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ABSZTRAKT 

Háttér és célok: Előző tanulmányunkban bemutattuk a verbális munkamemória alrendszereit, azok működésbeli sajátoságait, 

mérési lehetőségeit. Jelen tanulmányunk a tanulásban akadályozott (ezen belül enyhén értelmi fogyatékos) tanulók 

munkamemóriájának fejlesztési lehetőségeiről szól. Olyan javaslatokról, amelyek egy részét az ismertetett, a tanulásban 

akadályozott (ezen belül enyhén értelmi fogyatékos) tanulók verbális munkamemóriájának vizsgálataival foglalkozó 

kutatásokból emeltük ki. 

Módszer: Ezeket az eljárásokat részben fejlesztő lehetőségként, ötletként adaptáltuk, vagy analóg fejlesztési módokra 

tettünk javaslatot, illetve ezeket egészítettük ki a saját ötleteinkkel, javaslatainkkal. 

Eredmények, következtetések: Az angol nyelvű tanulmányok eredményei alapján inkább rövid távú hatásokra 

számíthatunk, ezért további kutatások feladata a tanulásban akadályozott (ezen belül enyhén értelmi fogyatékos) tanulóknak 

készült fejlesztő programok összeállítása.  

Kulcsszavak: verbális munkamemória, tanulásban akadályozott, korlátozott kapacitás, fejlesztési ötletek, gyakorlatok, 

lehetőségek 

  
 

 

HÁTTÉR ÉS CÉLOK 

 

A gyógypedagógiai tevékenység középpontjában a segítségre szoruló, 

többletszolgáltatást igénylő sérült, akadályozott, fogyatékos személy áll. Valamennyi 

beavatkozás két alapvető feladatban valósul meg: a különleges célok analizálása és 

kijelölése, valamint a beavatkozás kivitelezése és értelmezése, értékelése (Wember, 

2003; Gordosné, 2012; Mesterházi, 2012). A tanulásban akadályozott (ezen belül enyhén 

értelmi fogyatékos) tanulók verbális munkamemóriájának fejlesztése különleges célnak 

tekinthető, hiszen a beszélt és az írott nyelv megértését alapvetően meghatározza. 

Sokkal többet kellene tudnunk a verbális munkamemória fejlesztési lehetőségeiről, 

miközben erre vonatkozóan nem ismerünk magyar nyelvű kutatásokat. Az angol nyelvű 

szakirodalmakban több országból származó szerzők által megírt, jelentős számú 

vizsgálat, konklúzió és fejlesztési javaslat van, de a mért populációk egyértelmű 
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diagnosztikai beazonosítása nem lehetséges. Az itt bemutatott vizsgálatok és 

beavatkozási javaslatok analóg módon mégis támpontokat adhatnak a magyar 

gyógypedagógiai értelmezés szerinti tanulásban akadályozott (ezen belül enyhén 

értelmi fogyatékos) tanulók verbális munkamemóriájának fejlesztéséhez. Most a 

beavatkozás lehetőségét és kivitelezését tárjuk fel. Egyrészt a verbális munkamemória 

javításának direkt lehetőségeit, másrészt pedig egy távolabbi megközelítésből 

bemutatjuk azt is, hogy a verbális munkamemória fejlesztésének milyen esetleges 

transzferhatásaival számolhatunk. Vizsgáljuk még továbbá, hogy milyen konkrét 

kognitív területekre vonatkozhat ez a fejlesztő hatás. 

A verbális munkamemória a munkamemória egyik alrendszere. Fogalmi 

használatunkban ebben a struktúrában gondolkodunk. 

Tanulásban akadályozott (ezen belül enyhén értelmi fogyatékos) tanulók 

munkamemóriájának mérési analízise igazolta az egyes alrendszerekben tapasztalható 

elmaradások mennyiségi és minőségi sajátosságait. Ha a verbális munkamemória 

kapacitása korlátozott, a felfogott mennyiség kevés lesz, kimaradnak információ-

elemek, így a tartalom megértése hiányos vagy elégtelen lesz. A korlátozott kapacitás 

negatív transzferhatásokkal is jár. A munkamemóriára vonatkozó kísérletek és 

tanulmányok szerint a korlátozott kapacitás egyik oka lehet az olvasási és a matematikai 

nehézségeknek, a szelektív figyelem hiányosságainak, és a végrehajtó funkciók 

(szabályozás, feladattervezés, viselkedés korlátainak is (Melby-Lervag & Hulme, 2013). 

 

 

Alapvető kontextus és fogalmak 

 

A munkamemória kapacitása és a tanulási képességek közötti összefüggés adott, ezért 

fontos, hogy a tanulásban akadályozott (ezen belül az enyhén értelmi fogyatékos), 

valamint a határeseti intellektuális képességzavarral diagnosztizált tanulók munka-

memória fejlesztésének megvalósíthatóságát és hatékonyságát tanulmányozzuk. A 

munkamemória és a kognitív folyamatok közötti kapcsolat bizonyításának köszönhető-

en arra lehet következtetni, hogy az életkornak megfelelő kapacitással bíró verbális 

munkamemóriának számos előnye van a megismerő képességek fejlesztésében 

(Morrison & Chein, 2010). 

A verbális munkamemória bármilyen tevékenységhez szükséges információk 

tárolásának és feldolgozásának rugalmas mentális munkaterülete. Egy korlátozott 

kapacitású rendszer, a méretét ezért meghatározó tényezőnek tartjuk az egyén kognitív 

képességei szempontjából. A verbális munkamemória kapacitása megjósolja a fluid 

intelligencia (a korábban megszerzett tudástól függetlenül az új problémák megoldására 

való irányultság) és a végrehajtó funkciók egyéni különbségeit, továbbá előrevetíti 

olyan kognitív képességek, mint a szövegértés, a nyelvtanulás, a nonverbális 

problémamegoldás és számos területspecifikus érvelési készség egyének közötti 

eltéréseit (Morrison & Chein, 2010). Sokáig úgy gondolták, hogy a munkamemória 

kapacitása végleges, de egyre több adat mutatja, hogy célzott fejlesztésen keresztül 

mégis növelhető a tárolási mennyiség (Morrison & Chein, 2010; Melby-Lervag & Hulme, 



2013). A kapacitás növelésének célja, hogy a tanulók a sikeres teljesítéshez szükséges 

információkat rövid időn belül tudják tárolni és feldolgozni, ezen közben a 

megoldáshoz szükséges információkat a hosszú távú memóriából előhívni. A 

munkamemóriával kapcsolatos megfigyelések és kísérletek szerint a megtartott 

információk mennyisége hosszan tartó és adaptív módszerekkel növelhető. Állatokkal 

végzett motoros és perceptuális fejlesztő feladatok teljesítése után a szinaptikus 

kapcsolatokban változásokat mértek, a sejtek közötti együttműködés javult (Klinberg, 

2010). Ez implicit jellegű fejlesztési forma, mert a javulás csupán az ismétlések 

következménye volt. Kérdés, hogy explicit (direkt) fejlesztési törekvések milyen 

fejlődést garantálnak. A munkamemória hatékonyságának akár kisebb mértékű 

növekedését is érdemes megcélozni, ha az javulást eredményez a tanulási 

teljesítményben, az élethelyzetek megoldásában az osztályteremben és a gyermekek 

mindennapi életében (Van der Molen, Van Luit, Van der Molen, Klugkist & Jongmans, 

2010). A megfelelő idejű, rendszeres, tréningszerű gyakorlatok ezt a célt szolgálják 

(Matthes, 2009). A tanulás sikerességének visszajelzése a tanulók számára befolyásolja 

a tanulási motivációt és a metakogníciót is (Józsa, Fazekasné Fenyvesi, Szenczi & 

Szabóné, 2015). 

 

 

MÓDSZER 

 

A verbális munkamemória vizsgálati és fejlesztési lehetőségeiről angol nyelvű 

szakirodalmak alapján tájékozódtunk. Már a kezdetekben felmerültek kétségek arra 

vonatkozóan, hogy a vizsgált és fejlesztett tanulói populációk mennyire fedhetők le a 

magyar gyógypedagógia által definiált tanulásban akadályozott (ezen belül enyhén 

értelmi fogyatékos) tanulók csoportjával. Az angol nyelvű tanulmányok különböző 

országokból származó szerzői miatt kételyeink tovább fokozódtak. Melby-Lervang és 

Hulme (2013) 23 tanulmány, ezen belül 30 vizsgálati csoport adatainak összevetéséből 

hasonló következtetésre jutott, amit még bővített a heterogén életkori összetétel, a 

diagnosztikai különbségek és az eltérő klinikai körülmények kétségeket növelő 

felvetéseivel.  

Van der Molen és munkatársainak (2010) tanulmánya egy másik megközelítésből, 

de igazolja törekvésünket a tanulásban akadályozott (ezen belül enyhén értelmi 

fogyatékos) – az általuk használt elnevezéssel ’students with intellectual disabilities’ – 

tanulók verbális munkamemóriája fejlesztésének pozitív prognózisáról. Kísérletükben 

a serdülők számítógépes munkamemória-tréning fejlesztést kaptak a végrehajtó 

funkciók, a tanulási képességek és a történetfelidézés folyamataiban. Az elő- és 

utóvizsgálatok adatai a verbális munkamemória javulását igazolták a kontrollcsoportok 

eredményeihez képest. A fejlesztés direkt, a verbális munkamemóriára vonatkozó 

eredményessége mellett közvetlen transzferhatások is megjelentek főleg a téri-vizuális 

vázlattömb, a matematikai műveletek és a történetfelidézés területeiben. Egy másik 

kutatócsoport, Södenqvist, Nudey, Ottersen, Grill és Klingberg (2012) ADHD tüneteket 

mutató, valamint koraszülött gyermekeket, és stroke betegséget átélt felnőtteket 



választottak célcsoportnak. Verbális munkamemóriájuk fejlődését egy öt hétig tartó 

számítógépes programmal stimulálták. A kísérlet előtti és utáni vizsgálatok alapján 

egyértelmű javulást mértek mindazok mellett, hogy a fejlődés mértéke nagy egyéni 

eltéréseket jelzett. Az eredmények bizonyították, hogy a szisztematikusan végzett 

fejlesztésnek hatása van a verbális munkamemóriára, és ők is hasonló területekre 

kiterjedő transzferhatásokat állapítottak meg. A fejlődés mértéke a fejlesztés alatt 

szignifikánsan kapcsolódott a transzferfeladatokban történő javuláshoz, amelyek a 

vizuo- és verbális munkamemóriát és a nyelvi értést mérték. Különösképpen azok 

mutattak fejlődést, akiknek nem volt egyéb diagnózisuk, és jobb bemeneti szinten 

álltak. Az egy évvel későbbi, ismételt felmérésnél viszont már nem volt kimutatható 

fejlődés, ami arra enged következtetni, hogy a fejlesztésnek vagy intenzívebbnek, vagy 

gyakrabban ismétlődőnek kellene lennie, azért, hogy a hatás esetükben is mérhető 

maradjon. A tanulmány fő felfedezése az volt, hogy a verbális munkamemória tréning 

hatékony lehet, és átvitelben növeli a gondolkodási feladatokban nyújtott teljesítményt 

is. Azonban egy minimális kognitív kapacitás szükséges ahhoz, hogy a fejlesztés 

eredményes legyen, és mindezek mellett számítani kell egyéni teljesítménybeli 

eltérésekre. Az általuk vizsgált minta teljesítményéből ugyan nem következtethetünk 

direkt módon a tanulásban akadályozott (ezen belül enyhén értelmi fogyatékos) 

tanulók, felnőttek teljesítményére, de mégis vannak olyan konklúziók, amelyeket 

esetükben is szem előtt kell tartanunk. Minden, a verbális munkamemória fejlesztésére 

vonatkozó próbálkozásnak figyelembe kell vennie, hogy az egyének közötti 

különbségek a fejlesztés folyamatában hogyan befolyásolják az átvitel hatékonyságát, 

és tovább kellene vizsgálni, milyen hatással vannak az alapkapacitások a tréning 

eredményére (Södenqvist et al, 2012). Melby-Lervag és Hulme (2013) nagy elemszámú 

kísérleti és kontrollcsoportok eredményein végzett metaanalitikus elemzésének 

konklúziója, hogy a verbális munkamemória fejlesztését célzó programok csak közeli 

transzferhatásokat garantálnak a rövid idejű megtartás és műveletvégzés minőségében, 

és a verbális, a nonverbális, valamint a vizuális területen szabályozó műveletekben is. 

A későbbi metaanalitikus elemzések a dekódolás, a figyelem irányítása, a viselkedés 

korlátozása, a fluid intelligencia, az ADHD tünetei és a nyelvi képességek kapcsán már 

csak korlátozott javulást mutattak. A szerzők szerint az elemzés adatait a minták közötti 

életkori és diagnosztikai különbségek, az eltérő fejlesztési idő, a beavatkozás típusa, 

valamint a különböző vizsgálati szituációk miatt nem lehet általánosítani (Melby-Lervag 

& Hulme, 2013). 

Hasonló végkövetkeztetéseket olvashatunk későbbi, angol nyelvű tanulmányokban 

is. A verbális munkamemória fejlesztési programjának hatékonysága kétségtelen, de a 

programok metaanaízise csak korai transzfereket igazol a nonverbális, a szóbeli és írott 

verbális képességek, valamint a verbális munkamemória javulására vonatkozóan. A 

szerzők 145 kísérleti összehasonlítás után sem találtak egzakt bizonyítékokat a 

számítógépes munkamemória-programok hosszú hatásmechanizmusainak igazolására 

(Melby-Lervag, Redick & Hulme, 2016). 

Shwaighofer, Fischer és Bühner (2015) verbális munkamemória fejlesztését célzó 

programok metaanalízisével foglalkozó tanulmányának célja szintén a fejlesztés közeli 



és távoli átviteli hatásainak bizonyítása volt. Az összehasonlító vizsgálatok számszerűen 

reprezentálták a verbális munkamemóriára vonatkozó átviteli hatásokat. A nyomon-

követő vizsgálatok csak kicsi távoli hatásokat igazoltak, ezek is csupán a nonverbális és 

a verbális képességekre vonatkoztak. Mindezek ellenére meghatároztak olyan elveket, 

amelyek alapján a legjobban javíthatjuk a munkamemóriát. Javaslatuk szerint a verbális 

munkamemóriát komplex aktivitási kontextusokban (nem önmagában) lehet a 

legjobban javítani. 

A munkamemória fejlesztésére vonatkozó kutatások egyik tipikus vizsgálati célja a 

kapacitás bővítése, hogy a tanuló egy adott információ egyre növekvő számú elemét 

képes legyen megjegyezni. Az ilyen jellegű kísérletek többnyire betűk, szavak, vagy 

számok sorozatainak alkalmazása eredményességét vizsgálják, a megközelítés 

konkrétan a verbális munkamemóriára vonatkozó, ún. „verbális tanulási irodalom” 

(Csépe, Győri & Rigó, 2007). Az emlékezeti kódolás különböző típusú és jellegű lehet. 

Egy adott információt kódolhatunk fonológiai (pl. hallott számsorok mennyiségi 

növelése, akusztikus jellegű egyeztetések), vizuális (pl. ábrasorozatok emelkedő 

mennyisége, ábrarészletek kiegészítése), szemantikai (pl. tartalmi összefüggésben lévő 

szósorok), vagy asszociációs jellemzők (pl. egyidőben rögzített, változatos kódú 

információk) alapján. Vita tárgya még, hogy a munkamemória kapacitás szétválasztható 

modalitás specifikus (verbális, vizuális, téri-vizuális) rendszerekre, vagy ezzel 

ellenkezően, ez egy területtől független kapacitás. A tanulmányok széles körének adatai 

alapján a munkamemória kapacitása területtől független, bár bizonyos 

memóriafeladatok a tárolási kapacitás tekintetében kisméretű modalitásban eltérnek 

(Engle, 2002). A vizuális, a téri-vizuális és a szemantikai kódok eredményezik a legjobb 

felismerési teljesítményt (Csépe et al, 2007). 

 

 

EREDMÉNYEK 

 

A verbális munkamemória kapacitását növelni tudjuk azáltal, hogy összefüggéseket 

alkotunk egyébként összefüggés nélküli dolgok, jelenségek között, így az egymástól 

független információkat tartalmi tömbbé formáljuk. Olensen, Westerberg és Klingberg 

(2004) kísérleteinek alanyai ezt a stratégiát választották: különböző elemeket 

egységekbe csoportosítottak, amelyekre egészként emlékeztek, ezáltal könnyítették 

meg a kódolást és a rövid idejű tárolást. A tevékenység során mérhető volt az agyi 

aktivitás növekedése a prefrontális és a parietális agykérgekben (Olensen et al, 2004). 

Az elaboratív (kimunkáló) kódolást célzó stratégia további lehetőségei az elemek 

valamilyen szempontú halmazokba csoportosításának gyakorlása, vagy történet 

kitalálása az elemekkel, és a képzelet használata arra, hogy az elemek felidézése 

felidézhetővé váljon (Morrison & Chein, 2010). Az ilyesfajta fejlesztő programok 

kapcsolatokat alakítanak ki a megjegyzendő információ és a hosszú távú memóriában 

tárolt, már megszerzett információk között. Mindegyik stratégia alapja az adatokkal való 

mentális kimunkálás, az ismeretlen adatok valamilyen, már ismert kontextusba 

helyezése. Mind az ismétlés, mint az elaboratív kódolás gyakorlatát alkalmazni lehet a 

mindennapi kontextusokban is, ha felidézendő információk listáira vagy csoportjaira 



van szükség. Ilyen lehet, amikor a tanulóknak számon kell tartaniuk egy 

matematikafeladat megoldásához szükséges lépéseket, vagy háztartási ismeretek 

foglalkozáson fejben kell tartani egy receptben írt hozzávalókat, vagy a műveleti sort. 

De lehet egy szimulációs, vagy valódi bevásárlás szituációjában is listasort rögzíteni úgy, 

hogy a megvásárolni kívánt áruk listájából a tanulók tartalmi tömböket alakítanak ki. A 

mindennapi környezetben való használhatósága ellenére, a bemutatott emlékezet-

erősítő stratégiákról bebizonyították, hogy csak a begyakorolt feladat végrehajtási 

teljesítményét emelik, vagy olyan feladatokban működnek jól, amelyek ugyanolyan 

típusú információt igényelnek (Klinberg, 2010). Az agyi aktivitást vizsgáló egyéb 

feladatok alkalmasak a verbális munkamemória más összetevőinek a fejlesztésére is. A 

verbális munkamemória fejlesztése hatékonyabb lesz, ha a verbalitást összekapcsoljuk 

a téri-vizualitásra vonatkozó feladatokkal (Klinberg, 2010). A szemléltetés értelmező 

szerepe eddig is köztudott volt, ami azzal bővült, hogy a két terület összekapcsolása 

nem csupán a megértést segíti, hanem a munkamemória kapacitását is növeli. A téri-

vizuális vázlattömb fejlesztési tartalmai lehetnek olyan megállapítások, ahol a téri 

változás megléte vagy az ugyanolyan megmaradásának megfigyelése a feladat. Ilyen 

téri helyzetváltozás lehet a sorrendcsere, vagy a formák (azok elemeinek) forgatása. A 

jól végzett feladatok számának megtartása, és ezzel egyidőben összevetése a kapott 

feladatok mennyiségével is fejlesztő hatású lehet. 

További fejlesztési lehetőség a történetfelidézés. Van der Molen (2007) által 

bemutatott kísérletben a kísérletvezető hangosan olvas egy rövid történetet, amelyet a 

tanulóknak azonnal meg kellett ismételniük, annyira pontosan, amennyire csak 

lehetséges. Ez volt az azonnali felidézés feladata. 20 perc elteltével újra meg kellett 

ismételniük a történetet, ez volt a késleltetett felidézés. Az értékelés szempontja a 

tartalmi felidézés pontossága, valamint a helyes kulcsszavakra való emlékezés volt. Egy 

másik feladattípus az ún. válaszgátlás. Itt a kísérleti csoportnak különböző színekkel írt 

szavak tartalma helyett a színek nevére kellett koncentrálniuk. A szín nevét kellett 

mondaniuk, és meg kellett akadályozniuk a nagyobb tartalmi erejű választ, a szó 

megnevezését. A munkamemória kapacitása jobb lesz az ilyen jellegű feladatokban, 

ahol a figyelemelterelő információkat gátolni kell (Melby-Lervag & Hulme, 2013). 

Minden olyan stratégia, amely a megtartást segíti, hatékony megközelítést javasol a 

kódoláshoz, a fenntartáshoz és/vagy a hosszútávú memóriából való előhíváshoz. 

Elsőrendű célja, hogy megnövelje az információmegtartási teljesítményt bizonyos idő 

alatt. Ezekben a kutatásokban a kutatást végzők bemutattak a résztvevőknek egy adott 

feladatmegoldási stratégiát, majd gyakorló foglalkozásokat tartottak, ahol az adott 

stratégiát alkalmazhatták. Néhány stratégiai program célja az volt, hogy megnövelje az 

artikulációs ismétlésre való támaszkodást és annak használatát. 

Ezek a felfedezések vezettek az ismétlés hatékonyságának vizsgálataihoz, amelyek 

sikeresen bebizonyították, hogy a gyermekek és felnőttek esetében is fejleszthető a 

verbális munkamemória teljesítménye az artikulációs ismétlés stratégiájának 

használatával. Az ismétlés növeli a verbális munkamemória kapacitását azáltal, hogy a 

fejlesztésben részt vevőket a kevésbé hatékony stratégiáktól elidegenítik (pl. 

retrospektív felidézés), vagy úgy, hogy növelik a verbális munkamemória megtartását 



segítő, rejtett, ismétlő mechanizmusok minőségét vagy hatékonyságát. Az artikulációs 

ismétlés hatékonyságával foglalkozó kutatások erősen támogatják azt az állítást, hogy a 

megtartott információ mennyisége a verbális munkamemóriában megnövelhető olyan 

stratégiák tanításával, mint pl. a hangos ismétlés, a kakukktojás típusú játékok, vagy 

valamilyen ösztönzésből kiinduló történet mesélése, vagy az inger kiemelkedőbbé 

tétele a képzelőerő használatával. Hatékony verbális munkamemória feladatot 

tartalmaz pl. a számjegyek sorának visszafelé történő megjegyzése, helyemlékezet, 

vizuális elemek mozgásának követése, és még számos egyéb feladat (Morrison & Chein, 

2010). Az ismétlésre épülő feladatok egyik változata lehet még a szósor növelése, amely 

két szóval kezdődik, majd a szó mennyisége fokozatosan nő addig, amíg a résztvevő a 

sorrendet megtartja. A feladat nehezebb változata ugyanezen szólánc visszafelé 

felsorolása (Södenqvist et al, 2012). 

A verbális munkamemória fejlesztését célzó programok számítógépes változatainak 

használata lehetővé teszi olyan adaptív algoritmusok beépítését, amelyek biztosítják, 

hogy a feladatok nehézségi szintje mindig kihívást jelentsen az egyén számára 

(Klingberg, 2010). Egy ilyen, jól hasznosítható, fejlesztésre is alkalmas feladatot ír le 

Södenqvist, Nudey, Ottersen, Grill és Klingberg (2012). Ez a számítógépes feladat azt 

várja el a résztvevőktől, hogy először azonosítsák az eltérő alakzatot egy 

háromalakzatos sorban, amelyet egyszerre mutatnak meg nekik három keretben. 

Azután három üres keretet adnak a gyermekeknek, akiknek rá kell mutatniuk arra a 

keretre, amelyben az eltérő alak megjelent. A feladat nehézségi szintjét az egyszerre 

megjelent sorozatok számának növelésével emelik. Ezáltal több helyre kell nekik 

emlékezniük, de minden sorozatban csak egy hely lesz. Egy auditív típusú fejlesztés 

szintén az említett szerzőktől: három percen keresztül a résztvevők egy hangfelvételt 

hallgatnak, amely szavakat sorol 1 másodperces időközökkel. A tanulóknak egy piros 

figurát kell elhelyezniük egy keretben minden alkalommal, amikor a „piros” szót hallják.  

A verbális munkamemória további fejlesztési ötlete: a gyermekektől azt kérik, hogy 

mutassanak rá bizonyos tulajdonságokkal rendelkező alakokra abban a sorrendben, 

ahogy hallják. A feladat nehézsége a dolgok számának, a tulajdonságok számának és 

ezek szintaktikai összetettségének növelésével fokozható. 

A munkamemória fejlesztési gyakorlataira vonatkozóan egy alternatív megközelítés, 

hogy közvetlenül olyan feladatokon kell gyakorolni, amelyek nagymértékben a 

gondolkodási képességet terhelik. 

 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Az előző tanulmányunkban ismertetett vizsgálatok demonstrálásában a teljesítményből 

adódó konklúziókra koncentráltunk. A fogalmi értelmezéseken túl elsősorban kutatási 

eredményeket közöltünk az enyhén értelmi fogyatékos tanulók verbális 

munkamemóriájának alakulásáról. Most olyan kutatási és vizsgálati eljárásokat 

választottuk, ahol az eredmények mellett a fejlesztési eszközöket is ismertettük. 

Összegzésképpen: ugyan tetten érhető, hogy a tanulásban akadályozott (ezen belül az 

enyhén értelmi fogyatékos) tanulók verbális munkamemória kapacitása növelhető, 



javítható lehet, de a vizsgálati adatokból nem igazolhatók a verbális munkamemória 

fejlesztéséből következő távoli transzferhatások. Nem ismeretes még azonban, hogy 

milyen közeli vagy akár távolabbi hatásokra számíthatunk célzottan tanulásban 

akadályozott (ezen belül enyhén értelmi fogyatékos) tanulókra adaptált, verbális 

munkamemóriát fejlesztő programok esetében. Ez már a további, kimondottan erre a 

tanulói populációra készített, fejlesztést kísérő kutatások feladata lesz. 
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ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR  

GYÓGYPEDAGÓGIAI TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT 

 

Szakértői bizottsági komplex tevékenység szakirányú továbbképzés 

(3 félév) 

 

A szakirányú továbbképzés célja a komplex diagnosztikában átfogó és pontos ismeretekkel 

rendelkező szakemberek képzése. A minőségi és méltányos szakértői folyamatban szükséges 

szakértelem elmélyitése és a szakmai képesség fejlesztése, az inkluzív szolgáltatói attitűd 

erősítése, az etikus szakmai magatartás, a protokolláris működés közös rendszerbe 

illesztésével a komplex szakértői kompetenciák kialakítása. A továbbképzés elvégzésével 

hallgatóink „szakértői bizottsági komplex diagnoszta” szakképzettséget szereznek. 

Szükséges előképzettség: gyógypedagógia alapképzési szak legalább alapfokozat (BA), 

vagy annak megfeleltethető korábbi, főiskolai szintű képzésben szerzett oklevél bármely 

szakirányon, gyógypedagógiai tanár vagy gyógypedagógiai terapeuta; 

vagy bármely pedagógus alapképzési szak legalább alapfokozatán (BA) szerzett oklevél és a 

beilleszkedési, a tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek, tanulók szűrésére, 

csoportos és egyéni foglalkoztatására jogosító szakirányú továbbképzésben szerzett 

szakképzettség, illetve fejlesztőpedagógus szakirányú továbbképzésben szerzett 

szakképzettséget igazoló oklevél; 

vagy konduktor alapképzési szak legalább alapfokozatú (BA) képzésben szerzett oklevél, 

pszichológia alapképzési szak legalább mesterfokozatú (MA) képzésben szerzett oklevél; 

vagy gyermek- és ifjúságpszichiátria vagy csecsemő- és gyermekgyógyászat vagy 

gyermekneurológia szakorvosi szakképesítéssel rendelkező orvos oklevél. 

A képzésre történő felvétel további feltétele: Esettanulmány benyújtása, melyben elvárt, 

hogy a jelentkező alapvégzettségéhez illeszkedően mutassa be szakmai kompetenciáját, 

legyen értékelhető a jelentkező szakértelme, inkluzív szemlélete, módszertani tájékozottsága. 

Az eset ismertetése elemző, értékelő személetű legyen, kellő önreflektivitással mutassa be 

szakmai szerepét a jelentkező az esetvezetésben. Az esettanulmány elvárt terjedelme legalább 

8.000 és legfeljebb 10.000 karakter. 

A képzés önköltsége: 180.000 Ft/félév 

A képzés időpontja: 2019/20–as tanév tavaszi (II.) félév 

Jelentkezési határidő: 2019. november 30. 

A képzés megfelelő létszámú jelentkező esetén indul.  

 

Részletesebb információ az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai 

Továbbképző Központ honlapján, a Képzési kínálat menüpont alatt az alábbi elérhetőségen 

található: https://bit.ly/2yNtTvg 
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