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Absztrakt
A történések értelmezésében meghatározó az a szemlélet, mellyel elemezzük a körülöttünk zajló eseményeket.
Gondolkodásmódunk egyéni, minden ember sajátja, de formálódásában számos tényező játszik szerepet és életünk végéig tart.
A gyógypedagógiai pszichodiagnosztika egyik legfontosabb célja, hogy a szakember objektív eszközrendszerrel, objektív
keretek közt, objektív gondolkodással tudjon véleményezést alkotni. A gondolkodás általános értelemben vett szubjektivitása
és az elvárt objektív véleményalkotás közti ellentmondás feloldása érdekében kerestem a lehetőségeket, amelyek a
tárgyilagosság megteremtését biztosíthatják e szakterületen. Az objektivitás részeként értelmezem a személyes felelősséget is,
mellyel szakértőként időt szánunk a rendelkezésünkre álló információk korrekt elemzésére, az összefüggések feldolgozására,
benyomásaink igazolására, így jutva el a megalapozott döntéshozatalig.
Benjamin S. Bloom amerikai oktatáskutató egy hierarchikus rendszerezőelvet kidolgozva elemezte a pedagógiai folyamatok
kognitív, egymásra épülő szintjeit (Nádasi, é.n.). A cikkben e rendszer hierarchiáját követő kérdéssor megfogalmazásával
próbálom kísérni a szakértői vizsgálat folyamatát, illetve két konkrét eset feldolgozásával bemutatni ennek alkalmazhatóságát.
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Gondolkodási szintek a gyógypedagógiai
pszichodiagnosztikában
A gyógypedagógiai pszichodiagnosztikai rendszer fejlesztése, a protokoll
egységesítése érdekében az elmúlt években a szakemberek komoly erőfeszítéseket tettek.
Meghatározták a vizsgálatok tartalmi és strukturális elemeit, kidolgozták az egyes speciális
területekre irányuló komplex szakmai protokollt (Torda, 2012). Körvonalazták a
feladatellátás kompetencia-feltételeit, a szükséges infrastruktúrát, kialakították a
vizsgálatok általános folyamatmodelljét, feltárták a munkához szükséges szakmai és
szakmaközi kommunikációs hálót és adminisztrációs rendszert (Nagyné Réz és mtsai,
2015).
Iránymutatók azok a törvényi rendelkezések is, melyek általános szempontrendszert
adnak a napi munkához, a szakértői vélemény tartalmi felépítéséhez (15/2013 EMMI
rendelet 3. mellékletének 4. és 5. pontja).

A szakértői tevékenység – esetünkben a gyógypedagógiai pszichodiagnosztikai
vizsgálatok – területén az adott külső feltételek (például vizsgálati protokoll, módszerek,
eszközök, a lehetőségeket szabályozó jogszabályi elemek stb.) mellett dominánsan
jelenik meg a vizsgáló személye, és az a gondolkodásmód, mellyel a folyamatot kíséri, a
módszereket, eszközöket alkalmazza, mérlegeli az adott helyzetet, az eredményeket,
majd igyekszik a legoptimálisabb javaslatot kialakítani.
A vizsgálat folyamata megoldandó problémahelyzetek sorozata, melyben
gondolkodásunk segítségével hozunk döntéseket, választunk eszközöket, módszereket,
kontrolláljuk saját tevékenységünket. Hosszabb és rövidebb cselekvési terveket alkotunk
és futtatunk le, következtetéseink nyomán szükség esetén újra tervezünk.
A vizsgálati folyamatról való gondolkodásunknak vannak előre jól tervezhető,
állandó elemei, melyeket könnyen és gyorsan adaptálhatunk a helyi adottságokhoz,
illetve a vizsgálati személyekhez (életkor, problémahelyzet stb.), és vannak előre nem
tervezhető, a vizsgált gyermek reakcióitól, részeredményeitől függő, változó elemei. Ez
utóbbiak látszólag „spontán” működnek, ugyanakkor mentori munkám során vált
nyilvánvalóvá, hogy a rugalmas, egyben felelős döntés elsajátítása az egyik legnehezebben és leglassabban kialakuló folyamat. Állandó, tudatos gyakorlást igénylő kompetencia.
Az előre tervezhető elemek a vizsgálatban csak mérföldkövek. A konkrét vizsgálat pedig
aktuális döntések sorozata, melyben a vizsgáló személye a domináns. Az objektivitás
megőrzése érdekében a vizsgálati készültség központi elemének tartom a vizsgálati
folyamatban zajló gondolkodás „tanulását”, egyre finomabbá hangolását. A tanulási
folyamat eredményeként lehetőségünk nyílik egy magasabb szintű tudásszerveződésre
(Pintér, 2013), mely a vizsgálati tapasztalatok összegzésének minőségét javítja.
Jelen írásban két eset kapcsán szeretném bemutatni, miként alkalmazható Benjamin
Bloom (1956) amerikai oktatáskutató rendszerező elve, a Bloom-taxonómia kognitív
tartománya a szakértői vizsgálat folyamatában, illetve a diagnózis kialakításában.
Bloom érdeklődése, mint azt Declan Kennedy (2007) az írországi University College
Cork oktatója a tanulási eredményekről írt útmutatójában megfogalmazta, a tanulók
tanulási folyamataira és az ezzel összefüggő teljesítményváltozásokra irányult. Bloom
oktatáskutatóként azt vizsgálta, hogy a tanulási folyamat során milyen kognitív szintek
jelennek meg, ezek hogyan épülnek egymásra. Elmélete párhuzamot von a tanulás
eredményessége és a hierarchikusan felépülő kognitív rendszerben elért szint között.
Gyakorlati vonatkozásban rávilágít, hogy a pedagógus legfontosabb feladata a tanulót az
egymásra épülő kognitív szinteken lépésről-lépésre haladva eljuttatni az ismeretek
befogadásától az értékelő szintig, mely már képessé teszi az információk önálló
értelmezésére, következtetések levonására.
Bloom nézete szerint a gondolkodásunk folyamatában hat, jól körülhatárolható,
egymásra épülő szint jelenik meg (Bárdossy és mtsai, 2002):
1. ismeretek
2. értelmezés
3. alkalmazás
4. analízis
5. egybefoglalás (szintézis)
6. értékelés

A helyzetről szerzett ismeretek (1) kiindulópontot jelentenek, melyeket próbálunk
értelmezni (2), majd az adott sajátos helyzetre vonatkoztatni (alkalmazni) általános
szabályokat elveket (3). Részekre bontva elemezzük a komplex problémakört (4), majd
ezen információk birtokában a helyzetről való gondolkodásunk magasabb szintű
szintézisben valósul meg (5). A folyamat értékelő eleme (6) visszacsatolásként jelzést
ad, melyben a kiindulóhelyzethez viszonyított elmozdulás nyomon követhető.
A Bloom által meghatározott gondolkodási szinteket a szakértői vizsgálatok speciális
helyzetére vonatkoztattuk és az irányított kérdésekre megfogalmazott válaszok
segítségével próbáltunk eljutni az összefüggések felismeréséhez. Ebben a szituációban
nem a tanulói tevékenység irányítására alkalmaztuk ezeket a kategóriákat, hanem a
kritikai gondolkodás elemeit tevékenységünk folyamatában követtük nyomon.
Az első szinteket (ismeret és megértés) duplikálva jelenítettük meg, mivel mind az
intézményi dokumentáció, mind a családdal folytatott interjú során kapott információk
tényeinek és azok értelmezésének átgondolása fontos. A kérdések mennyiségének
meghatározásakor szem előtt tartottuk, hogy a vizsgálat során minden lényeges elem
megjelenítésre kerüljön, ugyanakkor ne vesszünk el a részletekben. A módszer
alkalmazása jelen esetben nem a partner irányítását célozta, ezért a kérdésekre adott
válaszokat a vizsgáló fogalmazza meg.
Az ismeret, megértés, alkalmazás és szintézis szintek válaszai az adekvát vizsgálati
tevékenységgel (dokumentumok átnézése, interjú, vizsgálati folyamat tervezése,
eredmények összegző értékelése) párhuzamban kerültek rögzítésre, az elemzés szint
rögzítési folyamata pedig az egyes teszthelyzeteket követően valósult meg. Ezen a szinten
a protokoll szerint kötelező vizsgálati elemek eredményének elemzése tükrében kerültek
megválasztásra a kiegészítő vizsgálatok. A szintézis egyrészt magába foglalja a saját
eredmények feldolgozását, másrészt a vizsgáló team tagjainak együttes, összegző
álláspontjának kialakítását. Az értékelés szintjén már a jövőre fókuszálva elemeztük a
kapott eredményeket, mérlegelve, hogy a probléma hátterében feltárt összefüggések
kellő kiindulópontot szolgáltatnak-e a megoldást célzó gyakorlati teendők kialakításához.

I. Esetleírás
Problémafelvetés: X.Y. 16;9 éves fiú, a szakközépiskola 10. évfolyamát látogatja. A
vizsgálatot az iskola támogatásával az idegen nyelv értékelése és minősítése alóli
mentesítés kérelme miatt kezdeményezték. Nehézséget az olvasástechnika, az értő
olvasás, szövegalkotás, a helyesírás területén és az idegen nyelv elsajátításában jeleztek,
melyek hatása már a tanulási motivációban is megmutatkozott. Az iskola jelzése alapján
„lusta”.
Előzmények: Az anamnézisében terhelő perinatális esemény körvonalazódott, de
korai pszichomotoros fejlődésében nem jeleztek eltérést. Kiemelendő a négyéves korban
adenoid vegetacio miatt huzamosan fennálló halláscsökkenése, mely műtétet követően
rendeződött.

A célzott idegen nyelv elsajátítása már általános iskolában is nehezebb volt, de ekkor
még az alapkövetelményeket teljesítette, így vizsgálatát nem kezdeményezték. Középiskolába lépve a nehézségek fokozódtak, a 9. évfolyamon pótvizsgán tett eleget az adott
tárgy minimális elvárásainak. Vizsgálatára a 10. évfolyam második félévében került sor,
azt követően, hogy félévi eredménye ismét elégtelen lett.
A tanuló viselkedésének vizsgálati helyzetben történő megfigyelése: A vizsgálat
alatt együttműködő, de reakcióit a visszafogottság jellemezte, válaszai bátortalanságot
tükröztek. Sok volt a köztes gondolkodási idő, de ezek közbeiktatásával képes volt jó
gondolatok előhívására. Verbalitásában a szűkszavúság dominált. Valószínűsíthetőnek
tűnt, hogy a lassabb verbális előhívást az iskolai helyzet nem tudta számára biztosítani,
így gyakran volt lemaradásban. Az auditív ingerekre érzékeny, figyelmét minden apró
külső történés felkeltette. Ezek a feladathelyzetből ki- illetve abba belépések a strukturált
teljesítést nehezítették.
A pszichológiai vizsgálat az átlag övezet felső harmadába eső intellektust jelzett, így
iskolai sikertelensége hátterében értelmi képességbeli eltérés nem volt feltételezhető. A
vizsgálat folyamán tapasztalt erős teljesítményszorongás – mely mögött a nyelvi kifejezés
nehézsége is megfigyelhető volt – jelentős teljesítménycsökkentő tényezőként
körvonalazódott.
A gyógypedagógiai vizsgálat a szövegértési problémák mellett az auditív figyelem
hullámzására, a hallott minta szériájának nehezebb azonosítására, szókincsének
aktivizálási nehézségére hívta fel a figyelmet. Mivel a verbális tanulékonyságot vizsgáló
teszthelyzetben jól teljesített, a gyengébb szókincsaktivizálási eredmény hátterében
pszichés elemeket is feltételeztünk.
Összegző véleményünkben a vizsgált személy tanulási nehézségének hátterében a
figyelmi funkció elterelő, külső ingerek hatására fellépő teljesítmény-ingadozását, az
olvasási tevékenységet kísérő gyenge belső képalkotási készséget és a verbális
érintettséget (szókincsaktivizálási gyengeség) is feltételeztük. A helyesírás területének
háttérvizsgálati eredményei szériaészlelési és tagolási kiegyensúlyozatlanságot mutattak.
Javaslati elemként a fejlesztő foglalkozás mellett pszichológiai ellátást ajánlottunk
fel a családnak, illetve a differenciált oktatás megvalósulását kértük az ellátó intézménytől.
A differenciálás tartalmi elemeként kiemeltük, hogy a tanuló tanulási hatékonysága
háttérzajok mellett csökken, ez számára a strukturált tartalom feldolgozását nehezítő
körülmény, ezért mind az iskolában, mind a kollégiumban kompenzációs technika
alkalmazása szükséges számára. A teljesítményszorongás leküzdése érdekében
alkalmazott javaslati elemek: számonkérési mód megválasztása, időkeret hosszabbítása,
támogató attitűd.
A taxonomikus rendszer alkalmazása az esetelemzés folyamatában: Az
ismeretek szintjén a ténykérdések irányításával lehetőség nyílott az iskola és a család
által prezentált tünetek objektív rögzítésére, az abban rejlő eltérő hangsúlyok
kiemelésére. Míg az intézmény a teljesítményszinten jelentkező nehézségeket motivációs
problémaként kezelte, addig a család az értékjegyben megjelenő sikertelenségre

fókuszált. Mindkét fél részéről elmarad a tanuló jelzésének (tic) adekvát értelmezése.
A megértés folyamatában alkalmunk volt az információk átkódolására, az átkódolt
tartalmak rögzítésére. Jelen esetben az értelmező kérdések a problémahelyzet tartalmi
feltárásában nyújtottak segítséget. Nyilvánvalóvá vált, hogy a résztvevők (iskola, család,
tanuló) a problémahelyzetet tartalmi eltérésekkel azonosítják, közös pontként a helyzeten
való változtatás szükségessége jelent meg. Az alkalmazás során a vizsgálati folyamatban
a már átértelmezett helyzethez adekvát vizsgálati eszközöket/eljárásokat terveztünk, és
vizsgálatokat folytattunk le a szakmai protokoll elvárásainak figyelembevételével. A
korábban már bemutatott gyógypedagógiai-pszichológiai vizsgálatok eredményeinek
elemzésével kaptunk információt arról, hogy a tanuló összességében átlagos
képességstruktúrája egyes részterületeken kiegyensúlyozatlanabb működést mutat, és
körvonalazódtak a tünetek mögött fellelhető okok, feltárultak az ellentmondások (átlagos
képesség – gyenge iskolai teljesítmény). A szintézis lépcsőfokán a kérdések irányításával
összehangoltuk az elemzés információit, felépítettük azt az ok- és következményrendszert, mely az alaphelyzethez viszonyított elmozdulás/változás szempontjából
elengedhetetlen. Meghatároztuk a fejlesztési pontokat, azok hierarchiáját. A taxonomikus
rendszer utolsó eleme (értékelés) a vizsgáló(k) részéről egyfajta önellenőrzés, komplex
gondolkodás, ítéletalkotás lehetőségét adta, arra vonatkozóan, hogy kétséget kizáró
módon tudjunk szakmai véleményt alkotni, illetve jövőre irányuló tervezési alapot
nyújtani. Esetünkben fő irányvonalként a tanuló pozitív énképének alakulását,
önbizalmának erősítését határoztuk meg. A javaslati elemek (kompenzációs technikák,
differenciálás, pszichológiai támogatás, fejlesztés stb.) megvalósulása összehangolt
együttműködést (iskola, család, szakember) feltételez, melyben intézményünknek
koordinációs szerepe továbbra is fennmaradt.
Összességében a taxonomikus rendszer alkalmazása a folyamat vezérlésében játszott
jelentős szerepet. Számomra, mint vizsgálatvezető számára nem engedte, hogy egyes
információk a vizsgálat folyamatában elhalványuljanak. A rögzített elemek a teljes
vizsgálati folyamatban jelen voltak, annak ellenére, hogy hangsúlyozódásuk a folyamat
előrehaladásával változott. A rendszer alkalmazásának előnyeként fogalmazható meg az
is, hogy a dokumentáció és a családdal folytatott interjú adatainak elemzését irányított
módon támogatta. Ugyancsak kiemelendő az értékelő szint kritikus gondolkodásra
ösztönző szerepe, amely segítségével kontrollálhattuk megállapításainkat.
A taxonomikus elemzés folyamatát az 1. táblázat szemlélteti.

1. táblázat. A Bloom taxonómia elemeinek alkalmazása a szakértői vizsgálat folyamatában
(Esetleírás I.)1
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Forrás: A kérdéssor kidolgozása Bárdossy és munkatársai (2002) által közzétett anyagra
építkezve történt.

II. Esetleírás
Problémafelvetés: Z. V. 8;9 éves, második osztályos kislány. Az iskola pedagógiai
jellemzése alapján nyitott, közlékeny, de nem szeret tanulni. A ráirányuló figyelem
zavarja, ilyenkor mozgáskényszer tapasztalható. Matematikából a haladása kifejezetten
lassú, a tanultakat könnyen elfelejti. Pedagógusa ezt a jelenséget a „fekete lyuk”
fogalommal szimbolizálja.
Előzmények: Az anamnézisből a köldökzsinór rövidsége emelhető ki egyetlen
elemként, ami eltérésként körvonalazható.
A tanuló viselkedésének vizsgálati helyzetben történő megfigyelése: A
gyermek együttműködése jó, közvetlen, mosolygós kislány. A vizsgálati szituációt
könnyen elfogadja, a kezdeti izgalom hamar oldható. Feladathelyzetben pszichomotoros
tempója az átlagosnál lassúbb, ezt méltányoló helyzetben biztonságérzete megtartható.
Önmagára és közvetlen környezetére vonatkozó ismeretei mobilizálhatók.
A pszichológiai vizsgálat eredménye összességében meglassult fejlődésre utalt. Az
általános ismeretet és megértést vizsgáló területeken átlagosan teljesített, de a többi
vizsgált részterület jelentősebb elmaradásra hívta fel a figyelmet. A társas helyzetek
átlátása erősségként körvonalazódott.
A gyógypedagógiai vizsgálat teljesítményszinten az írás és a számolás területén
tapasztalt markáns tüneteket. A mozgásfejlődés szintjeinek vizsgálata egyes területeken
instabilitást mutatott (összerendezetlen kúszó mozdulat, éretlenebb keresztcsatorna
működés, kevert szem-kéz lateralitás) erre épülve saját testen, térben és síkban nehezebb
tájékozódás volt tapasztalható. A beszédészlelés egyes részterületeinek (alak-háttér
differenciálás, auditív széria, beszédhang differenciálás) gyengébb működése szintén
felismerhető volt. A számára nehezebben teljesíthető helyzetekben kompenzációval élt,
tevékenységét nyomatékosító verbalitással kísérte. A gyenge mondatemlékezet
általánosan nehezítette a verbális instrukcióra épülő feladathelyzethez való
alkalmazkodását.
Összegző véleményünkben a tapasztalt tünetstruktúra hátterében feltételeztük az
általánosan lassúbb kognitív működés hatását, de kimutatható volt az érési folyamatok
kiegyensúlyozatlansága is, ami intenzív fejlesztési szükségletét indokolttá tette. Járási
szakértői bizottságként vizsgálati eredményeinket összegezve és a gyermek medicinális
státuszlapját figyelembe véve a Megyei Szakértői Bizottság közreműködését kértük a
korrekt teammunkára (gyógypedagógus, pszichológus, orvos) épülő diagnózis
meghozatalához (Megjegyzés: a vizsgálat idején járási szinten orvosi vizsgálatra nem volt
lehetőségünk.).
Eközben az ellátó alapintézménnyel felvéve a kapcsolatot konzultáció keretében
egyeztettünk a gyermek iskolai haladását támogató legfontosabb teendőkről. A társas
viselkedés pozitív tartalmának (nyitottság, közvetlenség) megtartása érdekében a
szabadidős tevékenységek hangsúlyozott szerepét közvetítettük, ugyanakkor az egyéni
szereplési helyzetek korlátozottabb, a gyermek igényét figyelembe vevő alkalmazása

mellett foglaltunk állást. Az órai kiegyensúlyozottabb haladás érdekében a tárolási
bizonytalanságot kompenzáló elemek közbeiktatásának technikáit, a lassúbb kognitív
működés igényelte időszükségletet, módszertani elemeket, eszközöket jártuk körbe.
Szorgalmaztuk a gyermek kötetlen helyzetben történő „fejlesztését”, érdeklődésének
megfelelő „alkotó” tevékenységben való rendszeres részvételét.
A taxonomikus rendszer alkalmazása az esetelemzés folyamatában: Azokat a
szinteket figyelembe véve, amelyek e konkrét esetben kiemelt jelentőségűek voltak,
főként az információk számbavétele (ismeret szint) kíván említést. A tények felidézése,
átgondolása egyfajta hiányérzetet keltett, melynek okát a viselkedésre vonatkozó széles
tünetsor és a domináns probléma leegyszerűsített megfogalmazása (olvasászavar?
számolászavar?) közt véltük felfedezni. A közlések tartalmának továbbgondolása
(megértés) juttatott el bennünk a küldő intézmény kettős kommunikációjának
felismeréséhez. Formálisan az olvasászavar, számolászavar került megfogalmazásra, míg
informálisan a gyenge intellektust körvonalazta. A tanuló viselkedésében szintén
felismerhető volt a kettősség. Egyrészt a számára nehéz helyzetek elkerülésével a látszat
fenntartására törekedett, másrészt pszichoszomatikus tünetei a nehézségek megélésére
utaltak. Mindez előre vetítette, hogy a helyzettel való szembenézés érzékeny terület a
család számára, melyet különös gonddal kell kezelnünk. Ezt a felismerést a
szülőkonzultáció időtartamának tervezésekor már figyelembe tudtuk venni. Lépéseket
tudtunk tenni annak érdekében is, hogy a stagnálás/tanácstalanság helyzetéből („Valami
nincs rendben.”) való elmozdulást mihamarabb elősegítsük, konkrét gyakorlati
tanácsokkal a gyermek iskolai helyzetét optimalizáljuk. A kommunikációs „diszfunkciót”
érzékelve, a kapcsolatfelvétel során figyelmet fordítottunk arra, hogy a pedagógus
részéről megjelenő problémaközpontú kommunikációs elemeket (például „fekete lyuk”)
megoldásközpontú attitűd irányába tereljük (Metcalf, 2008), a tanuló számára pedig
kiindulópontként az önkifejezést előmozdító alkotó tevékenységben láttuk a gátak
oldásának lehetőségét.
A taxonomikus gondolkodásirányítás kifejezett előnyének számított ebben a
folyamatban, hogy az intézmény, a család és a tanuló jelzéseit segített a vizsgálat teljes
folyamatában párhuzamosan kezelni, a rögzített elemek folyamatos visszatekintési
lehetőséget adtak.
A taxonomikus elemzés folyamatát a 2. táblázat szemlélteti.

2. táblázat. A Bloom taxonómia elemeinek alkalmazása a szakértői vizsgálat folyamatában
2
(Esetleírás II.)

2.

Forrás: A kérdéssor kidolgozása Bárdossy és munkatársai (2002) által közzétett anyagra
építkezve történt.

Összegzés
A cikkben a Bloom taxonómia gyógypedagógiai pszichodiagnosztikai
alkalmazhatósága került bemutatásra, mely a szakemberek számára a diagnosztikus
folyamat tudatosabb felépítését segíti/segítheti.
A megjelölt gondolkodási szinteken keresztül a vizsgálat folyamata követhető, és jól
lefedi annak minden elemét.
A kidolgozásnál megfigyelhető a jelölt gondolkodási szintek egymásra épülése. A
szakértői vélemény szerkezeti felépítettségével főbb vonalakban párhuzam vonható
(előzmények, vizsgálati eredmények, összegző véleményezés), így a válaszok írásos
megjelenítése a vizsgálati dokumentum elkészítésének alapjául szolgálhat.
A Bloom taxonómia alapján felépített kérdésrendszer mindkét esetben iránytűként
szolgált a folyamatelemzéshez. Támpontot jelentett ahhoz, hogy minden lényeges elem
felszínre kerüljön, és a kérdésekre adott válaszok segítségével a vizsgálati tevékenység
állandó kapcsolatban maradjon a küldő intézmény, a család és a tanuló által jelzett
tünetekkel. A széleskörű adatelemzés mellett fókuszálási pontokat ad. A folyamat végére
körvonalazódik a továbblépés lehetőségének origója, ezzel megteremtődik a másodfokú
változás (Watzlawick et al., 1990) alapja. Optimális esetben a módszer önmagában is
változást gerjeszt, de a javaslatok konkrét elemei további ösztönző erőnek tekinthetők. A
rendszer résztvevői számára (iskola, család, tanuló) pedig a külső beavatkozás (szakértői
vizsgálat) hatására átértelmezhetővé válnak az addig zajló folyamatok.
A diagnosztikus folyamat bemutatott tudatos követése – bár növeli a vizsgálat idő
igényét – hatékony eszköz a vizsgálati szemlélet alakításában, különösen a még
gyakorlattal nem rendelkező, de a szakértői vizsgálatok irányában nyitott, a vizsgálati
folyamatot elsajátítani vágyó kollégák esetében. Ugyancsak pozitív alkalmazhatóságot
látok mindazon helyzetekben, ahol a problémafeltárás mélyebb elemzést igényel, vagy a
diagnosztikus folyamat elakadásával állunk szemben.
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