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Eredmények

A gyermekek fejlettségi mutatói

A DIFER minden tesztje egy-egy készség fejlettségi szintjét mutatja meg. A
tesztek feladatait úgy állítottuk össze, hogy azok lefedik a vizsgált készség
összetevõit, részkészségeit. A mérés során tehát képet kapunk arról, hogy a
készség mely összetevõinek elsajátítása történt már meg, és melyek azok az
összetevõk, amik még nem mûködnek a gyermekben. Például a tapasztalati
következtetés teszt feladatai megmutatják, hogy melyek azok a következteté-
si sémák, nyelvi struktúrák, amik már kiépültek a gyermekben, amiket már
megért, és melyek azok, amiket még nem. A beszédhanghallás tesztje jelzi,
hogy mely beszédhangokat tudja már differenciálni a gyermek, és melyek
azok, amiknek a megkülönböztetése még nem mûködik. A tesztek feladatai
diagnózist adnak a készségrõl, ábrázolják valamennyi összetevõjének a
fejlett ségét, emiatt nevezik ezeket a teszteket diagnosztikus készség tesz -
teknek. A készségek fejlettségérõl kapott diagnózis lehet a kiinduló pontja a
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fejlesztõ munkának, hiszen ennek köszönhetõen tudjuk azt, hogy mely terüle-
teken van még fejlesztési teendõ.

A mérés alapján – a részletes diagnózis mellett – arra is választ kapunk,
hogy a készségek elsajátításában hol tart a gyermek. A tesztek feladatainak
helyes megoldása, a 100%pont körüli teljesítmény azt jelzi, hogy az adott kész-
ség elsajátítása megtörtént, nincs további fejlesztési teendõ. A DIFER tesztjei
kritériumorientált készségtesztek, mert a készség optimális fejlettségi szintjé-
hez, mint kritériumhoz viszonyítják a gyereket. A tesztek alkalma zásával a
tanulásban akadályozott gyermekek esetében is lehetõség nyílik arra, hogy a
készség fejlettségi szintjéhez, az elérendõ fejlesztési célhoz vi szo nyítsunk. A
tesztek alkalmazásával tehát nem csak azt tudjuk meg mon dani, hogy fejlõdési
elmaradása, megkésettsége van a gyermeknek, hanem a többségi gyermekekkel
azonos módon a készség optimális mûködéséhez tudunk viszonyítani.

Az 1. táblázatban a vizsgálatból véletlenszerûen kiválasztott, öt harmadik
osztályos, tanulásban akadályozott gyermek készségfejlettségi szintjérõl kapott
diagnosztikus képet adjuk meg szemléltetésül. Az adatok megmu tat ják, hogy
az egyes készségek elsajátításában milyen szinten van ez az öt gyermek, és hol
tartanak a készségek optimális mûködését jelzõ 100% ponthoz képest.

A táblázatban megadott gyermekek közül például az 1. sorszámú tanuló
írásmozgás-koordinációjának fejlettsége jelentõsen megkésett, az értelmi
készségeinek fejlettségében viszont nem mutatkozik jelentõs elmaradás. A 2.
sorszámú tanulónál a tapasztalati következtetés és az összefüggések megér -
tése, valamint a számolási készség terén vannak fejlesztési teendõk. A 3. és az
5. tanuló esetében hasonló a kép: a beszédhanghallás fejlettsége már a befe -
jezõ szinten van, de a többi készségük esetében jelentõs az elmaradás, ezek
elõkészítõ, kezdõ szinten vannak. A 4. tanulónál minden területen jelentõs fej-
lettségbeli elmaradást lehet diagnosztizálni.

A táblázat adatai elég látványos módon mutatják meg, hogy a tanulásban
akadályozott gyermekek egyazon harmadikos osztályából kiválasztott öt
tanuló készségeinek fejlettsége jelentõsen eltérõ képet mutat, ezért más-más
területek fejlesztését szükséges hangsúlyozni a különbözõ tanulók esetében.

A táblázat utolsó sorában a hat készség fejlettségének átlagát adtuk meg,
ami az elemi alapkészség-rendszer átlagos fejlettségét fejezi ki. Ezt a mutatót
DIFER-indexnek nevezzük. A DIFER-indexet a többségi gyermekek esetében
az iskolakészültség megállapítására is használjuk. Azoknak az óvodásoknak
javasolható az elsõ osztály megkezdése, akiknek a DIFER-indexe legalább
65%pont (ld. errõl még a tanulmány utolsó alcímében írtakat). E kritérium
szerint az 1. táblázat öt harmadik osztályos tanulója közül egy lenne iskola -
érett nek tekinthetõ.



1. táblázat. Öt véletlenszerûen kiválasztott harmadikos tanuló 
készségfejlettségi mutatói (%pont)

Készségek Tanulók

1. 2. 3. 4. 5.
Írásmozgás-koordináció 42 75 25 3 36
Tap. összefüggés megértés 88 49 45 0 58
Beszédhanghallás 90 97 88 55 81
Tap. következtés 63 6 10 15 21
Relációszókincs 96 92 17 10 54
Elemi számolás 78 48 22 11 40
Készségek átlaga (DIFER –index) 76 61 34 16 48

A tanulásban akadályozott és a többségi gyermekek
fejlõdésének összehasonlítása

A DIFER tesztrendszer országos bemérését 2002 májusában végeztük. Ebben
a vizsgálatban több mint 22 000 elsõ osztályos tanuló országos reprezentatív
mintáját mértük fel. Az ország minden elsõs osztályából négy, véletlenszerûen
kiválasztott tanuló vett részt az adatfelvételben. A 2002. májusi vizsgálatot
középsõ és nagycsoportos óvodások, valamint harmadikos tanulók kisebb
mintájával egészítettük ki. E keresztmetszeti (azonos idõpontban különbözõ
életkorú tanulókon végzett) vizsgálatnak köszönhetõen 4-9 éves kor között
ismerjük a DIFER tesztek által mért elemi alapkészségek fejlõdési folyamatát
(Nagy, Józsa, Vidákovich és Fazekasné, 2004b).

Az itt következõ elemzésekben a tanulásban akadályozott gyermekekkel
végzett vizsgálatunk adatait a 2002. évi országos vizsgálat adataival
hasonlítjuk össze. Tekintsük elsõként az írásmozgás-koordinációt.

Írásmozgás-koordináció

Az írásmozgás-koordináció az írástanítás elõfeltétel készsége. Ha nem
kellõen fejlett, akkor az írástanulást nagy valószínûséggel kudarcok sokasága
kíséri, a finommotorika és a vizuális észlelés fejletlensége miatt (e tényezõk
fejlettségérõl ad képet a DIFER írásmozgás-koordináció tesztje).

Az írásmozgás-koordináció szintjét nyolc vonalrajz lemásolásával 
vizsgáljuk, minden rajzot három szempont szerint értékelünk (tartalom, 
elhelyezés, méret), a teszt így összesen 3*8=24 feladatelembõl (item) áll.
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Az írásmozgás-koordináció fejlõdésének intenzív idõszaka a többségi
gyermekek esetében óvodás korban és elsõ osztályban van. A tanulásban aka-
dályozott gyermekek írásmozgás-koordinációjának fejlõdése lényegesen
hosszabb idõ alatt zajlik, emellett számottevõ idõbeli eltolódást is
megfigyelhetünk (1. ábra). Az elsõs, másodikos tanulásban akadályozott
gyermekek többségének az írásmozgás-koordinációja elõkészítõ, kezdõ 
készségfejlettségi szinten van. Ez a fejlettségi szint nem ad biztos alapot az
írástanulás megkezdéséhez. A tanulásban akadályozott gyermekek fejlettsége
negyedik osztályos kor körül éri el a többségi gyermekek nagycsoportos 
korban mért fejlettségi szintjét, és átlagosan nyolcadikos korukban tartanak
ott az írásmozgás-koordináció fejlõdésében, ahol a többségi gyermekek elsõ
osztály végén. Megállapítható, hogy a tanulásban akadályozott gyermekek
fejlettségbeli elmaradása – az azonos évfolyamra járó többségi társaikhoz
képest – 6-7 évnyit is kitesz.

1. ábra. Az írásmozgás-koordináció fejlõdése

Az írásmozgás-koordináció fejlõdésérõl tudjuk, hogy elsõsorban az idegrend-
szeri érés határozza meg, a környezeti ingereknek ebben az esetben kisebb 
a szerepe, mint a többi vizsgált készségnél (Józsa, 2004; Nagy, Józsa,
Vidákovich és Fazekasné, 2004b). Ezt elfogadva láthatjuk, hogy az írás -
mozgás-koordináció vizsgálata egyértelmûen jelzi a tanulásban akadályozott
gyermekek idegrendszeri érésének jelentõs megkésettségét.

Gyógypedagógiai tapasztalat, hogy a tanulásban akadályozott gyermekek
többsége esetében az írástanítás nem kudarcmentes. Sokuknál életre szólóan
megmaradhat az ügyetlen, görcsös írásmozgás. A vizsgálat adatai alapján ez
egyáltalán nem meglepõ. A tanulásban akadályozott gyermekek írásmozgás-
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koordinációjának fejlettsége átlagosan 7-8. osztályos kor körül éri el azt a fej-
lettségi szintet, amit az írástanítás kudarcmentes megkezdése megkívánna.

Elemi számolási készség

Az elemi számolási készségnek négy összetevõjét (részkészségét), 58 
feladatelemmel vizsgálja a teszt: (1) számlálás (számok sorolása növekvõ és
csökkenõ sorrendben), (2) manipulatív számolás (pálcikákkal végzett elemi
mûveletek), (3) számképfelismerés (számosság megállapítása rajzok alapján,
elemi mûveletek) és (4) számolvasás (számok írásképének ismerete).

A készség legelemibb összetevõje a számlálás (a számok sorrendjének
ismerete), ami a számolási készség fejlõdésének kiinduló pontját jelenti. E
részkészség fejlettsége jelentõs mértékben a nyelvi fejlettséghez kötõdik,
mûködése nem feltétlenül jelenti még az adott számkörben a számfogalom
meglétét. A számok sorrendjének elsajátítása nélkül azonban a számfogalom
kiépülése, az elemi mûveletek megértése elképzelhetetlen (Ginsburg, 1998;
Józsa, 2000; Miller és Paredes, 1998).

A tanulásban akadályozott gyermekek elemi számolási készségének 
fejlettsége 5-6 évnyi elmaradást mutat az azonos évfolyamra járó többségi
társaikhoz képest. Az elsõs, másodikos, tanulásban akadályozott gyermekek
fejlettségi szintje nem éri el a középsõ csoportos óvodásokét. Átlagosan 
ötödik osztály körül vannak azon a fejlettségi szinten, ahol a többségi társaik
iskolába lépéskor. A 8-10. évfolyamos tanulásban akadályozottak fejlettsége
körülbelül azonos a többségi gyermekek harmadikos fejlettségi szintjével (2.
ábra).

2. ábra. Az elemi számolási készség fejlõdése
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Relációszókincs 

A relációszókincs a nyelvi megértés egyik alappillérét jelenti. A relációszavak
fejezik ki a dolgok, tulajdonságok, folyamatok (történések, események, 
cselekvések) közötti viszonyokat, relációkat. E szavak ismerete teszi lehetõvé a
térbeli (pl. elõtte-mögötte), mennyiségi (pl. több-kevesebb), idõi (pl. idõsebb-
fiatalabb), és a hasonlósági (egyforma-nem egyforma) relációk megértését.

A relációszókincs fejlettségét képi feladatokkal vizsgáljuk. A gyerme kek -
nek rá kell mutatniuk a képeknek arra a részére, ami az elhangzó relációszó-
val kapcsolatba hozható. A relációszókincs vizsgálatára négy azonos módon
mû ködõ (ekvivalens) tesztváltozat készült, melyek közül egy vizsgálat során
egyet kell felvenni a gyermekkel. Minden teszt hat rajzot tartalmaz, minden
rajzhoz négy kérdés tartozik. Egy teszt 24 feladatelembõl áll, azaz 24 reláció -
szó ismeretét méri fel. 

A tanulásban akadályozott gyermekek fejlettségének megkésettsége a
relációszókincs esetében is számottevõ. A többségi gyermekeknél az óvodás -
korban intenzív fejlõdést látunk, jelentõs hányaduk iskolába lépéskor már 
birtokolja a relációszókincs jelentõs részét. Harmadik osztály végére pedig
szinte az összes többségi tanuló elsajátítja a relációszókincset, az átlagos 
fejlettség ekkor már 98%pont.

Az elsõs, másodikos, tanulásban akadályozott gyermekek relációszó -
kincse körülbelül a középsõ csoportos óvodásokénak felel meg, ez átlagosan
a készség kezdõ fejlettségi szintjét jelenti. Az ötödik és hatodik osztályosok
fejlettsége van körülbelül azonos szinten az elsõs többségi tanulókéval.
Megállapítható, hogy e készség esetében a tanulásban akadályozott gyerme -
keknek – az azonos iskolai évfolyamra járó többségi társaikhoz képest – 
átlagosan 4-5 évnyi fejlettségbeli elmaradása van. Esetükben – feltehetõen a
speciális fejlesztésnek köszönhetõen – alsó tagozatos korban látunk jelentõs
mértékû fejlõdést, és a 8-10. évfolyamra többnyire náluk is mûködnek a relá -
ció szavak (3. ábra).

Az idõfogalommal kapcsolatos relációszókincs mûködéséhez szükséges a
konkrétumoktól, a gyermek adott helyzetétõl történõ elvonatkoztatás (Mester -
házi, 1998). Hasonló a helyzet az igekötõk és a hasonlósági viszonyokat
kifejezõ relációszavak megértésében is: beszédértési zavarok, gyengén fejlett
testséma, kialakulatlan laterális dominancia mind hozzájárulhat a megkésett
fejlettségi szinthez.
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3. ábra. A relációszókincs fejlõdése

Tapasztalati következtetés

A tapasztalati következtetés készsége a nyelvi rendszerünkben, elsõdlegesen
az óvodai, iskolai nyelvhasználatban domináns nyelvi-logikai következtetési
sémák fejlettségét jelenti. Vidákovich Tibor (1998) kutatásai feltárták a 
leggyakoribb, ezáltal pedagógiai szempontból legfontosabb következtetési
sémákat. A készség tesztje ezek fejlettségét vizsgálja: kijelentéslogikai
(„lépés”, „visszalépés”, „választás”, „lánc”) és predikátumlogikai („lépés”,
„visszalépés”) sémákat tartalmaz. A teszt a készség tapasztalati szintû mû -
ködését tárja fel, azaz nem kívánja a logikai sémák explicit ismeretét (Nagy,
Józsa, Vidákovich és Fazekasné, 2004b).

A készség vizsgálata során a gyermeknek mondatokat kell befejeznie oly -
módon, hogy a pedagógus által megkezdett mondatból következtet a helyes
válaszra. A mondat sikeres befejezése jelzi, hogy az adott következtetési séma
már mûködik. A különbözõ következtetési sémákat a teszt 2*16 mondata fedi le.

A vizsgálat tanulságai szerint az alsó tagozatos, 1-4. évfolyamos, tan u -
lásban akadályozott gyermekek többségénél a következtetési készség még a
középsõ csoportos óvodások fejlettségi szintjét sem éri el, viszont jelentõsen
fejlõdik a 4-6. osztályokban. A hatodikos gyermekek fejlettsége körülbelül az
elsõs, a hetedikeseké pedig a harmadikos többségi tanulók fejlettségi szintjén
van (4. ábra).
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4. ábra. A tapasztalati következtetés fejlõdése

A tapasztalati következtetés tesztben elért eredményt jelentõs mértékben befo -
lyásolhatja, hogy megérti-e a gyermek a feladatot: azt, hogy az elhangzottak
alapján kell következtetnie, annak megfelelõen kell befejeznie a mondatot. A
tanulásban akadályozott gyermekek csak több feladat után – vagy esetleg még
akkor sem – értették meg, hogy minden esetben ugyanaz a teendõ, a meg kez -
dett mondat folytatása. Válaszaikban sokszor a megkezdett mondat befejezése
helyett a tartalomhoz kapcsolható saját élményeiket mesél ték el, a tartalmat
saját életükre vonatkoztatták. Nehézséget jelentett számukra a konk ré tu mok -
tól való elvonatkoztatás, általánosítás. Kovácsné (2005) tapasztalatai szerint
az adatfelvétel során aprólékosabb, részletezõbb magya rázattal, tagol tabb
inst rukciókkal, érzelmi ráhangolás segítségével nagyobb eséllyel sikerül het
értékelhetõ válaszokat kapni.

A teszt logikájának megértése minden bizonnyal ronthatta a tanulók ered -
ményeit. Feltételezhetõ azonban, hogy nem lehet fejlett a következtetés kész -
sége azoknak a gyermekeknek, akik a teszt feladatait sem értették meg.

Tapasztalati összefüggés-megértés

Az összefüggések megértése, az ezek alapján megfogalmazható következ te té -
sek a tanulásnak, a gyermeket körülvevõ környezet történéseinek megérté -
séhez elengedhetetlen. A készség fejlettsége teszi lehetõvé az összefüg -
gésekben a feltétel és a velejáró, valamint a köztük lévõ viszony felismerését.
Ennek következtében válik érthetõvé, például az ok-okozati kapcsolat, a dol-
gok, események együttjárása, szükségszerûsége (Nagy, 2000c; Nagy, Józsa,
Vidákovich és Fazekasné, 2004b).
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A teszt nyolc, különbözõ szerkezetû összefüggést tartalmaz, amelyek
együtt lefedik az összefüggések alapeseteit. Minden összefüggéshez kap-
csolódóan négy kérdést kap a gyermek, a mérõeszköz így összesen 32
feladatelembõl áll.

Az elsõs, másodikos, tanulásban akadályozott gyermekek többségének
összefüggés-megértése a középsõ csoportos óvodások fejlettségi szintjétõl is
lényegesen elmarad, az összefüggés-megértés elõkészítõ, kezdõ szintjén 
vannak. A nyolcadik osztályosok fejlettségének átlaga közelítõleg az elsõs
többségi tanulók átlagával azonos. A vizsgált készségek közül az össze -
függés-megértés esetében a legnagyobb mértékû a tanulásban akadályozott
gyermekek fejlettségének megkésettsége, átlagosan 6-7 évnyit is kitesz. Az
iskolai évek alatt viszont jelentõsen fejlõdik összefüggés-megértésük, 
legintenzívebben az alsó tagozatban (5. ábra).

5. ábra. A tapasztalati összefüggés-megértés fejlõdése

A teszt feladatainak helyes megoldásában fontos szerepe van a kapcsolódó
elõfeltétel tudás meglétének. Az egyes feladatok mérésének megkezdése elõtt
meg kell gyõzõdni arról, hogy a bennük szereplõ szavakat, kifejezéseket érti-
e a gyermek (ez a többségi gyermekek esetében is így van). A megoldás 
sikerességéhez az instrukciók megértése elengedhetetlen. Általában beválik,
ha saját tapasztalatokkal indítunk (pl. Te már elestél?, Kovácsné, 2005). A
vizsgálat így hosszabb idõt vesz igénybe, de megbízhatóbb eredményeket ad.

Beszédhanghallás

A beszédhanghallás a beszédhangok differenciálásának készsége. E készség
fejlettsége elengedhetetlen elõfeltétel az olvasási készség elsajátításához, az



írás, helyesírás készség fejlõdéséhez (Fazekasné, 2003; Nagy, Józsa,
Vidákovich és Fazekasné, 2004b).

Az elsõ, második osztályos, tanulásban akadályozott gyermekek beszéd -
hang  hallásának átlagos fejlettsége az azonos évfolyamra járó többségi gyer -
me kekkel közel azonos szinten van. Magasabb évfolyamokon a beszédhang -
hallás esetében is azt láthatjuk, hogy a tanulásban akadályozott gyermekek
fejlettsége elmarad a többségi társaiktól (6. ábra).

Vizsgálatunk szerint a 3-4., valamint az 5-6. évfolyamos tanulók beszéd-
hanghallásának fejlettsége alacsonyabb, mint az 1-2. évfolyamos tanulóké.
Nem valószínû, hogy a beszédhanghallás készsége az életkor elõrehaladtával
visszafejlõdne. Úgy véljük, hogy az adataink által mutatott jelenség (értsd:
magasabb életkorban alacsonyabb fejlettségi szint) a mintánk sajátos
jellemzõje. Aminek oka vélhetõen a mérésben résztvevõ tanulók nem túl nagy
számában rejlik. A tanulásban akadályozott gyermekek beszédhanghallásának
fejlõdését késõbbi kutatások keretében szükséges majd alaposabban feltárni.

Emellett utalunk arra a tényre, hogy a tanulásban akadályozott gyermekek
jóval nagyobb százalékban beszédhibásak (Illyésné, Illyés és Lányiné, 1996;
Méreiné, 1972, Mihály, 1980). Az artikulációs gyengeségük, beszédhibájuk
makacsul – a terápiás kezelések ellenére – évekig megmarad. Ennek követ -
kez ménye általában az olvasás-írástanulási folyamatban is látványosan jelent -
ke zik. Feltételezhetõ, hogy a beszédhanghallás és a beszédhangképzés, be széd -
 hiba összefügg egymással. Valószínûsíthetõ emellett az is, hogy a be széd -
hanghallás spontán fejlõdésével a tanulásban akadályozott gyerme keknél
kevés bé számolhatunk, ezért az õ esetükben nagyobb a felelõssége a direkt
fejlesztésnek. E hipotézisek igazolása további vizsgálatok keretében válik
majd lehetségessé.

6. ábra. A beszédhanghallás fejlõdése
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Az elemi alapkészség-rendszer

Tanulmányunk korábbi oldalain összehasonlítottuk a tanulásban akadályozott
és a többségi gyermekek elemi alapkészségeinek fejlõdési folyamatát. Be -
mutattuk, hogy az egyes készségek esetében mekkora eltérések vannak a két
populáció között. A készségek alkotta rendszer, az elemi alapkészség-
rendszer fejlettségét egyetlen számértékkel is ki lehet fejezni. A hét készség
százalékpontban megadott fejlettségének átlagát DIFER-indexnek nevezzük.
A DIFER-index megmutatja, hogy az elemi alapkészségeket milyen 
mértékben birtokolja a gyermek. Ez a mutató egyetlen számértékbe sûrítve
adja meg a fejlettséget, és megmutatja hogy a gyermek az iskolai tanuláshoz
elengedhetetlen elõfeltétel készségekben hol tart. Ezáltal a DIFER-index a
gyermek iskolakészültségének megbízható jelzõje. Korábbi elemzéseink alap-
ján úgy látjuk, hogy a gyermekek akkor tekinthetõk iskolaérettnek, ha az
elemi alapkészség-rendszerük fejlettsége legalább haladó szinten van.
Célszerû egy további évet óvodában maradniuk azoknak a nagycsoportosok -
nak, akik elemi alapkészség-rendszerének fejlettsége, azaz a DIFER-indexe
elõkészítõ vagy kezdõ szinten van. Ez a számok nyelvén azt jelenti, hogy
DIFER-indexük 65% pontnál kevesebb (Nagy, Józsa, Vidákovich és Faze -
kasné, 2004b, a témáról ld. bõvebben a hivatkozott könyv utolsó fejezetét).

A tanulásban akadályozott gyermekek esetében a felmért hat készség alap-
ján tudjuk megítélni az elemi alapkészség-rendszer fejlettségét (vizs gálatunk
a szocialitásra nem terjedt ki). A hat készségbõl számítható mutatót elkészí-
tettük a többségi gyermekekre is. A szocialitás kihagyásával származ tatott
mutató azonban alig tér el a teljes rendszerre számítható DIFER-in dextõl,
kellõen pontos becslését adja annak.

A 7. ábrán összehasonlítottuk a tanulásban akadályozott és a többségi
gyermekek elemi alapkészség-rendszerének fejlõdését. A többségi gyermekek
esetében középsõ- és nagycsoportban, valamint elsõ osztályban fejlõdik 
intenzíven a készségrendszer. A tanulásban akadályozott gyermekek esetében
3-8. osztály között mutatkozik legintenzívebbnek a fejlõdés. Az elsõs, máso -
dikos tanulásban akadályozott gyermekek átlagosan a középsõ csoportosok
készségfejlettségi szintjén vannak. Az ötödikesek átlagos fejlettsége közel
azo nos a többségi gyermekek nagycsoportban mérhetõ átlagos fejlettségével.
A tanulásban akadályozott gyermekek készségei átlagosan hetedik osztályban
vannak a többségi elsõ osztályos tanulók fejlettségi szintjén. Hetedik osztályt
követõen már nem fejlõdik számottevõ mértékben az elemi alapkészség-
rendszerük. A DIFER-index iskolaérettségi határként megadott 65%pontos
értékét átlagosan negyedikes korukban érik el a tanulásban akadályozott 
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gyermekek. Készségeinek fejlettsége iskoláskorban átlagosan 4-6 évnyi 
megkésettséget mutat a többségi társaikhoz képest. Ha az összehasonlítást az
évfolyam helyett az életkor alapján tennénk meg, akkor a különbség még
ennél is 1-2 évvel nagyobb lenne.

A tanulásban akadályozott gyermekek elemi alapkészségeinek jelentõs
fejlõdésbeli elmaradása élesen veti fel a kérdést, hogy mikortól és meddig
érdemes az együttnevelést tervezni ahhoz, hogy az valóban hatékony legyen.
Nagy József kutatásai felhívják a figyelmet arra, hogy a többségi iskolába járó
gyermekek közötti különbségek is olyan nagymértékûek, amivel a hagyo -
mányos iskola nem tud mit kezdeni. Ennek következtében az iskolai évek
alatt a gyermekek közötti különbségek tovább növekednek (Nagy, 2000a,
2003b).

7. ábra. Az elemi alapkészség-rendszer fejlõdése

Összegzés

Vizsgálatunk tapasztalatai alapján úgy látjuk, hogy a DIFER Programcsomag
készségtesztjei alkalmasak a tanulásban akadályozott, iskoláskorú gyermekek
fejlettségének vizsgálatára. A tesztek megbízható diagnózist nyújtanak a
tanulók készségeinek fejlettségérõl. A mérések segítséget adnak a tanulók fej-
lesztésének tervezéséhez.

A tesztfelvétel során a tanulásban akadályozott gyermekek esetében rész -
letesebb instrukciómagyarázatot kell biztosítani (akár szavakra, kijelentésekre
vonatkozóan is). Sok esetben a feladatmegoldásuk is több idõt igényel. Ennek
következtében a vizsgálat elvégzéséhez szükséges idõ hosszabb lehet, ami a
gyermekek számára nagyobb igénybevételt jelent. Tekintettel kell továbbá
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lenni arra, hogy a tanulásban akadályozott gyermekek figyelme kevésbé tartós,
könnyebben elfáradnak, a feladatvégzés iránti motivációjuk esetleg alacso-
nyabb lehet. A vizsgálatok során tehát mérlegelni kell a DIFER eredeti
idõbeosztásának módosítását, megszakítások tervezését. Javasolható, hogy egy
alkalommal csak egyetlen készség diagnosztikus vizsgálatára kerüljön sor.

A DIFER tesztekkel végzett mérések alapján a tanulásban akadályozott és
a többségi gyermekek fejlõdése összehasonlítható. Vizsgálatunk tanulságai
szerint a tanulásban akadályozott gyermekek elemi alapkészségeinek fejlett -
sége nagymértékben elmarad az azonos korú többségi társaikhoz képest. Az
átlagosan fejlõdõ gyermekek esetében 4-8 éves korban fejlõdnek intenzíven
ezek a készségek. Ehhez képest a tanulásban akadályozott gyermekek
fejlõdése átlagosan mintegy 5-7 évnyi elmaradást mutat. Készségfejlõdésük
lassabb, idõben széthúzottabb folyamat. Vizsgálatunk eredményei emellett azt
is megmutatják, hogy az alapfokú képzés végére a tanulásban akadályozott
gyermekek többsége is eléri az elemi alapkészség-rendszer fejlettségének
befejezõ szintjét, néhány százalékuk az optimális szintet is.

A tanulásban akadályozott gyermekek fejlõdésbeli megkésettsége mind a
hat vizsgált készség esetében kimutatható. Jelentõs különbség van azonban a
gyermekek között abban, hogy az egyes készségek kinél milyen mértékû
megkésettséget mutatnak. Nem állítható, hogy minden készség esetében egy -
séges megkésettség lenne a jellemzõjük.

Az elemi alapkészségek fejlettsége fontos jelzõje lehet annak, hogy a 
tanulásban akadályozott gyermekek között kiket lehet integrálni a többségi
tanulók közé. Úgy véljük, hogy nem integrálhatók azok a tanulók, akiknek az
alapkészségei több évnyi megkésettséget mutatnak többségi társaikhoz
képest. Nagy valószínûséggel végérvényesen leszakadnak, peremre szorul -
nak, ha a többségi gyermekekkel együtt oktatják õket. Egy konferencián el -
hang zott elõadásunkat követõen az egyik résztvevõ kollega találóan a követ -
kezõ megjegyzést tette: „ezeknek a gyermekeknek az integrációja jelentené az
õ valódi szegregációjukat”.

Vizsgálatunkban egyetlen szegregált intézmény 1-10. évfolyamos tanulói
vettek részt. Mintánk nagysága az elsõ mérési tapasztalatok megszerzéséhez,
a DIFER alkalmazhatóságának kipróbálásához elegendõ. A tanulásban
akadályozott gyermekek fejlõdésének alapos feltárásához további, nagy -
mintás vizsgálatok lesznek szükségesek. Célszerû lesz elemzéseket végezni a
készségösszetevõk fejlõdésének és szervezõdésének feltárására. Kutatások
irá nyulhatnának a tanulási zavar tüneteit mutató gyermekek elemi alap kész -
ségeinek vizsgálatára, továbbá a tanulásban akadályozott, tanulásban gyenge,
a tanulási zavar tüneteit mutató és az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek
készségszintjeinek összehasonlítására.
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Többségi gyermekekkel végzett kutatásainkban nyilvánvalóvá vált, hogy
a tanulási motívumok erõssége jelentõs mértékben hozzájárul a készségek
fejlõdéséhez. Az óvodás gyermekek esetében a készségek fejlõdésének inten -
zitását a tanulási motívumok erõssége nagyobb mértékben befolyásolta, mint
az IQ (Józsa, 2005). A tanulási motívumok közül különös figyelmet érdemel -
nek az ún. elsajátítási motívumok, amelyek készségek, képességek elsajá -
títására késztetnek (Józsa, 2001, 2002a). Jennings (1996) vizsgálatai szerint a
csecsemõkori elsajátítási motiváció jobb elõrejelzõje a késõbbi értelmi
fejlõdésnek, mint a kognitív fejlettséget vizsgáló tesztek. A tanulásban akadá -
lyo zott gyermekek esetében alapkutatási jelentõségû lenne feltárni a
készségek fejlõdésének, valamint az intelligenciának és a tanulási motívu -
mok nak az összefüggését. A gyermekek fejlesztésének fontos – ez eddig
kevésbé kiaknázott – lehetõsége rejlik a tanulási motívumokban.

Összegezésül amellett foglalunk állást, hogy a DIFER tesztekkel végez -
hetõ mérések a tanulásban akadályozott gyermekek esetében is jól hasz -
nálható adatokat adnak az elemi alapkészségek egyéni fejlettségi szintjeirõl.
A diagnosztikus tesztek a differenciált fejlesztés tervezésének alapeszközévé
válhatnak. A tanulásban akadályozott gyermekeknél a tesztek még felsõ tago-
zatos korban is használhatóak. Ebbõl a szempontból a DIFER új jelen tõséget
nyerhet oktatásukban és nevelésükben, mert az alapfokú oktatás teljes
idõtartamában a fejlesztést segítõ mérõeszköz lehet.

Mesterházi Zsuzsa javaslata alapján a DIFER Programcsomag használa-
ta a gyógypedagógusok képzésében is bevezetésre került. A 2003/2004.
tanévtõl az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar,
Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája szakon diplomát szerzõ hallgatók a
„Pedagógiai diagnosztika” címû tantárgy elméleti és gyakorlati részében már
felkészítést kapnak a DIFER használatára.
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