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“Mindenkinek ki van jelölve egy sínpár, már a 
születésekor s azon kell haladnia és azon 
mehet, amerre visz… De vannak lelkek, akik 
át tudnak ugrani egyik sínről a másikra s 
akkor a más élete elől veszik el az 
érvényesülés útját… és az a másik leszorul, 
kiesik… az nem baj: fő, hogy jó sínre kerüljön 
valaki… és hagyja ott a maga régi nehéz 
útját.”

                                                       /Móricz 
Zsigmond/



TÖRVÉNYI HÁTTÉR

2011. évi CXC. tv a nemzeti köznevelésről 45. 
§
20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet



ISKOLAÉRETTSÉG

Eldöntheti:
Óvodapedagógus
Nevelési tanácsadó



TESTI FEJLETTSÉG

6 év: 120 – 130 cm,
          20 – 22 kg,
          fizikai erő

Második alakváltás időszaka – idegrendszer 
érése



EGÉSZSÉGES, ÉP 
ÉRZÉKSZERVEK

Szükséges: az írás – olvasás tanulásához
Tanulási nehézség okát keresve derül ki 
gyakran



ESZKÖZKEZELÉS, 
CERUZAFOGÁS

Segíti a vonalvezetést
Helytelen: nagyobb erőfeszítés → nehézség: 
írás mennyiségi növekedésével



MOZGÁS

Fontos az elemi mozgások 
összerendezettsége
Idegrendszeri éretlenség: egyensúlyérzék 
bizonytalansága → figyelemkoncentrációs, 
magatartási zavar
Finommozgás  - a beszéd is ez!



MOZGÁS

Keresztcsatornák jó működése – egymástól 
függetlenül tudja mozgatni a végtagjait
Függetlenedés nem történik meg → lába, 
nyelve, egész teste követi az írásmozgást
Az akaratlan mozgások fárasztják a gyereket 
→ elfárad!!!



TESTSÉMA

Ismerje saját testét!
Bizonytalan testséma: világban való 
tájékozódását is bizonytalanná teszi



DOMINANCIÁK

Kialakult – iskolakezdés!
Nem megfelelő kézzel történő írástanítás → 
beszédzavar
Hibátlan dominancia – azonos oldalra esik
Ellentétes oldali lábhasználat → számolási 
készség gyengesége



DOMIONANCIÁK

Ellentétes oldali szemhasználat → átállíthatja 
a kezét → visszafele olvasás, betűfelcserélés, 
szótagcsere, lassúbb szövegértés, nehézkes 
a szövegre emlékezés
Füldominancia: domináns kéz oldalára kell 
esnie
Ellentétes oldali füldominancia: pontatlan és 
lassúbb beszédhallás, ritmusgyengeség



LATERALITÁS



SZEM-KÉZ KOORDINÁLTSÁG

Koordinálatlan szemmozgás, v. nehéz fixálás 
→ olvasás- és írástanulást nehezíti
Kéz-középcsont teljes érettsége: 7-10-12 év 
→  vonalrendszer?



FINOMMOTORIKA



TÉRÉRZÉKELÉS

Beiskolázás feltétele
Bizonytalan → gyerek nyugtalanságát 
okozhatja → egész személyisége 
bizonytalanná válhat → indokolatlan félelmek 
→ agresszió
Térirányok felismerése – előfeltétele az írás-
olvasás tanulásának



TÉRÉRZÉKELÉS

Reprodukáló képesség: előfeltétele az 
utánzásnak
Hiányában → képtelen lesz átfordítani a 
tanítói utasítást, önállóan dolgozni
Tanulás egyik legfontosabb útja – utánzás, 
másolás



TÉRÉRZÉKELÉS

Soralkotás: írás – térben és időben 
meghatározott rend, szabály szerint alkotott 
sor. Olvasás – betűsor dekódolása
Hiánya → lehetetlen megtanítani írni, olvasni
Iránykövetés képessége – a gyermek keze 
képes legyen gyors, hirtelen 
irányváltoztatásra





TÉRI TÁJÉKOZOTTSÁG



IDŐBELI TÁJÉKOZOTTSÁG



ALAK - HÁTTÉR

A fontos információ kiválasztásához 
szükséges. El kell vonatkoztatni a zavaró 
körülményektől
Hiánya → figyelem elterelődése →tekintete 
ugrál a sorok közt





GESTALT LÁTÁS

Olvasástanuláshoz szükséges. Rész → 
egész, betűsor → szó
Fejletlensége → összeolvasás nehézsége



ALAK, FORMA, SZÍN-ÉS 
NAGYSÁGÁLLANDÓSÁG

Betűfelismerés, olvasás feltétele.
Fejletlensége → nem tudja megkülönböztetni, 
megfeleltetni a kis- és nagybetűket, nem tud 
nyomtatottról írottra átfordítani.
Minden hang = 4 betűalak



ALAK, FORMA, SZÍN-ÉS 
NAGYSÁGÁLLANDÓSÁG

Azonosság felismerése: betűfelismeréshez 
szükséges 
Különbözőség felismerése: 
betűfelismeréshez szükséges
Hiánya → betűtévesztés, helyesírás 
nehézséget okoz



AUDITÍV MEGKÜLÖNBÖZTETÉS

Egyes hangok elkülönítésének képessége, 
időtartam meghallás, zöngés-zöngétlen 
hangok megkülönböztetése
Hiánya → nehezíti az írás - olvasás folyamatát 
→ komoly helyesírási nehézség 



ANALIZÁLÁS - SZINTETIZÁLÁS

Előfeltétele az írás – olvasás megtanulásának 
(szó → hangok; hang → szó)
Hiánya → gyenge olvasás, írás, helyesírás 
nehézség



ÁTFORDÍTÁSI NEHÉZSÉG

Az egyik érzékelési síkon szerzett ismeretet 
egy másik érzékelési síkon reprodukáljuk.
Átfordítás = elmondjuk, amit látunk, hallunk, 
tapintunk
Hiánya → tollbamondás – írásképtelenség, 
rajzolási képtelenség, szóbeli felelt 
nehézsége



ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZOTTSÁG

6 év: tudnia kell nevét, szülei nevét, lakhelyét, 
születési évét, szülei foglalkozását, 
széleskörű ismeret – az őt körülvevő világról
El kell tudni helyeznie magát időben, 
társadalmi környezetben, évszakok, 
napszakok, napok



ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZOTTSÁG



SZÍNEK



BESZÉDKÉSZSÉG

Ismernie kell az anyanyelvét
Árnyaltan, összefüggően, grammatikailag 
helyesen kell megfogalmaznia érzelmeit, 
gondolatait
Képről összefüggő mondatokban kell 
beszélnie









SZÓTAGSZÁMLÁLÓ TESZT



GONDOLKODÁS

 Megfelelő szintű fogalmi gondolkodás 
előfeltétele az iskolai életnek

 Spontán el kell végeznie az elemi 
gondolkodási műveleteket

 Nem logikus gondolkodás  → nem ismeri fel 
az összefüggéseket, nem tudja levonni a 
következtetéseket, gond az ítéletalkotás → 
értelmi fogyatékosság?



GONDOLKODÁS

Problémamegoldó gondolkodás fejletlensége 
nehezíti :
 az írás- olvasástanulást, 
 a beilleszkedést, 
 képtelen az önálló munkára
A túlzott óvó-védő környezet gátolja



EMLÉKEZET

A tanulás folyamatában elengedhetetlen az 
emlékezet megfelelő szintű fejlettsége
Szükséges a bevéséshez, feladattartáshoz
Vizuális emlékezet: mechanikus, késleltetett
Auditív emlékezet: mechanikus (szó, szám), 
késleltetett, hosszú távú, ritmusemlékezet



EMLÉKEZET

Bármelyik emlékezetfajta nem megfelelő 
működése → nehezíti a tanulási folyamatot
Hiányossága → lehetetlenné teszi az 
ismeretek rendszerré szerveződését, gátolja 
az alkotó felhasználást







EMBERRAJZ

10-12 éves korig összefüggést mutat az IQ 
fejlődésével
Goodenough módszer
Emberrajz – értelmi fejlettség



EMBERRAJZ ÉRTÉKELÉSE

Minden jegy 1 pont
Részletezettség: 17 pont
Komplexitás: 12 pont
Arányok: 6 pont
Motorikus koordináció: 13 pont





EMBERRAJZ ÉRTÉKELÉSE

Fejlődés: egyenletes fejlődés; ¼ év = 1 pont

RK = (rajzjegyek száma * 3) + 36 hónap
RQ = (RK/ ÉK (hónapokban!)) * 100



FELADATTUDAT, 
FELADATTARTÁS

Az iskolai munka elengedhetetlen része
Kötelességek!
Kialakulatlanság → nehéz lesz az iskola, 
nyűg a tanulás



JÓ KUDARCTŰRŐ KÉPESSÉG

Nélkülözhetetlen a tanuláshoz
Elfogadás – sikertelenség
Belátás, türelem
Hibázás – tanulás útja



FELNŐTTEKKEL VALÓ VISZONY

Forduljon bizalommal a felnőttekhez, ha 
segítségre van szüksége
Szembeszegülés – megnehezíti a helyzetét az 
iskolában



Mérőeszközök, melyeket ajánlok

Emberrajz
GMP
Bender A; B
Sindelar
INIZAN
PPL
Kassai-Kovács
Általános tájékozottság



Mérőeszközök, melyeket ajánlok

Grammatikai – Csányi Yvonne
FT – Lőrik József
Juhász-Bittera
DPT
DIFER



ÖSSZEGZÉS

Az alapképességek megléte szükséges 
ahhoz, hogy
Az iskolai tanulás folyamata örömteli legyen
1-1 alapkészség fejletlensége → nem teszi 
lehetetlenné a tanulást, de kisebb-nagyobb 
nehézséget okoz
Több terület hiányossága → 
ISKOLAÉRETLENSÉG GYANÚJA!!!



INIZAN – TESZT

Párizs, 1963.
Vassné dr. Kovács Emőke
Prognosztikus teszt
Diszlexia – 
veszélyeztetettség 
kiszűrésére szolgál
Számos altesztet tartalmaz



Milyen képességeket vizsgálnak az 
INIZAN-teszt szubtesztjei, feladatai?

Téri elrendezés
Mértani formák másolása
Szimmetrikus rajzok közti észrevehető 
eltérések (Horst betűk)
Tapsolással megadott ritmus ismétlése
Egymást követő vonalak formájában 
megadott ritmus ismétlése



Milyen képességeket vizsgálnak az 
INIZAN-teszt szubtesztjei, feladatai?

Beszéd
Azonnali visszaemlékezés rövid történetre
Azonnali visszaemlékezés rajzon 
megfigyelhető tárgyakra
Kiejtés
Idői elrendezés



INIZAN - TESZT

3 fő terület – 3 szubteszt
1. Téri elrendezés
2. Beszéd
3. Idői elrendezés



TÉRI ELRENDEZÉS

Mértani formák másolása
Szimmetrikus rajzok közötti észrevehető 
eltérések (Horst – betűk)
Mértani formák felépítése kockákkal.



BESZÉD

Azonnali visszaemlékezés egy rövid 
történetre
Azonnali visszaemlékezés rajzon megfigyelt, 
megszokott tárgyakra
Kiejtés



IDŐI ELRENDEZÉS

Kopogással megadott ritmus ismétlése
Egymást követő vonalak formájában 
megadott
ritmus ismétlése



MÉRTANI FORMÁK MÁSOLÁSA



Szimmetrikus rajzok közti 
észrevehető eltérések 



Mértani ábrák felépítése kockákkal



AZONNALI VISSZAEMLÉKEZÉS 
RÖVID TÖRTÉNETRE

   

   Marika vett egy babát. Szép baba volt, 
műanyagból. Kék volt a szeme, sárga a 
ruhája. De aznap, amikor megvásárolta, a baba 
leesett, és sáros lett a ruhája. Marika szépen 
kimosta.





KIEJTÉS







ÉRTÉKELÉS

Mennyiségi
0 – 60 pont: veszélyeztetett (70 – 80 pont is!)
61 – 120 pont; 121 – 180 pont
Minőségi
Egy-egy szubteszt teljesítése egyaránt 
sikertelen – veszélyeztetett
Kiegyenlítetlen teljesítmény - veszélyeztetett



FELHASZNÁLT IRODALOM

Dékány Judit-Juhász Ágnes: Kézikönyv a 
diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához 
(Logopédiai kiadó 2007)
Pávlicz Beáta: Iskolaérettségi vizsgálatok
Gerebenné Várbíró Katalin, Vidákovich Tibor 
(szerk., 1989): A differenciált beiskolázás 
néhány mérőeszköze. Akadémiai Kiadó.



FELHASZNÁLT IRODALOM

Gereben Ferencné–Fehérné Kovács Zsuzsa–
Kas Bence–Mészáros Andrea: Beszéd- és nyelvi 
zavart mutató (beszédfogyatékos) gyermekek, 
tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus 
protokollja
Dr. Torda Ágnes: Példatár az emberalak-
ábrázolás és a vizuo-motoros koordináció 
diagnosztikus értékeléséhez BGGYTF
http://kovacsneagi.qwqw.hu/?
modul=oldal&tartalom=1096923



Köszönöm a figyelmet!
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