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6. SZEKCIÓ 

KUTATÁS KÖZBEN SZEKCIÓ 
szekcióvezető: Dr. Pornói Imre 

DEGYGYK, Gyógypedagógiai Intézet 
Helyszín: RIK.1. 

 
 

Idő Előadó Az előadás címe 

1400 - 1415 Dr. Pornói Imre Magatartási nehézségek kezelése a XX. század első 
felének magyar népiskoláiban 

1415 - 1430 Tóth Norbert 
 

Special Treatment of Roma Students Focusing on 
Oláh Gypsy Community in the Segregation of Kótaj 

1430 - 1445 Csók Cintia Segítő szakemberek a munka világában 

1445 - 1500 Fucskó Mónika  Az önálló életvitel keretei intézményben élő, 
felnőttkorú fogyatékos személyek körében 

1500- 1515   Hrabéczy Anett Sajátos nevelési igényű hallgatók eredményességei 
és esélyegyenlősége a felsőoktatásban 

1515- 1530   Inántsy Pap Ágnes Katolikus iskolák a szekularizálódó Európában. A 
katolikus iskolák társadalmi funkciói 

1530- 1545   Nagygyőryné Kerti 
Ibolya 

A tanulásban akadályozott gyermekek iskolai 
sikertelenségének okai 

1545- 1600   Sebestyén Krisztina Jogszabályváltozások hatásai az idegen nyelvi 
érettségi vizsgák eredményeire 

1600- 1615   Varga Eszter A szülői beszédtempó hatása a gyermek 
beszédpercepciójára 
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MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEK KEZELÉSE A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉNEK 
MAGYAR NÉPISKOLÁIBAN 
 
PORNÓI Imre (PhD) 
Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar (Magyarország) 
e-mail: pornoi.imre@ped.unideb.hu 
 

Az 1868:XXXVIII. tc-kel létrehozott 6 osztályos népiskola a nemzet millióinak egyedüli, s 
mindenki számára első iskolájának feladatait az 1905-ben és 1925-ben kiadott tantervek 
részletezték, melyekben az élet gyakorlati munkájára való felkészítést emelték ki. Ebbe tartozott az 
akaratnevelés, melynek egyik fő követelményének a szorgalmat nevezték. A nevelés primátusa a 
cselekvő iskola megvalósítását követelte, mely a helyes cselekvés, a jellem, és a személyiség 
alakításában valósította meg a nevelés egységét. Mivel a tanulást a tanító és a tanuló közös 
munkájaként fogták fel, ezért kiemelt figyelmet fordítottak a tanulók cselekvésére és szemléletére. 
Úgy vélték, hogy a tanuló elsősorban nem értelem, hanem érzelem és akarat. Ezért is volt kiemelt 
fontosságú a tanulók népiskola által elvárt fegyelmezettsége. A mások akaratának engedelmeskedő 
külső fegyelmet lassanként fel kell váltania a belső fegyelemnek, az önfegyelemnek, hiszen a cél az 
erkölcsi szabályok belsővé válása volt. Ehhez a korszak népiskolái fegyelmező eszközként a tanító 
élő példáját, a rendre, pontosságra szoktatást, a szóbeli ráhatást, a jutalmazást, a büntetést, a 
felügyeletet és a foglalkoztatást alkalmazták. Kiemelt fontosságúnak tartották a tanulókat 
foglalkoztatni, azokban a figyelmet felkelteni, az osztályt a kezében tartani, a fegyelmet biztosítani 
tudó tanító személyiségek alkalmazását. A megfelelő fegyelmezéshez számos feltétel meglétét 
láttak szükségesnek: a tanító érzékszerveinek épsége a rendzavarás és a fegyelmetlenség gyors 
észrevételéhez; a tanítványok névszerinti ismerete; a tanítványok szeretete; jóakarat és 
igazságosság; részrehajlás, szeszélyeskedés, indulattól való elragadtatás, minden gyerekesség 
büntetésének kerülése; fenyegetőzés helyett higgadt és megfontolt cselekvés; a tanulók 
egyéniségéhez, életkorához, és neméhez való alkalmazkodás. Ezek eredménytelensége esetén 
kerülhettek sorra a szükséges fegyelmi büntetések, melyeknek célja mindig a tanuló megjavítása, az 
osztály-iskola rendjének megóvása, az ifjúság tiszta erkölcsének megőrzése lehetett. A büntetés 
mértékének az elkövetett vétség nagyságához kellett alkalmazkodnia, a durvaságot, és a céltalan 
megtorlást elkerülve. Ezt szolgálta, a testi fenyítés tiltása valamennyi oktatási intézményben. 

Ezeket részben törvények, rendeletek, népiskolai rendtartások és népiskolai tantervek és 
utasítások sora szabályozta. Széleskörűen foglalkoztak a témával a Magyar Paedagogia, a Magyar 
Psychologiai Szemle, és a Néptanítók Lapja hasábjain, s önálló művek formájában többek között 
Weszely Ödön, Bognár Cecil, Friedrich Wilhelm Foerster, Dékány István, Mitrovics Gyula, Jules 
Payot, Várkonyi Hildebrand, Waldapfel János is. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD, IV. ÉVF. 2018/5. KÜLÖNSZÁM. 
 

47 
 

SPECIAL TREATMENT OF ROMA STUDENTS FOCUSING ON OLÁH GYPSY 
COMMUNITY IN THE SEGREGATION OF KÓTAJ 
 
TÓTH Norbert 
Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar (Magyarország) 
Pécsi Tudományegyetem Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola 
e-mail: tothnorbert0723@gmail.com 
 

We can encounter the phenomenon day by day that at primary schools there are just few Roma 
children among well-performing students, while among students who fail in fulfilling the 
requirements there are a great amount of Roma pupils. The question may come to the surface 
intuitively: What are the reasons behind that?   

Furthermore, it can be declared without any doubt that Roma children need some kind of 
special education and treatment. In my presentation I tend to approach this issue from the 
perspective of Roma parents’ attitude in the segregation of Kótaj, Szabolcs Szatmár Bereg County.  

 
 

SEGÍTŐ SZAKEMBEREK A MUNKA VILÁGÁBAN 
CSÓK Cintia 
Debreceni Egyetem (Magyarország) 
e-mail: csokcintia@gmail.com 
 

A sajátos nevelési igényű gyermekeket és fiatalokat számos szakember van hivatva támogatni. 
Kutatásunkban társadalmi segítő funkciót ellátó szakok végzettjeire fókuszáltunk, és ezen belül 
vizsgáltuk a frissdiplomás szociálpedagógusok, szociális munkások, andragógusok és pedagógia 
alapszakos bölcsészek munkaerő-piaci jellemzőit. A Frissdiplomások 2012-adatbázis alapján 
feltártuk a képzések társadalmi rekrutációs bázisát, az átmenetet a felsőoktatásból a munka 
világába, és az aktuális munkaerő-piaci helyzetet.  

A vizsgálatunk tárgyát képező három segítő pályacsoport közül a szociálpedagógusok körében 
a legalacsonyabb a kvázi felsőfokú végzettségű szülők aránya. Intézményi szintű elemzésünk 
alapján a képzőhelyek rekrutációs bázisát és regionális elhelyezkedését említhetjük magyarázó 
tényezőként. Ennek ellenére a szociálpedagógusok a felsőoktatásból való átmenet és az aktuális 
munkaerő-piaci helyzet tekintetében is kedvezőbb mutatókkal bírnak. Eredményeink alapján a 
frissdiplomás szociálpedagógusokat rövidebb álláskeresési idő jellemzi, mint a szociális munkások 
és az andragógusok, pedagógia alapszakos bölcsészek csoportját. A vizsgálat időpontjában aktuális 
fő munkaerő-piaci státusként a szociálpedagógusok jelölték magukat a legkisebb arányban 
munkanélküliként, valamint vezetői beosztásban ők dolgoztak a legnagyobb arányban. A 
horizontális és vertikális kongruencia tekintetében a bölcsész csoport értékei a 
legkedvezőtlenebbek. Az előnyösebb munkaerő-piaci mutatók ellenére a három pályacsoport közül 
– az önbevalláson alapuló átlagos nettó havi fizetések alapján – a szociálpedagógusok jövedelmi 
hátránya rajzolódott ki a leginkább.  

A vizsgálat második felében olyan szakemberekkel készítettünk félig strukturált interjúkat, akik 
a diplomás pályakövetési kutatás megkérdezetteihez hasonlóan 2007-ben, 2009-ben vagy 2011-ben 
szereztek abszolutóriumot. Az interjús elemzések alapján a következő csoportokat alakítottuk ki: a 
gyakorlati képzések „fellegvárai” versus a teoretika „erődítményei”, a szakmába ágyazott- és a 
konvertált tudás tipológiája, valamint a pályastabil és az útkereső variáns.  

„    AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÚNKP-18-2 KÓDSZÁMÚ ÚJ NEMZETI KIVÁLÓSÁG 

PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT” 
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AZ ÖNÁLLÓ ÉLETVITEL KERETEI INTÉZMÉNYBEN ÉLŐ, FELNŐTT KORÚ 
FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK KÖRÉBEN 
 
FUCSKÓ Mónika 
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Szociális és Társadalomtudományi Intézet (Magyarország) 
Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola, Szociológia és Társadalompolitika 
Doktori Program 
e-mail:fucsko.monika@foh.unideb.hu 
 

A kutatás központi témája: Értelmileg és halmozottan sérült felnőttek életminőség vizsgálata, 
normalizációs lehetőségei, különös tekintettel az önálló életvitelre, Nyíregyháza –eltérő 
fenntartásban lévő- szociális intézményeiben (ápoló-gondozó otthoni, lakóotthoni vizsgálat 
keretében). A kutatás elsősorban értelmileg és halmozottan sérült személyek vizsgálatára terjed ki, 
olyan személyekre, akik felnőtt életük töredékét, vagy éppen jelentős részét a szociális 
ellátórendszer által nyújtott szolgáltatások révén biztosított intézményekben töltik. A kutatás 
mindenekelőtt az önálló életvitel lehetőségeinek különböző aspektusait veszi górcső alá, a különféle 
fenntartók által működtetett ellátások esetében. A kérdés az eltérések vizsgálatában is felmerül, 
milyen típusú intézményrendszer milyen mértékben biztosítja a normalizációs elv alapján 
megfogalmazott alapelveket? További vizsgálati szempont, hogy a sajátságos szervezeti struktúra 
milyen lehetőségeket teremt az értelmi sérüléssel küzdő felnőtt emberek számára, mennyire van 
lehetőségük saját maguknak irányítaniuk életüket, mennyire korlátozó az adott intézménytípus. A 
normalizációs alapelv, mint a vizsgálat tárgya: Az alapelv szerint minden értelmileg sérült személy 
számára olyan  életfeltételeket és életminőséget kell elérhetővé tenni, melyek a társadalom által 
megszokott és elfogadott feltételeknek és életmódnak a lehetőség szerinti legnagyobb mértékben 
megfelelnek. Módszer: Félig strukturált interjúk az ellátottakkal, az egyéni életutak feltárása 
érdekében, a sérülés kezdetétől, a családi háttéren, oktatási intézményeken és az intézményi 
életvitel választásának döntéséig vezető útig. A szakorvosi vélemények alapján besorolva az enyhe 
és jól kommunikáló középfokban sérült személyeknél, fókuszcsoportos interjú technika 
alkalmazása, súlyosabb sérülés, nehezített kommunikáció esetén egyéni életútinterjú készítése. 
Továbbá szakemberekkel készített interjúk,- az intézmények vezetőivel, illetve a mentálhigiénés 
munkatársakkal, valamint a fejlesztő pedagógus kollégákkal. Az interjú eredményeinek 
feldolgozása mellett további fontos eleme a kutatásnak az intézmények szakmai dokumentációinak, 
illetve az ellátottak egyéni dokumentációjának feldolgozása, megvalósulásának elemzése (szakmai 
program, házirend, egyéni tervek). 

 

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ HALLGATÓK EREDMÉNYESSÉGE ÉS 
ESÉLYEGYENLŐSÉGE A FELSŐOKTATÁSBAN 
 
HRABÉCZY Anett 
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar (Magyarország) 
e-mail: hrabeczyanett@gmail.com 
 
 

A felsőoktatási expanziónak köszönhetően megjelentek az egyetemeken a szakirodalom által 
(Attewell, Lavin, Domina & Levey, 2007; Harper & Quaye, 2009; Pusztai, 2011) nem tradícionális 
hallgatóknak nevezett csoportok (Fenyves et al., 2017), közöttük a sajátos nevelési igényű hallgatók 
(Pusztai-Szabó, 2014). Ezen csoportok esetében a felsőoktatásból való lemorzsolódás esélye 
magasabb, így a felsőoktatás azon feladatát, hogy kiegyenlítse a társadalmi egyenlőtlenségeket az 
expanzió által, a lemorzsolódás következtében mégsem képes hatékonyan ellátni (Fenyves et al., 
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2017). Hazai viszonylatban elmondható, hogy a sajátos nevelési igényű hallgatók létszáma 
növekszik a felsőotatásban, arányaikat tekintve azonban alacsonyabb végzettséggel rendelkeznek a 
nem fogyatékossággal élő népességnél. A fogyatékossággal élők körében az utóbbi években ugyan 
jelentősen növekedett a legmagasabb befejezett iskolai végzettség (Laki, 2017), a KSH 2011-es 
népszámlálási adatai alapján a fogyatékossággal élő népesség mindössze 9%-a rendelkezik 
diplomával. Szükséges tehát, hogy elérhetőbbé tegyük számukra a felsőoktatást, hiszen a végzettség 
növekedésével a munkaerőpiaci elhelyezkedésük esélye is jelentősen növekedhet (Laki, 2017). 
Ugyan a felsőoktatási törvény számos ponton kitér a fogyatékos hallgatók esélyegyenlőségének 
biztosítására a felsőoktatásban, mégis kérdéses, ezeket az intézkedéseket hogyan érzékelik az 
érintettek, és milyen az intézmény és a sérült hallgató közti kommunikáció. Jelen kutatásunk 
kvalitatív és kvantitatív eredményei alapján információkat kapunk többek között a sajátos nevelési 
igényű hallgatók által látogatott képzési területek összetételéről, eredményességükről a 
felsőoktatásban, valamint a megkérdezettek tanulmányi életútja során tapasztaltak, és a 
felsőoktatásban megvalósuló esélyegyenlőség eredményességre gyakorolt hatásáról és ezek 
összefüggéseiről. 

 

 

KATOLIKUS ISKOLÁK A SZEKULRIZÁLÓDÓ EURÓPÁBAN. A KATOLIKUS 
ISKOLÁK TÁRSADALMI FUNKCIÓI 
 
INÁNTSY PAP Ágnes 
Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola (Magyarország) 
Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola 
e-mail: inantsypapagnes@gmail.com 
 

A 21. században az egyházi fenntartású oktatási intézmények társadalmi funkciója 
átrendeződőben van. A nemzetközi összehasonlítás alapján megfogalmazható, hogy három 
szempont határozza meg, hogy az egyházak/felekezetek milyen szerepet töltenek be az adott ország 
oktatási rendszerében. Egyrészt az adott ország felekezeti struktúrája, másrészt az egyházaknak az 
állam által finanszírozott oktatásban való hagyományos szerepvállalása, intézményhálózatuk 
kiterjedtsége, harmadrészt a felekezeti iskolák szervezeti, pedagógiai autonómiája és kultúrája 
((Dronkers és Avram 2014, Pusztai-Bacskai 2015).   

Az iskolafenntartó szektorok funkcionális különbözősége korábban is az oktatáskutatás 
kiemelt területét képezte (Coleman, J. és mtsai 1982, Beckley, G. 2012, Hill, P., Jochim A. 2009, 
Hunt, T. és mtsai 2013, Martin, S. 2014, Katherine, A. és mtsai 2016, Fleming, T. 2018), azonban 
napjainkban, a szekularizációs és a migrációs folyamatok hatására újra a tudományos érdeklődés 
fókuszába kerültek a felekezeti iskolák. Mivel Európa vallási összetételének változása gyorsabb, 
mint ami történelmileg várható lett volna (Smyth, Lyons és Darmody 2013), s az Európai Unió 
országai között jelentős különbségek vannak a felekezeti oktatás biztosítása tekintetében (Glenn és 
Groof 2012), az új helyzetben újabb kutatásokra van szükség. Nemcsak az országok felekezeti 
összetétele változik, de átértelmeződik a vallásosság, s az egyházhoz való kötődés tartalma is. A 
globalizáció egyik következményeként csökken az egyháziasan vallásos hívők száma, míg a maguk 
módján vallásosak aránya folyamatosan nő. Ennek eredményeképpen az egyházi iskolákkal 
szembeni elvárások is átalakulóban vannak. Az európai országok alapvetően két csoportba 
oszthatók az iskolaválasztási preferenciák és az iskolaválasztók társadalmi háttere tekintetében. 
Egyes országokban a felekezeti iskoláit elsősorban az adott egyház által meghirdetett értékrend 
miatt választják, a társadalmi kompozíciójuk sokszínűséget tükröz.  Máshol a felekezeti iskola 
összetétele jelentős mértékű társadalmi szelekció nyomát hordozza. Ezekben az országokban a 
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felekezeti iskolák általában alacsonyabb létszámú intézmények, kedvezőbb tanár-diák aránnyal, 
melyekben a lányok aránya magasabb (Dronkers 2014).   

 A multikonfesszionális országokban a különböző egyházak által fenntartott iskolahálózatok 
felekezet specifikusan különböző arculattal, illetve meghirdetett programmal rendelkeznek. Tovább 
árnyalhatja a képet, hogy egy felekezeten belül az adott intézmények különböző regionális-lokális 
helyzete miatt más-más küldetéssel is működnek ezen iskolák. Következésképpen az 
iskolaválasztók elvárásai sem írhatók le egységesen.  
Jelen előadás középpontjában a katolikus iskolák megváltozott társadalmi funkcióit helyeztük. 

 

 

A TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT GYERMEKEK ISKOLAI SIKERTELENSÉGÉ-
NEK OKAI 
NAGYGYŐRYNÉ KERTI Ibolya 
Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar (Magyarország) 
e-mail: nkerti.ibolya@ped.unideb.hu 
 

Az előadás arra keresi a választ, hogy a pedagógusi professzió, szemlélet mennyire befolyásolja 
a tanulásban akadályozott gyermekek iskolai sikerességét a közoktatási rendszerben. Az oktatás 
eredményessége, színvonala, nagy hatást gyakorol az egyén későbbi életútjára. Az iskola első 
éveiben a korai diagnosztizálásban felismerésben a pedagógusoknak, a gyógypedagógusoknak 
vitathatatlanul nagy szerepe van. Neves kutatók és lelkes szakemberek már sok szakirodalmat írtak 
és számos vizsgálatot végeztek a témával kapcsolatban, mégis úgy érzem a szociális környezetből 
adódó hátrányok kompenzálása több akadály miatt még mindig gyerekcipőben jár.  

A tanulási akadályozottság elsősorban az iskolai tanulási helyzetekben megmutatkozó 
probléma, amely többnyire a beiskolázást követően jelentkezik. A tanulási akadályozottság változó 
és változtatható állapot a kiváltó okok feltárásával kedvező irányú befolyásolásával, részben 
megelőzhető, részben mérsékelhető. A tanulmány szekunderkutatásra épül, mellyel fel szeretném 
hívni a figyelmet arra, hogy több ok eredményeképpen nagyon sokféle tanulási probléma alakulhat 
ki. A halmozottan hátrányos környezetben élő gyermekek tanulási képessége óriási differenciát 
mutat a jobb életkörülmények között élő társaikétól. A tanulásban akadályozott gyermekek nagy 
százaléka szociálisan hátrányos környezetből kerül az iskolapadba. Nagyon fontos, az intenzív 
gyógypedagógiai fejlesztés, a helyes tanulási módszerek megválasztása és a szociális hátrányok 
csökkentése. Minél korábbi rendszeres és komplex fejlesztés mellett javíthatók a tanulási 
eredmények. 

 

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK HATÁSAI AZ IDEGENNYELVI ÉRETTSÉGI 
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e.mail: kriszti.se@gmail.com 
 

2014-ben fogadták el azt a jogszabály-módosítást, ami szerint 2020-tól csal az nyerhet felvételt 
a felsőoktatásba, akinek legalább középfokú nyelvvizsgája, vagy azzal egyenértékű dokumentuma, 
például 60%-os emelt szintű idegennyelvi érettségije van (335/2014. [XII.18] Korm. rendelet). 
Korábbi kutatásainkból (Sebestyén 2014,2017) tudjuk, hogy a különböző továbbtanulással 
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kapcsolatos változások (például a 2011.évi CCIV. tövény vagy a 106/2012 [VI.1]  Korm. rendelet) 
markáns nyomot hagytak akár már a bevezetésüket megelőző évek érettségi eredményein. 

Jelen előadásunkban az elmúlt két év angol és német nyelvi érettségi eredményeit vizsgáljuk az 
Oktatási Hivatal érettségi eredményeket tartalmazó adatbázisában SPSS program segítségével. 
Vizsgálatunk során célunk feltárni azt, hogy a 2017-es és 2018-as érettségi eredményeiben ‒ a 
korábbi évek eredményeihez képest ‒ látható-e a 2020-tól hatályba lépő jogszabályi változás 
érettségi eredményeket érintő pozitív hatása. Így feltételezzük, hogy a vizsgázók felkészültebbek, 
mert így próbálják meg biztosítani a helyüket a felsőoktatási felvételi során. 

Eredményeink azt mutatják, hogy a korábbi jogszabályváltozásokhoz hasonlóan a 2020-tól 
érvényes változásnak is van már az idegennyelvi érettségi eredményekben érezhető hatása. Az 
angol és a német emelt szintű érettségi eredményeit megyénként és iskolatípusonként is elemezve 
azt tapasztaltuk, hogy a korábbi eredményekhez képest már most emelkednek az átlagok. A 
középszintű érettségi eredményei jelentős csökkenést mutatnak, melynek az lehet az egyik 
magyarázata, hogy csak azok választják a középszintű érettségit, akik nem szeretnének 
továbbtanulni a felsőoktatásban, vagy még a jogszabályozás előtt van lehetőségük bejutni a 
felsőoktatásba, és nem számít nekik az idegennyelvi érettségi eredménye a felvételi eljárás során. 
Egy másik magyarázat lehet azonban az is, hogy 2017. január 1-jétől a középszintű érettségi 
nehezebbé vált, már csak B1-es szinten mér a korábbi A2-B1 szintekhez képest (Élő idegen nyelv 
vizsgakövetelmények 2016) 
 
 

A SZÜLŐI BESZÉDTEMPÓ HATÁSA A GYERMEK BESZÉDPERCEPCIÓJÁRA 
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      A gyors telekommunikációs fejlődés és a digitális technológia alkalmazása mindenki életét 
megváltoztatta a modern társadalomban (Gillard és mtsai., 2008), ezért sok szakember úgy 
gondolja, hogy a nyelv használatában is egyfajta gyorsulási tendencia figyelhető meg, aminek az is 
lehet az oka, hogy kevésbé figyelünk a helyes artikulációra, amelynek következményeként a 
beszédhangok időviszonyai is átrendeződnek (Kassai, 1993; Adamikné, 2000).  
     Reprezentatív országos és nemzetközi felmérések azt mutatják, hogy életkortól függetlenül a 
magyar lakosság egynegyedének komoly problémái vannak a szövegértéssel, amely a sikeres 
tanulás alapja (pl. OM-, OKÉV-, PISA-vizsgálatok [Vári, 2003]). Ezek a felmérések utalnak a 
beszédfeldolgozási nehézségekre is. Az olvasási, szövegértési működéseket ugyanis nagyban 
meghatározzák a beszédfeldolgozási folyamatok: a hallás, a beszédészlelés (hangok, hangsorok 
azonosítása), a beszédmegértés és az értelmezés (Adamikné 2006; Csépe 2006; Imre 2006).  
     A nyelvelsajátítás elméletei a nyelvfejlődés szempontjából kulcsfontosságúnak tartják a nyelvi 
input szerepét és a gyermek környezettel való interakcióját (Vulchanova és mtsai, 2017). 

    A gyors, illetve a hadaró beszéd vagy éppen a túlságosan lassú beszéd megértése nagyobb 
erőfeszítést kíván a hallgatótól, és gyakran pontatlanabb, mint az átlagos tempójú beszédé. A 
beszédfeldolgozás a hierarchikus modell szerint (Gósy, 2005) a hallással kezdődik, amelynek során 
előzetes döntések történnek a frekvencia, az intenzitás és az idő szempontjából. Már itt felismerjük, 
hogy a bejövő akusztikai jel gyors volt-e vagy lassú, és ezt a beszédészlelési szinteken elemezzük 
tovább (Gósy 2004). A beszédtempó és a beszédpercepció kapcsolatára vonatkozó egyik kutatás 
során (Bóna, 2007c) 350 ép beszédű és ép hallású, 4–10 éves gyermek vizsgálatakor azt az 
eredményt kapták, hogy az elvárásokkal ellentétben az átlagosnál kissé gyorsabb (átlagosan 15 
hang/s-os) beszédtempó esetén a mondatok azonosítása igen sok gyermeknél elmaradást mutat. 
 


