, az év végi 90,71%. Hason
yermeknél 10%-os romlás történt, 6 gyermek tel

, 7 gyermeké javult (10–20%).  
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A GMP4-ben egyik csoport esetében sem igazolható statisztikailag a javu-
lás mértéke. Az átlagteljesítmény a vizsgált csoportnál év elején 96,42%, év vé-
gén 97,85%. Már az év elején 9 gyermek teljesített 100%-ra, év végére további 3 
gyermek teljesítménye érte el az elvárható értéket (100%), 1 gyermek esetében 
10%-os a romlás mértéke. Ebben a tesztben a kontroll csoportból 12 gyermek 
teljesített 100%-ra az év eleji mérés alkalmával. Az év végén csak 9-en produ-
káltak 100%-os eredményt. Így történhetett, hogy az év végi átlagteljesítmény 
gyengébb (96,42%) az év elején (98,57%) mérthez képest. 10%-os teljesítmény-
csökkenés 3 gyermek esetében fordult elő.  

A GMP5-ben mind a két csoport esetében szignifikáns a különbség a két 
mérés között. Akárcsak az óvodások esetében, az iskolásoknál is ebben a teszt-
ben születtek a leggyengébb eredmények. A vizsgált csoportban az év eleji át-
lageredmény 65,71%, ami az év végére 10%-os javulást mutat 75,71%, a fejlő-
dés statisztikailag igazolható (Z=-2,198; p=0,012). 11 gyermek teljesítménye 
javult (10–30%), 2 gyermek teljesítménye stagnált, 1 gyermeknél 30%-os romlás 
volt tapasztalható. A kontroll csoport átlagteljesítménye év elején 62,14%, ami 
év végén 72,85% (Z=-2,099; p=0,023). 7 gyermek esetében javulást tapasztal-
tam (10–40%), 5 gyermek eredménye maradt változatlan, míg 2-nél 10, illetve 
20%-os romlás látható.  

A szeriális észlelést vizsgáló tesztben (GMP10) a vizsgált csoportnál az év 
eleji és az év végi eredmény között szignifikáns különbség jelentkezett (Z=-
2,859; p=0,001). Az év elején mért átlagteljesítmény 83,57%, év végén 95,71%. 
A csoportban 10 gyermek teljesítménye javult (10–30%), 4 gyermek eredménye 
stagnált. Azon gyermekek eredménye maradt változatlan, akik már az év elején 
is 90–100%-ra teljesítettek. A kontroll csoport év elején 82,85%-os átlagtelje-
sítményt nyújtott, ami az év végére 79,28%-ra csökkent. Ugyan 6 gyermek telje-
sítménye javult (10%), 4 gyermeknél 10–30%-os romlás mutatkozott, 4 gyermek 
eredménye változatlan maradt. A beszédpercepciós teljesítmények alakulása az 
5. és 6. ábrán látható (v=vizsgált, k=kontroll, pre=előmérés, post= utómérés). 
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5. ábra 

A beszédpercepciós teljesítmény alakulása a vizsgált iskolásoknál év elején és év végén 
(szóródás és medián) 

 

6. ábra 

A beszédpercepciós teljesítmény alakulása a kontroll iskolásoknál év elején és év végén  
(szóródás és medián) 
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Mann-Whitney tesztte
két csoport év eleji, illetve
káns különbség. Statisztika
eredményeiben. Ebben a te
jobban a kontroll csoportho
gukhoz képest való fejlődés

Az év végi javulás mé

4 .  K ö v e t k e z t e t é s
nagycsoportos óvodások, il
sítményét, felhívjam a figy
ségeire. Az óvodásoknál a k
séget nem találtam a két c
(kivéve GMP4 év eleje). A
nyei között, a GMP4 kivét
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tel és Monte Carlo szimulációval vizsgáltam, ho
e év végi eredményei között tapasztalható-e szig
ai különbség található az év végén a GMP10-es 
esztben év végén a vizsgált csoport 16%-kal telje
oz képest (Z= -3,462; p=0,012).  A csoportok ö
sét a 7. ábrán összegeztem. 

7. ábra 

értéke a vizsgált és a kontroll iskolás csoportokban 

s e k .  – A kutatás célja volt, hogy áttekintse
illetve az első osztályos kisiskolások percepciós 
yelmet a prevenció, a fejlesztés jelentőségére, le
 kapott eredményeket összegezve szignifikáns kül
 csoport év eleji és év végi eredményei tekintet

zonban a vizsgált csoport év eleji és év végi ere
telével mindegyik teszt esetében szignifikáns kül
s ezekben a tesztekben statisztikailag igazolhat

ebben fejlődik, az egyéni különbségek mértéke a
át mutat.  Az iskolások esetében év végén a GM
zignifikáns különbséget a két csoport teljesítmény
 vizsgált csoportban az átlagértékek év végére, a
yi tesztben magasabbak. A kontroll csoportban a
tekintve romlás volt tapasztalható. Meg kell jegy
 esetében előfordult, függetlenül attól, melyik cso
, hogy észlelési szintje nem fejlődött, esetleg tov
l a kérdés, hogy mi lehet ennek az oka. Feltételez
tt idő kevésnek bizonyul, főleg ha azt nézzük, mek
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a gyerekek közötti egyéni különbség mértéke. A teljesítményromlást okozhatta  
továbbá a figyelem hiánya,  fáradtság, érdektelenség stb.  A továbbiakban fontos 
lenne minden óvodás gyermek percepciós tesztelése, illetve szükség esetén a be-
szédészlelés célzott fejlesztése óvodás és kisiskolás korban az ép beszédű, tipi-
kus fejlődésű gyermekek esetében egyaránt.  Fontos lenne a  pedagógusok cél-
irányos felkészítése, továbbá megtalálni a fejlesztés tantervbeli 
megvalósulásának formáit. Bizonyított tény, hogy a kellő időben felismert be-
szédészlelési gond kiküszöbölésére az óvodáskor a legoptimálisabb, mert a kí-
sérletek tanúsága szerint a beszédészlelés fejlődése 3–5 éves kor között a legna-
gyobb ütemű (GÓSY 1989: 202). Minél fiatalabb a gyermek, annál rövidebb idő 
alatt érhetünk el eredményt. Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy az 
óvodásoknál fél-2 év, iskolásoknál 1–3 év között van az átlagos fejlesztési idő-
tartam, ez azonban egyénenként változó lehet (Gósy 2000: 154).  A kapott ada-
tok arra utalnak, hogy az első osztályban nagy szükség van még a fejlesztésre, 
lehetőség szerint hosszabb időtartamban. A fejlesztés hatékonysága növelhető 
lenne, ha a diagnosztikát követően egyénre szabottan, célzottan az elmaradott te-
rületekre koncentrálva készülnének a fejlesztési tervek. A fejlesztési tervek 
adaptálhatóságát illetően, a pedagógusok visszajelzései szerint a gyerekek élvez-
ték a fejlesztő feladatokat, hamar beépült a mindennapi gyakorlatukba, játékként 
tekintettek rá.  

Kulcsszók: beszédpercepció, percepciós elmaradás, alternatív fejlesztési 
lehetőség 
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The Factors and Development Possibilities of Speech Perception in 

Kindergarten and Junior School 

Learning difficulties, reading and writing disturbances may be caused by perceptual deficits. 
Frequently, such causes are in the background of attention disorder, behavioural and psychic 
problems which, due to lack of accurate diagnosis and therapy, may expand to adulthood. 
Experience shows that a great number of children start elementary school at a level of speech 
perception and comprehension not reaching the expected threshold. As several study results call 
attention to the deficits of speech perception and comprehension, as well as the significance of 
development and prevention, an individual development process has been devised. The purpose of 
the present study is to introduce an alternative development possibility that is also applicable in 
larger groups. Furthermore, the thesis attempts to survey how the perceptual indicators of 
kindergarten and junior school children with typical development may be altered with targeted 
development.  

 
Keywords: speech perception, perceptual deficits, individual development process 
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