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1 A specifikus tanulási zavarok
A hazai diagnosztikai gyakorlatban alkalmazott specifikus tanulási zavarok terminus
megfelel a nemzetközileg alkalmazott kategóriáknak. Az Egyesült Államokban a fogyatékos/képességzavarral küzdő személyek oktatását szabályzó Individuals with Disabilities
Education Improvement Act (IDEA, 2004) főkategóriaként a fogyatékos, illetve képességzavarral küzdő gyermekek (’children with disability’) terminust használja, mellyel a
gyermekek azon csoportját jelöli ki, akikre meghatározott képességzavar jellemző, és
akik emiatt sajátos oktatási-nevelési helyzeteket és módszereket igényelnek. A felsorolt
képességzavarok között szerepelnek
 a mentális retardáció,
 hallászavar,
 beszéd- és nyelvi zavarok,
 látászavar,
 súlyos emocionális zavarok,
 mozgászavarok,
 autizmus, traumatikus agysérülés, egyéb egészségkárosodások,
 specifikus tanulási zavarok.
Ez összefoglaló elnevezés, amely a következő főbb képességzavarokat foglalja magába:
 auditív feldolgozási zavarok,
 diszkalkulia, diszgráfia,
 diszlexia,
 dizortográfia,
 Gerstmann-szindróma,
 nem verbális tanulási zavarok,
 organizációs zavarok,
 szenzoros integrációs zavarok, vizuális feldolgozási zavarok (PIERANGELO és
GIULIANI, 2007).
A diagnosztizálás során nincs jogszabály által előírt klasszifikációs rendszer, használatban van viszont egy oktatásdiagnosztikai kézikönyv [The Educator’s, Diagnostic Manual
of Disabilities and Disorders (EDM)], amely harmonizál a törvényi kategóriákkal, részletes definíciókat, diagnosztikai kódrendszert ad, amely a medicinális – pl. BNO–10 és
DSM–IV – rendszereknél jóval differenciáltabb és pontosabb besorolást és fejlesztőmunkát tesz lehetővé (PIERANGELO és GIULIANI, 2007).
Az EDM-nek és az IDEA-nak fontos jellemzője, hogy a speciális oktatáshoz, neveléshez való
hozzáférést nem köti képességzavarok típusaihoz, hanem az egyéni esetekben a klinikai
kép súlyossága és a gyermeket ért hátrány/akadályoztatás mértéke alapján dönt erről.
Tehát bármely, a specifikus tanulási zavarok alá tartozó zavar megállapításakor dönthetnek arról, hogy a gyermeknek speciális oktatásra vagy csak bizonyos segítő szolgáltatásra van-e szüksége (a speciális oktatás és a segítő szolgáltatások köre pontosan meghatározott). Utóbbi esetben a gyermek nem tartozik a törvény által nevesített fogyatékos
gyermek (’child with disablity’) kategóriába. A specifikus tanulási zavarok klasszifikáció5

jában az EDM a következő kódrendszert alkalmazza. (részletes ismertetés az 1. mellékletben).
LD 1.00 Auditív feldolgozási zavarok
LD 2.00 Diszkalkulia (aritmetikai zavarok)
LD 3.00 Diszgráfia (írászavarok)
LD 4.00 Diszlexia (olvasászavarok)
LD 5.00 Dizortográfia (helyesírási zavarok)
LD 6.00 Gerstmann-szindróma
LD 7.00 Tehetséghez társult tanulási zavarok
LD 8.00 Nem verbális tanulási zavarok
LD 9.00 Organizációs zavarok
LD 10.00 Szenzoros integrációs zavarok
LD 11.00 Szociálisgátlás-zavarok
LD 12.00 Vizuális feldolgozási zavarok
LD 13.00 Egyéb típusú specifikus tanulási zavarok
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2 Az írott nyelvhasználat zavarai
2.1 Az írott nyelvhasználat zavarainak meghatározása, jellemzői és
diagnosztizálása a nemzetközi gyakorlatban
2.1.1 Meghatározás és klasszifikáció
Az olvasásnak, írásnak igen nagy a jelentősége kultúránkban, így nagy hátrányban vannak azok, akik nem tudják az olvasást-írást eszköz szinten elsajátítani.
Napjainkra számos diszlexia-, diszgráfia-definíció született, melyek közös pontja az intellektus alapján indokolatlannak tűnő olvasási és/vagy írási nehézség, mely nem
függ össze sem fizikai, sem pszichikai, illetve oktatási hátránnyal. Az egyik leggyakrabban idézett definíció Lyon és Schaywitz tollából származik:
„A fejlődési diszlexia indokolatlannak tűnő olvasási nehézség olyan gyermekek és
felnőttek esetében, akik egyébiránt rendelkeznek a pontos és folyékony olvasáshoz szükséges intelligenciával, motivációval és iskolázottsággal. A diszlexia
neurobiológiai eredetű speciális tanulási zavar. Jellemzője a pontos és/vagy gördülékeny szófelismerés nehezítettsége és a gyenge betűzési és dekódolási képesség. Ezek a problémák jellemzően a nyelvi rendszer fonológiai komponensének
hiányosságaiból származnak és szokatlan kapcsolatban állnak egyéb kognitív képességekkel, illetve az iskolai oktatás hatékonyságával.” (SHAYWITZ és
SHAYWITZ, 2005)
A fejlődési diszlexia esetében tehát a szódekódolás gyengesége, a pontatlan és lassú olvasás, valamint a helyesírás gyengesége markánsan és perzisztensen jelentkezik, nem tekinthető csupán fejlődési késésnek. Az olvasási képesség súlyos zavara
a gyermek jó általános kognitív képességei és átlagos, esetenként magas intelligenciája
alapján váratlan és megmagyarázhatatlan. Az elmúlt évtizedek kutatási adatai szerint a
problémák jellemzően a nyelvi rendszer fonológiai komponensének hiányosságaival, az
ortográfiai feldolgozás gyengeségével, a munkaemlékezet fonológiai komponensének
nem megfelelő működésével és az információfeldolgozás gyorsaságának károsodásával
hozhatók kapcsolatba1
Nem minden olvasási probléma tekinthető diszlexiának. Aaron, Joshi és Quatroche
(2008, idézi MATHER és WENDLING, 2012) az olvasási problémák három típusát írják
le:
1. az egyik típusba azok tartoznak, akik bár megértik a szöveget hangos olvasás során, de komoly nehézséget mutatnak a szavak elolvasásában (diszlexia);
2. a másik csoportba azok a gyermekek tartoznak, akik bár el tudják olvasni a szavakat pontosan, de nem értik meg, amit olvastak (gyenge szövegmegértés);

1

A kutatásokat bővebben összefoglaló cikkek: HABIB, 2000; RAMUS, 2003; DÉMONET és mtsai, 2004;
VELLUTINO és mtsai, 2004; PENNINGTON, 2006; SWANSON és mtsai, 2009. Átfogó tanulmányok magyarul: CSÉPE, 2005; CSÉPE, 2006a; valamint BLOMERT és CSÉPE, 2012.
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3. s végül a harmadik csoportba sorolódnak azok, akiknek mindkettővel nehézségük
adódik (kevert olvasási zavar). Ők gyakran mutatnak nyelvi zavarokat vagy kevés
lehetőségük adódott az iskoláskor előtt megfelelő nyelvi tapasztalatokhoz jutni.
A legújabb nemzetközi kutatási eredmények alapján íródó DSM–V (APA, várható megjelenés 2012. december 31., webográfia 2.) a diszlexiát a fejlődésneurológiai rendellenességek (’neurodevelopmental disorder’) csoportjába helyezi, s meghatározásakor elsősorban a szóolvasás pontosságára és fluenciájára, s kevésbé a szövegértés nehézségeire
fókuszál. Ha egy gyermeknek elsősorban a szövegértéssel adódnak nehézségei, azt elsődlegesen a beszélt nyelv megértésének problémáiból eredezteti.
A legújabb elméleti megközelítésben tehát a diszlexia nem elsődlegesen a szövegértés problémája, hanem sokkal inkább a szóolvasás és helyesírás zavara
(BERNINGER, 2007). Diszlexia esetében a hallás utáni megértés és a verbális képességek
gyakran fejlettebbek, mint a szóolvasás és a helyesírás.
A különböző tudományelméleti és olvasásmodelleknek megfelelően az elmúlt évszázad
során a diszlexia számos altípusát írták le. A leginkább elfogadott, leíró jellegű tipológia
 fonológiai,
 felszíni és
 mély diszlexiát különít el (ELLIS, 2004).
Kérdéses azonban, hogy ezen típusok az eltérő ortográfiai mélységű nyelvekben milyen
fenotipikus jellegzetességeket mutatnak. A zömében leíró jellegű tipológiáktól a modern diszlexiakutatás a képalkotó vizsgálatokra jelentősen támaszkodó komplex
idegtudományi osztályozás felé mozdult el.2

2.1.2 Gyakorisági adatok
A diszlexia az egyik leggyakoribb gyermekeket érintő neurológiai eredetű, viselkedéses
szinten megnyilvánuló zavar, prevalenciája az iskoláskorú populációban országonként
és nyelvenként eltérő. A kevésbé transzparens ortográfiájú nyelvekben, mint pl. az angol
magasabb, 5-17,5% közé tehető (SHAYWITZ és SHAYWITZ, 2005), míg az erősen
graféma–fonéma megfeleltetésen alapuló nyelveknél, mint pl. az olasz és a magyar is,
alacsonyabb prevalenciát mutat (3-8%) (VICARI és mtsai, 2005).

2.1.3 A speciális tanulási zavarok diagnosztizálása a nemzetközi gyakorlatban
2.1.3.1 A diagnosztikus intézményrendszer
A speciális tanulási zavarok diagnosztizálásának nemzetközi gyakorlatát az Egyesült
Államok példáján keresztül mutatjuk be. Az Egyesült Államokban nem működnek külön,
a specifikus tanulási zavarok diagnosztizálására szakosodott intézmények/centrumok. A
feladat az állami és a helyi oktatási önkormányzatokhoz (State Ecudational Agency, SEA
és Local Ecudational Agency, LEA) van rendelve és általában a közoktatási intézményekben dolgozó szakértőkből álló eseti teamek látják el, nincsenek tehát diagnosztikus cent2
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Bővebben magyar nyelven lásd CSÉPE (2006a), valamint TÓTH és CSÉPE (2009) tanulmányait.

rumok. Más diagnosztikus intézményekkel/centrumokkal való kapcsolatukról elmondható, hogy a közoktatási intézmények tartalmi fejlesztését tanácsadó-okatatásfejlesztő
intézmények, az ún. Educational Service Agencies (Oktatási Szolgáltató Ügynökségek)
végzik, melyek az oktatásban dolgozók továbbképzéséért, az oktatásban hasznosuló tudományos kutatásokért felelősek.
Az IDEA szabályozza a fogyatékos/képességzavarral küzdő személyek ellátásában részt
vevő közintézmények működését. A közoktatási intézményeket általában önálló finanszírozású (adószedésre jogosult) helyi oktatási önkormányzatok (Local Education
Agency vagy School District) működtetik, a helyi oktatási önkormányzatok szakmai,
technikai felügyeletét az állami oktatási ügynökségek (State Education Agency) látják el.

2.1.3.2 A diagnosztikában közreműködő szakemberek
A specifikus tanulási zavarok diagnosztikája logopédus (’speech/language pathologist’),
iskolapszichológus, pedagógus végzettséghez kötött. Az American Speech-LanguageHearing Association (ASHA, Amerikai Logopédusszövetség) állásfoglalása szerint a logopédusok részt vesznek az írott nyelvhasználat zavarainak prevenciójában, szűrésében,
diagnosztikájában és terápiájában is (ASHA, 2000, webográfia 2.). A szakemberek alkalmazása állandó, de a team esetileg kiegészülhet más szakértőkkel is. A továbbképzésükkel kapcsolatos elvárás a háromévenként 30 óra igazolt klinikai vagy tudományos továbbképzés, kutatómunka.

2.1.3.3 A diagnosztikus folyamat
A szülő vagy az oktatási intézmény kéri a vizsgálatot. Az újabb szabályozás alapján a
specifikus tanulási zavarok gyanúja esetén egyrészt önmagában nem alkalmazható kritériumként az intellektuális képesség és az iskolai előrehaladás közti diszkrepancia,
másrészt az akadályozottságot feltáró vizsgálatot meg kell előznie egy időszaknak, mely
során a gyermek oktatási intézményében célzott, bizonyítékon alapuló (evidence-based)
intervencióban részesül. A diagnosztikus team ennek során monitorozza a gyerek fejlődését, és ennek adatait tekintetbe veszi a végső döntésnél.
A szülő beleegyezése nyomán a gyermeket ellátó oktatási intézmény szervezi meg a
vizsgálatot végző teamet, melynek tagja a gyermek pedagógusán és a szülőn kívül a logopédus és az iskolapszichológus.
A diagnosztikus folyamatot szabályozó hivatalos protokoll nincs, a diagnosztikus folyamat főbb tényezőire nézve általános irányelvek vannak. Ezek:
 a vizsgálat céljait és feladatait a WHO International Classification of Functioning,
Disability and Health (2001) kerete adja meg;
 a vizsgálat statikus és dinamikus, azaz adott időpontra vagy időbeli változásokra
vonatkozó elemeket tartalmazhat;
 a vizsgálat szükségletorientált, azaz a vizsgált gyermek és családja céljait és igényeit tartja szem előtt;
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az alkalmazott módszerek ökológiailag érvényesek, életkornak, egészségügyi
helyzetnek, képzettségnek, társadalmi helyzetnek, kultúrának, szenzoros, nyelvi
képességeknek megfelelőek;
 fontos szerepet kap a tanácsadás és konzultáció a partnerek (vizsgált személy,
szülők, pedagógus, diagnoszta) közt;
 többféle információforrás használata ajánlott: egyéni vizsgálat, csoportban végzett megfigyelés stb. (ASHA, 2004).
Az első kivizsgálás teljes és egyéni kell, hogy legyen, hogy ne csak az akadályozottság
tényét állapítsa meg, hanem a fejlesztés irányait is kijelölhesse. Ennek érdekében ki kell
terjednie a gyermek
 egészségügyi státuszára,
 látás- és hallásállapotára,
 szociális és érzelmi státuszára,
 általános intelligenciájára,
 iskolai teljesítményére,
 kommunikációs képességeire,
 motoros képességeire.
A diagnosztikus módszerek megválasztása ezen túlmenően az adott szakember szakmai
kompetenciájába tartozik.
A diagnosztikus munka helyszíne a gyermeket oktató/nevelő intézmény. A vizsgálatok
ütemezésére vonatkozó előírás, hogy a vizsgálatba való szülői beleegyezéstől számított
60 napon belül be kell fejezni a vizsgálati folyamatot.
Az IDEA többféle eljárás és információforrás használatát írja elő kötelezően: megfigyelés, interjú, tesztek, pedagógiai vizsgálatok egyénileg és csoportban, a logopédus, az iskolai pedagógus, a szülő és a gyerek bevonásával. A team egy tagja a rendszeres oktatási
környezetében megfigyeli a gyereket. A vizsgálatok előtt a szülőtől és egyéb releváns
partnerektől beszerzik a megfelelő információkat pl. anamnézis, orvosi leletek.
A vizsgálati folyamatban az első lépés az elérhető korábbi adatok, vizsgálati eredmények
összegyűjtése. A diagnosztikus team önmagában ezek alapján, vizsgálat nélkül dönthet,
de ha a szülő ragaszkodik a vizsgálathoz, el kell végezni. A vizsgálati módszereket a
szakemberek a vizsgálati kérdés alapján választják meg. A diagnosztikus folyamat záró
lépéseként rendszerint összeül a team, ahol a vizsgáló szakemberek elmagyarázzák a
szülőnek a vizsgálatok eredményét, és közösen alakítják ki a végső döntést. A szülőnek,
ha nem egyezik a véleménye a szakemberekével, jogában áll független vizsgálatot kérni.
A vizsgálat zárásként elkészül egy vizsgálati jelentés (’evaluation report’), amely egyrészt megállapítja (vagy cáfolja) a gyermek akadályozott státuszát, másrészt az összes
szükséges információt tartalmazza, amely a gyermek majdani egyéni fejlesztési tervének
(Individual Education Plan, IEP) alapját képezi. Rendszeres kontrollvizsgálatra háromévenként vagy szükség szerint gyakrabban kerül sor.
A diagnosztikus folyamat szerepe az ellátáshoz való hozzáférésben alapvető, mivel az
IDEA 2004 értelmében speciális oktatásban csak a teljes körű vizsgálat alapján dokumentált akadályozottság esetén részesülhet a gyerek.
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Összevetve a hazai komplex gyógypedagógiai pszichológiai és orvosi modellel, megállapíthatjuk, hogy az alapvető eltérés a szervezeti formában, az alkalmazott módszerekben,
az idő- és energiaráfordításban és a szülőkkel való együttműködésben tapasztalható:
 a szervezeti keret a gyermeket oktató közoktatási intézmény, nem pedig külön
centrumok;
 nem minden esetben történik vizsgálat, hiszen a diagnózist megelőző fejlesztő
program önmagában elegendő lehet, illetve a bizottság dönthet a meglévő információk alapján is;
 a vizsgálatot végző teamnek tagja a gyermek szülője is;
 nagy hangsúlyt helyeznek az oktatási körülmények megfigyelés útján történő
megismerésére;
 számos differenciált, standardizált teszt áll rendelkezésre;
 a vizsgálat időkerete és szervezési formája lehetővé teszi a több ülésben, többféle
szempontot és módszert alkalmazó vizsgálaton alapuló, részletes konzultációt
követő döntés meghozatalát.

2.2 A hazánkban aktuálisan megvalósuló diagnosztikus gyakorlat
2.2.1

Meghatározás, klasszifikáció, előfordulási gyakoriság

A tanulási képességek zavarain (specifikus tanulási zavarok) belül speciális és igen jelentős esetet jelent a fejlődési diszlexia, mely az olvasás, írás elsajátításának nehézségét
jelenti. A fejlődési diszlexia legtöbbször helyesírási zavarokkal együtt jelentkezik, önmagában a helyesírási zavar (dizortográfia) előfordul ugyan, de ritkán. Az írás kivitelezésének a zavara (diszgráfia) gyakran olvasási zavar nélkül jelenik meg.
Az olvasási zavarok hazai nevesítését illetően már-már eklektikusságba torkolló fogalmi
gazdagság tapasztalható, a szakemberek, szülők, pedagógusok nehezen igazodnak el az
elnevezések, szakzsargonok erdejében. Mindezt az sem segíti, hogy az oktatáspolitika
más elnevezéseket használ, mint a gyógypedagógia. A közoktatási rendszerben komoly problémát jelent a definíciós tisztázatlanság és a kapcsolódó financiális következmények miatt az ’olvasási zavar–nehézség–elmaradás’ (sajátos nevelési igény
versus BTM) minősítése, illetve vizsgálata.
Hazánkban az írott nyelvhasználat zavarának meghatározásában, értelmezésében, a
nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan, számos elnevezés, definíció született, nálunk is hasonló változások tapasztalhatók, mint a nemzetközi értelmezésekben. A leíró, kizárásos
definíciók helyett – illeszkedve a nemzetközi trendekhez – legújabban a diszlexiát
komplex, multifaktoriális, neurokognitív fejlődési zavarként értelmezzük. Hozzá
kell azonban tenni, hogy a mai napig nem jött létre konszenzus egy világos, tiszta, használható és érvényes definíciót illetően. A számos hazai definíció közül csak néhányat
emelünk ki.
Legelőször is a logopédia világában elterjedt meixneri definíciót említjük meg, mivel az
írott nyelvhasználat zavarainak feltárásában és terápiájában hazánkban kitüntetett szerep jutott/jut a logopédusoknak. Meixner Ildikó a diszlexiát viszonyfogalomként értel11

mezte, mely a gyermek adottságai, az olvasás, írás tanítására szánt idő, a gyakorlás és az
eredmény közötti diszharmóniát tükrözi. (MEIXNER, 1993, 3.) Definíciójának releváns
differenciáldiagnosztikai értéke van, hiszen figyelembe vette az oktatás-módszertani
körülményeket, valamint az időfaktort is. Így nem tekintette diszlexiásnak azon gyerekeket, akiknél a gyenge olvasás a nem megfelelő olvasástanítási módszernek, hiányzásoknak és gyakorlatlanságnak következménye volt. Az általános értelmi képességekkel
(adottság) való viszonyítás szintén lényeges eleme meghatározásának.
Lőrik József meghatározása az olvasás, írás elsajátítás során a nyelv már meglévő orális
rendszerének egy új grafikus rendszerrel történő összeillesztési folyamatát hangsúlyozza, értelmezésében a fejlődési diszlexia, diszgráfia a meglévő orális rendszer új, grafikus
dimenzióra való kiterjesztési folyamatának a zavara. (webográfia, 4.) Lingvisztikai orientáltságú definíciójában erőteljes vonulatot képez a nyelvi modul fonológiai komponensének, s különösképpen a fonéma–graféma megfeleltetés nehézségének szerepe az olvasás-, írászavarok kialakulásában.
Napjainkban a fejlődési zavarok s így az olvasási zavarok kutatásában is egyre hangsúlyosabbá válik az interdiszciplináritás, melyben az idegtudományok, a kognitív tudományok, a nyelvészet, a pszicholingvisztika és a neveléstudomány egyre szorosabb együttműködésben igyekszik feltárni az olvasás agyi hálózatainak és az írott nyelv fejlődésének és fejlődési zavarainak bonyolult mechanizmusait és kölcsönhatásait.
A diszlexia komplex idegtudományi megközelítése az olvasásfejlődési zavart
szindrómaként értelmezi, a fenotipikus változatosság megértését az agyi hálózatok kapcsolatrendszerében keresi (CSÉPE és TÓTH 2008).
A rendkívül szerteágazó, különböző szinteken történő kutatásokat igen találóan foglalja
össze Csépe Valéria és Honbolygó Ferenc (2005) egy tanulmányban:
„A diszlexia egy igen komplex megismerő rendszer és az azt kiszolgáló agyi hálózat minden bizonnyal genetikailag meghatározott hibáinak eredménye. A tipikustól eltérő fejlődés számos jellegzetességet mutat a beszédészlelés mechanizmusaiban, a fonológiai szerveződésben, a vizuális formák diszkriminációjában, a gyakran látott vizuális mintázatok felismerésében, az olvasás direkt és indirekt útjainak működtetésében.”
Jelenlegi eszköztárunkkal igen nehéz érvényes és megbízható diagnózist hozni,
ezért is kiemelt jelentőségű, hogy milyen munkahipotézist állítunk fel, hiszen a diagnosztizálás – kutatási analógiával élve – hipotézistesztelést (is) jelent.
Az olvasás-, írászavarok feltárásában az alábbi munkadefinícióból érdemes kiindulnunk,
mely jelenségszinten a pontos és fluens szófelismerés zavarára fókuszál, inklúziós kritériumként a genetikai, agyi és viselkedéses szinteket egyaránt figyelembe veszi, s az
intraindividuális teljesítménymintázatok összehasonlítását, a teljesítmény-együttjárások
értelmezését implikálja.
A diszlexia neurobiológiai eredetű specifikus tanulási zavar. Jellemzője a pontos
és/vagy gördülékeny szófelismerés nehezítettsége és a gyenge betűzési és dekódolási
képesség. Ezek a nehézségek jellemzően a nyelvi rendszer fonológiai komponensének hiányosságaiból származnak, s a személy egyéb kognitív képességeihez valamint a
megfelelő oktatási instrukcióhoz mérten nem várt alulteljesítést jelentenek. Másodla-
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gos következményként szövegértési nehézségek jelentkezhetnek, valamint a kevesebb
olvasási tapasztalat hátráltathatja a szókincs és a háttértudás fejlődését [International
Dyslexia Association (IDA), National Insitutes of Child Health and Human Development
(NICHD), 2002].
A diszlexia hazai prevalenciáját illetően nincsenek megbízható adataink. Ha az olvasási
teljesítmény normális eloszlásából indulunk ki, akkor a populáció igen kis százaléka
(7%) esik az alacsony értékek szélső tartományába (RICE és BROOKS 2004, CSÉPE,
2006b). Ugyanakkor az előfordulási gyakoriságra vonatkozóan igen eltérő adatok láttak
napvilágot, mely mögött definíciós és klasszifikációs különbségek, eltérő teszthasználat,
a nyelvek eltérő ortográfiája állhat.
Hazánkban nincsenek kellő empíriával alátámasztott, megbízható felmérések a gyakoriságra vonatkozóan, így abból érdemes kiindulnunk, hogy a sekélyebb ortográfiájú nyelvekben, mint amilyen a magyar is, az iskolai populáció 3-8%-a körül becsülik.
(SHAYWITZ 2005; VICARI és mtsai, 2005)

2.2.2 Az írott nyelvhasználat zavarainak megállapítására irányuló diagnosztikus munka
A hazai gyakorlatnak és jogszabályoknak megfelelően a specifikus tanulási zavarral küzdő gyermekek, tanulók SNI-minősítésének kérdésében is szakértői bizottság az illetékes.
Miután azonban ennek a gyermekcsoportnak a meghatározása a közoktatási törvényben
többször módosult, ez az eljárásrendre is kihatással volt, sőt a gyakorisági értékeket is
befolyásolta. Az egyértelmű kritériumok hiánya miatt a megítélésbe sok szubjektív
elem került és ez nagy megyei aránytalanságokat hozott létre az ilyen jogcímen
megítélt többlettámogatások területén. Ennek nyomán több alkalommal rendelte el
az oktatási tárca a diagnózisok kötelező, soron kívüli felülvizsgálatát és indokolt esetben
a besorolás megváltoztatását. Különösen a törvény első változatában alkalmazott „más
fogyatékosság” kategória eltérő értelmezése jelentett sok problémát (TORDA, 2000,
2002).
A nemzeti köznevelésről szóló törvényben az egyéb pszichés fejlődési zavar fogalomhasználata jelenik meg:
„aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakvéleménye alapján mozgásszervi,
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb
pszichés fejlődési zavarral (tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.”3
A definíciós bizonytalanságok zavart okoztak a szakemberek körében, hiszen sem az
egyes kategóriákhoz tartozó állapotjellemzők, sem a súlyossági szintek nem voltak pontosan meghatározva.
A specifikus tanulási zavarok közül az írott nyelvhasználat zavarai (a diszlexia és a
diszortográfia) jelentős együttjárást mutatnak a beszéd- és nyelvfejlődési zavarokkal, és
ellátásukra hazánkban a logopédia szakos gyógypedagógus az illetékes. Ezek a körülmé3
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nyek alakították ki azt a gyakorlatot, hogy a diszlexiás, diszortográfiás és a diszkalkuliás
gyermekek vizsgálatát a jogalkotó a Beszédvizsgáló Országos Szakértői Bizottságra ruházta. A szükséges szakértelem ebben a bizottságban rendelkezésre állt, a diagnosztikus
munka a tradicionális hazai komplex diagnosztikai eljárás rendszerét követte. [L. a Diagnosztikai kézikönyv 3. részét: Beszéd- és nyelvi zavart mutató (beszédfogyatékos)
gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja.] Megváltozott a
helyzet attól kezdve, hogy a megyei tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságok is elláthatják ezen gyermekek vizsgálatát, amennyiben az adott bizottság gyógypedagógusai közül legalább egy fő logopédus végzettségű 4. Az időközben bevezetett diagnosztikai témájú továbbképző tanfolyamok sem tudták azonban teljesen
felszámolni a megítélés bizonytalanságait, ami sürgető feladatként indokolja a diagnosztikus protokollok megalkotását és bevezetését. A más kulturális környezetben nevelkedett vagy más anyanyelvű gyermekek vizsgálatánál általában a nem verbális tesztek alkalmazására kerül sor, és éltek a bizottságok az esélyegyenlőségi szakszolgálati szakértő
bevonásával is.

2.2.3 A diagnosztikus munka feltételrendszere az írott nyelvhasználat zavarai megállapítása során
Az emberi viselkedés megismerése sokrétű, szisztematikus, szervezett ismeretet és tapasztalatot igénylő feladat. Komplexitása, multidiszciplinaritása különösképpen hangsúlyozott a tanulási zavarral küzdő gyermekek esetében. A diagnosztikus munka során a
vizsgáló eljárásoknak mindig illeszkedniük kell az adott gyermek aktuális problémájához, az adott klinikai kérdéshez, s mindezek függvényében a vizsgálóeljárások minél szélesebb tárházából kell az adott esetnek megfelelő vizsgálati metodikát kiválasztani.
Az elmúlt évtizedekben a specifikus tanulási zavarok hazai vizsgálóeljárásaival kapcsolatban komoly aggályok támadtak: szerkezeti szempontból nem kellően kidolgozott és
ellenőrzött tesztek használata, nem megfelelő tesztfelvétel és értelmezés, nem rendeltetésszerű a teszthasználat, a tesztek kultúratelítettségétől függően a hátrányos helyzetűeket vagy az eltérő kultúrában felnövőket hátrányosan minősítik (LÁNYINÉ
ENGELMAYER, 1989, 1993).
A teszthasználatot ért további jogos kritika, hogy igen kevés a korszerű, modern tudományos igényeknek megfelelő, jogtiszta mérőeszközünk (CSÉPE, 2008). A hazai
módszerek valóban meglehetős eklektikusságot mutatnak e tekintetben. Az elmúlt évtizedekben itthon számos olyan külföldi mérőeszközt alkalmaztak, amelyek standardizálása mára elavult, illetve nem is felelt meg a kutatás-módszertani követelményeknek,
továbbá számos hazai, ugyanakkor normaértékek nélküli, szakmai rutinon, tapasztalaton alapuló eljárás is használatban van. A tesztek kidolgozása, adaptálása rendkívül időigényes feladat és komoly kihívás a szakemberek számára, hiszen az adaptálás folyamata
nem pusztán a mérőeszköz lefordítását jelenti, hanem a tételek olyan átültetését, melyek
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megfelelnek a kulturális sajátosságoknak, tartalmazzák a hazai normákat, magyar nyelvű útmutatót és a kiértékelési segédletet (RÓZSA és mtsai, 2006).
Ezen hiátusok felszámolása érdekében a modern, új standardokon alapuló vizsgálati
módszerek bevezetése sürgető feladat a gyógypedagógiai pszichodiagnosztika számára.
Ugyanakkor azokról az értékes hagyományokról sem szabad megfeledkeznünk, melyek
során az informális vizsgálóeljárások, valamint klinikai kritériumok alkalmazásával a
gyakorlott, kellő szakértelemmel, rutinnal és intuícióval rendelkező gyógypedagógus a
gyermek képességeit és magatartását sokféle helyzetben elemezve jutott el a pontos diagnózis felállításához.
A diagnosztikus tevékenység egységesítése, a kategóriák összecsúszásának, valamint az
ellátási formák átfedésének elkerülése érdekében nagy jelentőséggel bír egy országos
gyógypedagógiai pszichodiagnosztikai protokoll bevezetése. Az ajánlott protokollok
megvalósításához szükséges a megfelelő tárgyi és személyi feltételek biztosítása. A tárgyi feltételek közül a bemért vizsgálóeszközökön túl legfontosabb az időfaktor. Sajnos a
tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottságokban korlátozott idő
áll a diagnosztikus feladatok elvégzésére, mégis összhangba kell hozni a rendelkezésre
álló időt az igényelt szakmai alapossággal (MOHAI, 2009). A személyi feltételek esetén
javasoljuk a szakértői bizottságok létszámának bővítését, a szakmai tudás megújításának
(továbbképzések, konferenciák, workshopok, szupervíziók, esetmegbeszélések) lehetőségét. Az írott nyelvhasználat zavarai vizsgálatának személyi feltétele továbbá megfelelő
végzettségű szakemberekből álló team-munkacsoport: logopédia szakos gyógypedagógus vagy pszichopedagógia szakos gyógypedagógus, gyógypedagógus-pszichológus vagy
pszichológus neuropszichológus, klinikai szakpszichológus vagy tanácsadó szakpszichológus szakképzettséggel, továbbá gyermekneurológus szakorvos.

2.3 Javaslat az írott nyelvhasználat diagnosztikus protokolljára
Hazai szerzők is kiemelten hangsúlyozzák a bizonyítékon alapuló gyakorlatot figyelembe vevő vizsgálati módszerek kidolgozását a különböző neurokognitív fejlődési zavarok
megismerésében (MARTON, 2009). Jelen protokoll alapját képező modell a nemzetközi
értékelési gyakorlatban jól bevált, ún. RTI (Response to Intervention) megközelítésen
alapuló diagnosztikus modell (FLANAGAN és mtsai, 2006) és a hazai gyakorlat lehetőségeinek konszenzusában született bizonyítékon alapuló (evidence based), rendszerszemléletű folyamatmodell. Multidiszciplináris, megvalósításakor a teammunka alapvető követelmény.
Mivel a diszlexia, diszgráfia 1. osztály vége, de leginkább 2. osztálytól állapítható meg
biztosan, így az alább bemutatott modell elsősorban a kisiskolás, iskolás életciklust fogja
át. Az iskoláskort megelőzően – igen körültekintően mérlegelve a rizkiófaktorokat, kockázati tényezőket – csupán azt mondhatjuk egy gyermekről, hogy „veszélyeztetett”
(részletesebben l. a 2.4.1 fejezetben).
A modellben a diagnosztikus-értékelő folyamat egyfajta „tölcsérelvet” követ (l. az 1. sz.
folyamatábrát). A relatíve nagyszámú, ún. rizikófaktort hordozó személyek széles spekt-

15

rumú adatgyűjtésétől halad egyre célirányosabban a részletes, specifikált, s rendkívül
finom pszichológiai, kognitív-fejlődéspszichológiai vizsgálatok felé.
1. ábra. Az írott nyelvhasználat zavarai diagnosztikus-értékelő folyamata a tölcsérelv alapján (FLANAGAN és
mtsai, 2006 alapján hazai viszonyokra adaptálta MOHAI, 2012)

2.3.1 A többlépcsős diagnosztikai folyamat
A diagnosztikus folyamat lépcsőzetes felépítésű, a kizárásos kritériumok mérlegelése
minden szinten döntő fontosságú. A tölcsérelv következetes érvényesítése a célirányosságot és a hatékonyságot szolgálja. A fejlődési diszlexia, diszgráfia diagnózisát egyfelől
kizárásos alapon, másfelől meghatározott kritériumok megléte alapján állítjuk fel. A fo-
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galmat nem lehet mindaddig alkalmazni, míg a protokoll valamennyi szintjén az iskolai
teljesítmény gyengeségének egyéb ismert okait ki nem zártuk (kizárásos kritériumok), s
ezzel egyidejűleg a specifikus tanulási zavar diagnosztikus kritériumainak megléte felől
meg nem győződtünk (diagnosztikus kritériumok).
A fejlődési diszlexia és diszgráfia protokollja hasonló szemléletet követ, így a diszgráfia
esetében a későbbiekben csupán a diagnosztikus kritériumok és kizárásos tényezők felsorolására szorítkozunk.

2.3.2 Az olvasási zavar vizsgálata
1. lépcső
Azon nagyszámú gyermekcsoport esetén, akiknél az olvasás, írás, helyesírás gyengesége
tapasztalható, a mérési folyamat első lépéseként a sokoldalú, széles skálájú információk gyűjtésével érdemes a probléma feltárását elkezdeni. A fejlődésben tapasztalható korai jelzőtünetek feltárása, a genetikai, érési, környezeti és oktatási faktorok interakciójának gondos, körültekintő elemzése széles módszertani repertoáron nyugszik,
mely a megfigyelés, dokumentumelemzés, környezettanulmány, interjú, anamnézis
szakszerű alkalmazását egyaránt igényli.
A genetikai, családi prediszpozíciók, valamint a fejlődési mérföldkövek feltárásakor a viselkedéses jelzőtünetek, a „vészjelek” megismerése alapvető.
a. Diagnosztikus kritériumok, az alábbi viselkedéses jelzőtünetek „vészjelek”:
 az egyik vagy mindkét szülőnél és/vagy a testvéreknél feltárt fejlődési diszlexia,
diszgráfia,
 késői beszédindulás,
 szókincs gyarapodásának vontatottsága,
 artikulációs nehézségek,
 érzelmek, gondolatok verbalizációjának nehézkessége,
 bébinyelv perzisztens használata,
 a nyelvi játékok (pl. rímkeresés, kezdőhang-leválasztás) elutasítása,
 a betűk, számok, színek, formák, hét napjainak nehézkes megtanulása,
 iránykövetés gyengesége,
 élmények, ismert történetek, mesék elmondásának problémája,
 az első 1,5 évben gyakori otitis media következtében fellépő fluktuáló vezetéses
halláscsökkenés, ami a beszédhangok instabil reprezentációját okozhatja.
A szociális környezet feltárásakor lényeges a megfelelő nyelvi tapasztalatok meglétének,
illetve hiányának megállapítása.
A tanulási körülmények elemzése során fontosak egyfelől a gyermeket tanító pedagógusok információi az iskolai teljesítményről, a haladásról, az elakadásról, másfelől a szülők
otthoni tanulásra vonatkozóan összegyűjtött tapasztalatai, s nem utolsósorban magától
a gyermektől kapott információk, hogy ő hogyan éli meg a nehézségeit. A kulcsinformációk elkülönítéséhez fontos lenne, hogy a többségi pedagógusok korszerű tudással ren17

delkezzenek a gyermekek képességeinek sajátosságairól, azok változásának lehetőségeiről, a változás üteméről és arról, hogy a változásokat szélesebb körűen, a környezeti feltételek hatékonyságát elemző szempontok szerint is szükséges megismerni. Mindezen
ismeretek beépítése a pedagógusképzésbe alapvető fontosságú lenne.
A probléma feltárása, az információk körültekintő mérlegelése után/során ki kell szűrni
a gyerekek közül azokat, akiknél egyértelműen az alábbi kizárásos tényezők jelenléte
miatt nem fejlődési diszlexia okozza a nehézségeiket.
b. Kizárásos kritériumok:
 nem megfelelő oktatási módszerek alkalmazása,
 tanár-diák illeszkedési problémák,
 elégtelen instrukció,
 tanár-, intézményváltások,
 alacsony tanulási motiváció,
 elégséges nyelvi tapasztalatok hiánya, nyelvi hátrány,
 kétnyelvű környezet,
 időfaktor (pl. gyakorlás hiánya, kevés idő az új ismeret rögzüléséhez),
 szociokulturális hátrány, művelődési esélyegyenlőtlenség.
2. lépcső
Azon gyerekeknél, akiknél nem tapasztaltunk semmilyen kizáró tényezőt, ugyanakkor
megfeleltek az 1. szint diagnosztikus kritériumainak, a 2. szinten az iskolai készségek
(’akademic skills’) vizsgálatát ajánljuk.
Tekintettel arra, hogy a specifikus olvasási, írási zavar fő jellegzetessége a jelentős, elfogadható okokkal nem magyarázható olvasási, írási elmaradás, így az iskolai készségek
vizsgálata elengedhetetlen. Szignifikáns elmaradás alatt azt értjük, hogy a gyermek olvasási, írási szintje több mint 1,5 standard deviációval (SD) van az átlag alatt a gyermek
életkorához, osztályfokához és intelligenciájához viszonyítva.
a. Diagnosztikus kritérium:
 olvasás pontossága, fluenciája 1,5 szórással az átlag alatt legyen.
Ennek megállapításához azonban döntő fontosságú lenne formális, bemért normaértékeken alapuló olvasás-, írásvizsgáló eljárások kifejlesztése, melyek használatával
eldönthető, hogy valóban az iskolai teljesítmények normatív gyengeségéről van-e szó.
b. Kizárásos kritériumok:

 az olvasási teljesítmény 1,5 szórással az átlag körül,
 gyengén olvasás.
Mind a gyengén olvasó, mind a specifikus olvasási zavart mutató gyermekek esetében
különösen hangsúlyos, hogy az olvasási problémák kiértékelése a gyermek fejlődési és
szociális kontextusainak figyelembevételével történjen! Az iskolai készségek vizsgálatakor egyéb területek pl. matematika komorbid gyengeségére is fény derülhet.
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3. lépcső
Ebben a szakaszban az átfogó intellektuális képesség vizsgálata mellett azon kognitív folyamatok vizsgálata történik, melyek közvetlen kapcsolatban állnak az írott
nyelv használatával. Az írott nyelv zavarának megállapításakor meghatározott, specifikus kognitív területek fejlettségének vizsgálatára, a ’diszlexiaspecifikus’ kognitív markerek jelenlétére kell fókuszálnunk. A kognitív markerek fejlettségi szintjének megállapítása a gyermek értelmi képességeinek figyelembevételével történjen. Tekintettel arra,
hogy a teljes teszt IQ kiszámításához olyan részképességek aktivizálása is szükséges,
melyek a diszlexia esetében érintettek (munkamemória, feldolgozási sebesség), a zavarral küzdő gyermekek esetében a Teljes teszt IQ helyett a Verbális Megértés Index vagy a
Perceptuális Következtetés Index figyelembevételét javasoljuk. (PRIFITERA és mtsai,
1998; BERNINGER és O’DONNEL, 2005; BERNINGER és mtsai, 2008). A kognitív,
neurokognitív képességek normatív deficitjének megállapítására hazánkban sajnos
korlátozott a standardizált, magyar normával is rendelkező tesztek elérhetősége s
némely eljárás csupán kutatási célból áll rendelkezésre. Bár történtek előrelépések
ezen a területen, mindazáltal elengedhetetlen fontosságúnak tartanánk ezen tesztek mielőbbi magyar adaptációját!
a. Diagnosztikus kritériumok:
 meghatározott kognitív funkciók normatív gyengesége a következő területeken:
o fonológiai feldolgozás
o gyors megnevezés
o verbális/vizuális munkamemória,
o (ezek esetlegesen kombinálódva a vizuális észlelés és motoros folyamatok
gyengeségével);
és
 a verbális megértés (VmI) vagy a perceptuális következtetés (PkI) 85 fölötti tartományba esik;
 normál intelligencianívó mellett szórt képességstruktúra, diagnosztikus értékű
intraindividuális különbségek.
b. Kizárásos kritériumok:

 mentális retardáció, átfogó fejlődési késés,
 általános nyelvi késés, gyengeség,
 szenzoros deficitek.
4. lépcső
Ezen a szinten egyre specifikusabb, mélyebb elemzés keretében empirikus vagy logikai
kapcsolatok azonosítása történik a megfelelő kognitív terület gyengesége és az olvasási,
írási teljesítmény gyengesége között. Az erősségek és gyengeségek mintázatának normatív és intraindividuális elemzésekor különösen hangsúlyos a pszichológus,
neuropszichológus szerepe a diagnosztikus értékelő munkában. Azt is lényeges mérlegelnünk, hogy a vizsgált személy a diszfunkciók mellett mely területen teljesít megfelelően. A specifikus olvasási zavar megerősítése akkor lehetséges, ha a gyengeségek jól
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körülírtan, specifikus területeken jelentkeznek, s ezen körülírt zavarok szoros összefüggést mutatnak az olvasás, írás területeken tapasztalt gyengeségekkel. (FLANAGAN és
mtsai, 2006)
A diagnosztizálás folyamatában alapvető követelmény a gyermek életkorának, fejlődési
útjának figyelembevétele, ugyanis ezek a kognitív markerek az életkor előrehaladtával
diszlexiaspecifikusan változhatnak (pl. alsó tagozatban a dekódolás nehézsége, a fonológiai feldolgozás gyengesége a fő probléma, míg felső tagozatban és középiskolában a helyesírás gyengesége (PENNINGTON, 2006; BRUCK, 1990; CHRISTO és mtsai, 2009).
Differenciáldiagnosztikai jelentőségű az emocionális faktorok, a coping, a frusztrációtolerancia, internalizáló, externalizáló viselkedési tendenciák feltárása.
a) Diagnosztikus kritériumok a diszlexia megerősítéséhez:
 mind az iskolai készségek, mind bizonyos kognitív funkciók deficitje egyaránt tapasztalható, s ezen normatív gyengeségek szoros összefüggést mutatnak egymással;
 a specifikus diszfunkciókon túl más területeken normál működés tapasztalható;
 az előző szintek kritériumainak ismételt mérlegelése.
b) Kizárásos kritérium:

 átfogó fejlődési késés.
5. lépcső
A differenciáldiagnosztikai kérdések elvezetnek a komorbid zavarok feltérképezése
felé.
Komorbid zavarok lehetnek:
 SLI (Specific Language Impairment, specifikus nyelvi zavar),
 ADHD (Attention Deficit and Hyperactivity Disorder, figyelemzavar és hiperaktivitás),
 diszkalkulia.
A komorbid zavarok részletes feltérképezéséhez az adott rendellenesség diagnosztikus
protokollját javasoljuk alkalmazni.
Utolsó lépésként fontos a megfelelő ellátásra, fejlesztésre, adekvát osztálytermi instrukcióra, otthoni gyakorlásra vonatkozó javaslattétel, a szülők informálása az
eredményekről s ajánlásokról. A fejlődés nyomon követése a kontrollvizsgálatok keretében valósul meg, melynek lépései megegyeznek az előbb ismertetett ún. ’első vizsgálat’ menetével.
A modell szemlélete különösen épít a diagnosztikus folyamatban közreműködők szakmai tudásának aktualizálására, megújítására, a multidiszciplináris teammunkára, melynek a szakembereken túl egyenrangú tagja a szülő és maga a vizsgált személy is.
A szintenként megjelenített konkrét eszköztárat a 2.4 fejezetben közöljük két életkori
lebontásban: kisiskoláskor (7–12 éves kor), illetve magasabb osztályfok és gimnázium.
(12–18 év).
A diszlexia, diszgráfia fenotípusa igen jelentős változékonyságot mutat az életkor
előrehaladtával (GOSWAMI, 2003; LANDERL és WIMMER, 2008). A diagnosztikus tevé-
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kenység során érdemes ezeket a változásokat, a kompenzációs utakat egyaránt figyelembe vennünk, ehhez azonban jóval „finomabb felbontású” eszközökre lenne szükség.5

2.3.3 Diagnosztikus kritériumok és kizárásos tényezők az írásbeli kifejezőkészség (diszgráfia) zavarának diagnosztikus kritériumrendszerében
Az írásbeli kifejezőkészség zavarának diagnózisa hasonló folyamatot követ, mint az olvasási zavar vizsgálata, ugyanakkor még nemzetközi viszonylatban is a vizsgálati eszközök kevésbé kidolgozottak, mint diszlexia esetében, s nagyon gyakran az íráskészség
funkcionális mérése felértékelődik ezen a területen. (CHRISTO és mtsai, 2009)
Az íráskészség az egyik legnehezebb, multidimenzionális természetű kultúrtechnika,
magas komplexitású művelet, mely többszörös neurális hálózatok koordinációját igényli
a végső produkció eléréséhez (HALE és FIORELLO, 2004 hivatkozza BERNINGER és
mtsai, 2008).
A diszgráfia meghatározásában két tényező fonódik össze. Egyrészt az írásmozgások kivitelezésének (kézírás zavara), másrészt a helyesírási szabályok alkalmazásának
(diszortográfia) zavara (LŐRIK, webográfia 4.). A két folyamat zavara izoláltan, de együttesen is előfordul, mindazáltal érdemes a két jelenséget külön kezelnünk.
Mind a specifikus olvasási zavar, mind a nyelvfejlődési zavar gyakori kísérője a
diszortográfia, ugyanakkor gyakran találkozunk olyan személyekkel, akik jó nívójú olvasás ellenére komoly helyesírási és/vagy kézírási nehézségekkel küzdenek. Így az írott
nyelvhasználat zavarának prevalenciája feltételezhetően nagyobb, mint a specifikus olvasási zavaré, legkevesebb 10%-a az iskolás populációnak, de persze ez függ a definíciós
és diagnosztikus kritériumoktól egyaránt (BERNINGER, 2004; FLETCHER és mtsai,
2007).
A jelenséget még inkább árnyalja, hogy a különböző fejlődési zavarok (diszlexia, ADHD,
nonverbális tanulási zavar) esetében egyaránt tapasztalhatjuk az írás nehézségét, de
eltérő okokból kifolyólag. Diszlexiás tanulóknál az írászavarok elsődlegesen a struktúra,
szintaxis, nyelvtan és gyakran a fluencia területeken manifesztálódnak (HALE és
FIORELLO, 2004, hivatkozza BERNINGER és mtsai, 2008).
A kézírás folyamata az olvashatóság, az automatikusság (olvasható betűk produkciója
gyorsan és hatékonyan), az ortográfiai kódolás és grafomotoros tervezési képességek
integrált működését kívánja. A kutatások szerint a kézírás készségének jó prediktorának
számít a betűk automatikus felidézése és produkciója, az ortográfiai információk gyors
kódolása, s leginkább a gyors szekvenciális ujjmozgatás képessége. (FLETCHER és mtsai,
2007). Ugyanakkor a kézírás jóval több, mint pusztán motoros tevékenység, s az ortográfiai tudás és az exekutív képességek jelentős mértékben hozzájárulnak az írás jártasságának kialakulásában.
Legfontosabb mérési területek (BERNINGER és mtsai 2008):
 az írott szóforma és a bennük levő betűformák analízise és a munkamemóriában
történő tárolása,
Az írott nyelv terén zavart mutató serdülő fiatalok és fiatal felnőttek klinikai vizsgálatáról jó áttekintést
ad Jászberényi Márta és Marton Klára (JÁSZBERÉNYI és MARTON, 2009) tanulmánya.
5
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szekvenciális ujjmozgás tervezése és végrehajtása,
exekutív funkciók vizsgálata, különös tekintettel a váltás és monitorozó képességekre.
Sajnos a diszgráfia diagnosztizálására hazánkban még a diszlexia eseténél is kevesebb
jól bemért eszköz áll a rendelkezésre, így különösen szükséges lenne bizonyítékon
alapuló (researh-based) diagnosztikus eljárások kidolgozására és/vagy adaptálására.
A helyesírás igen szorosan összefonódik a nyelvi feldolgozással, úgymint receptív és expresszív ortográfiai kódolással, fonológiai és morfológiai kódolással és a gyors megnevezéssel (Rapid Automatized Naming RAN,) és gyors váltással (Rapid Alternating Stimuli,
RAS), valamint az előzetes tudás, tapasztalatok mennyiségével, a megértéssel és a
vizuomotoros integrációval.
A helyesírás és az olvasás közel azonos reprezentációt működtet. A legújabb kutatások
szerint a helyesírásban fontos szerepet játszanak az olvasással közvetített emlékezeti
folyamatok (BERNINGER, 2007; CSÉPE, 2005).








Differenciáldiagnózis:
fejlődési koordinációs zavar
ADHD
diszpraxia
átfogó értelmi fejlődési elmaradás
átfogó nyelvi fejlődési elmaradás
szenzoros deficit

1. lépcső
Diagnosztikus kritériumok
Kizárásos kritériumok
Viselkedéses jelzőtünetek, vészjelek:
 Nem megfelelő oktatási módszerek
 A szülők egyikénél vagy mindkettőalkalmazása
jüknél, illetve a testvéreknél feltárt
 Tanár-diák illeszkedési problémák
fejlődési diszlexia, diszgráfia
 Elégtelen instrukció
 Késői beszédindulás
 Tanár-, intézményváltások,
 A nyelvfejlődés, a szókincs, a nyelv Alacsony tanulási motiváció
tan gyarapodásának vontatottsága
 Elégséges nyelvi tapasztalatok hiá Artikulációs nehézségek
nya, nyelvi hátrány
 Érzelmek,
gondolatok
 Kétnyelvű környezet
verbalizációjának nehézkessége,
 Időfaktor (pl. gyakorlás hiánya, ke Bébinyelv perzisztens használata
vés idő az új ismeret rögzüléséhez)
 A nyelvi játékok (pl. rímkeresés,
 Szociokulturális
hátrány,
kezdő hang leválasztás) elutasítása
hospitalizáció
 Iránykövetés, téri orientáció gyen Hiányzó eszközök és alkalmak a
gesége
rajzoláshoz (asztal, füzet, tábla, ce Élmények, ismert történetek, meruza stb.)
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sék elmondásának problémája
 Az első 1,5 évben gyakori otitis
media
 Motoros ügyetlenség
 Étkezési önkiszolgálási feladatoknál esetlen kézhasználat
 Gyenge finommotoros koordináció
 Bizonytalan, elhúzódó kézdominancia-fejlődés
 Rajzolás, ceruzafogás elutasítása
 Kontrollfunkciók gyengesége
2. lépcső
 Írás (betű, szó, álszó, mondat, illetve szöveg) pontossága, fluenciája
1,5 szórással az átlag alatt legyen.
 Szabályalkalmazás tipikus hibái
 Íráskép, kivitelezés típusos gyengesége
Meghatározott kognitív deficitek normatív
gyengesége a következő területeken.
Az íráskészség zavara esetén:
 Receptív és expresszív ortográfiai
kódolás gyengesége
 Finommotoros funkciók gyengesége, különösen a gyors szekvenciális
ujjmozgás kivitelezésének nehézkessége
 Motoros tervezés, illetve váltás,
monitorozás gyengesége
 Vizuospaciális képességek gyengesége
 Munkamemória gyengesége
A helyesírás zavara esetén a következő
funkcióterületek gyengesége:
 Receptív és expresszív ortográfiai
kódolás
 Munkamemória
 Fonológiai, morfológiai kódolás
 Gyors automatikus megnevezés és
váltás
és
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Az életkorhoz, osztályfokhoz és intellektushoz képest nincs jelentős
gyengeség az írott nyelv két területén
Szorongás, iskolafóbia
Gyakorlatlanság
Időfaktor
Mentális retardáció, átfogó fejlődési
késés
Általános nyelvi késés, gyengeség
Szenzoros deficitek

Verbális megértés (VmI) vagy a perceptuális következtetés (PkI) 85 fölötti tartományba esik.
 Normál intelligencianívó mellett
szórt képességstruktúra, diagnosztikus értékű intraindividuális különbségek, pl. gyenge feldolgozási
sebesség index és/vagy munkamemória
3. lépcső
Diagnosztikus kritériumok az írás, helyesírás specifikus zavarának megerősítéséhez:
 Mind
az
iskolai
készségek
(akademic skills), mind bizonyos
kognitív funkciók deficitje egyaránt
tapasztalható, s ezen normatív
gyengeségek szoros összefüggést
mutatnak egymással.
 A specifikus diszfunkciókon túl más
területeken normál működés tapasztalható!
 Előző szintek kritériumainak ismételt mérlegelése
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Átfogó fejlődési késés
SLI (specific language impairment)
(specifikus nyelvi zavar)
ADHD
Diszpraxia

2.4 A vizsgálatok elrendezése az életciklus alapján. A tevékenységek, módszerek,
eszközök szükséges köre
TEVÉKENYSÉGEK
(A VIZSGÁLAT TARTALMA)

MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK6

1. LÉPCSŐ
INFORMÁCIÓGYŰJTÉS, PROBLÉMAELEMZÉS
a) A tankötelezettség teljesítésének alsó szakasza

Anamnézis,
strukturált
interjú, családlátogatás

 Gyógypedagógiai-pszichológiai
anamnézis. A személyes interjú
semmiképpen nem váltható ki
kérdőívekkel!
 Szülői kérdőívek

Fejlődési mérföldkövek

Anamnézis, strukturált interjú

 Gyógypedagógiai-pszichológiai
anamnézis
 Szülői kérdőívek

Az
iskolai
körülményei

Anamnézis,
strukturált
interjú,
óralátogatás,
videóelemzés,
dokumentumelemzés

 Anamnézis, strukturált kérdőív
 Szülői kérdőívek

Genetikai,
prediszpozíciók

A probléma
irányuló
megismerése

családi

tanulás

megoldására
törekvések

 Strukturált interjú
Anamnézis

b) A tankötelezettség teljesítésének felső szakasza, középfokú tanulmányok

Genetikai,
prediszpozíciók

családi

Gyógypedagógiai-pszichológiai
anamnézis

Fejlődési mérföldkövek
Az
iskolai
körülményei
A probléma
irányuló
megismerése

Gyógypedagógiaipszichológiai anamnézis

tanulás
megoldására
törekvések

Anamnézis, strukturált interjú, dokumentumelemzés
Anamnézis

 Strukturált interjú
 Önkitöltős kérdőívek
 Szülői kérdőívek
 Diszlexiaspecifikus
kérdőívek

önkitöltős

 Strukturált interjú
 Szülői kérdőívek
 Strukturált kérdőív
 Szülői, pedagógusi kérdőívek
Strukturált interjú

2. LÉPCSŐ
ISKOLAI KÉSZSÉGEK, KULTÚRTECHNIKÁK (AKADEMIC SKILLS) VIZSGÁLATA
a) A tankötelezettség teljesítésének alsó szakasza

6

A hazánkban jelenleg nem elérhető, hiánypótló, adaptációra javasolt eljárásokat kékkel jelöltük.
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 Szóazonosítás (pontosság,
sebesség, fluencia)

Szavak olvasása időre, illetve
idői korlát nélkül

 Meixner olvasólapok (JUHÁSZ,
2007)
 OV Valódi szavak olvasása (LŐRIK,
2011)
 Kognitív Profil Teszt Szóolvasás
feladat (GYARMATHY, 2010)
 3DM-H (TÓTH és mtsai, 2012)
 WRMT-III: Word Identification
Woodcock Reading Mastery Test –
(WOODCOCK, 2011)
 TOWRE: Sight Word Efficiency Test
of
Word
Reading
Efficiency
(TORGESEN és mtsai, 1999)

 Szódekódolás (pontosság,
sebesség, fluencia)

Álszavak olvasása időre, illetve idői korlát nélkül

 LOV Álszavak, megfordított szavak,
betűáthelyezéses szavak olvasása
(LŐRIK, 2011)
 Kognitív Profil Teszt Álszóolvasás
feladat (GYARMATHY, 2010)
 3DM-H (TÓTH és mtsai, 2012)
 WRMT–III: Word Attack Woodcock
Reading Mastery Test-Revised
 TOWRE:
Phonemic
Decoding
Efficiency Test of Word Reading
Efficiency

 Összefüggő szöveg (pontosság, sebesség, fluencia)

Hangos és néma szövegolvasás

 Meixner olvasólapok (JUHÁSZ,
2007.)
 GORT-3: Accuracy, Rate Gray Oral
Reading Tests (WIEDERHOLT és
BRYANT, 1992)

 Szó-, mondat-, illetve szövegértés, (pontosság, sebesség, értés)

 Szóolvasás-megértés
 Mondatmegértés,
 Hosszabb, illetve rövidebb
történetek megértése (hangos
és néma olvasás után)
 Ellenőrző kérdések, kérdések igazságtartalmának eldöntése, valamint spontán elmondás alapján

 Szó? Nem szó? (LŐRIK, 2011)
 LOV Olvasásmegértés alteszt
(LŐRIK, 2011)
 Meixner olvasólapok JUHÁSZ, 2007.)
 Egyénileg összeállított feladatlapok,
melyhez jól hasznosítható anyagok a
Romankovics-féle munkalapok, a Varázsló (GÓSY és LACKÓ, 1994), valamint számos olvasókönyv anyaga
 KPT Szókincs feladat (GYARMATHY,
2010)
 GORT-3: Comprehension Gray Oral
Reading Tests
 WJ-R: Passage Comprehension

Az olvasás vizsgálata
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Woodcock-Johnson
PsychoEducational
Battery-Revised
(WOODCOCK és JOHNSON, 1990)

 A helyesírás vizsgálata
 Másolás (pontosság, sebesség)



Betűk, szavak, álszavak
másolása

 Diktálás (pontosság, sebesség)



Szavak, álszavak írása diktálás után időre, illetve idő
nélkül

 LOV Álszavak, szabályos, szabálytalan szavak írása (LŐRIK, 2011)
 Kognitív Profil Teszt Helyesírási
teszt (valódi és álszavak diktálás utáni
leírása, GYARMATHY, 2010)
 3DM-H (TÓTH és mtsai, 2012 )
 WIAT-III: Spelling Wechsler
Individual Achievment Test. Second
Edition. (The Psychological Corporation, 2009)
 PAL: Alphabet Writing Task Process
Assessment of the Learner Test
Battery for Reading and Writing
(BERNINGER, 2001)

 Fogalmazás



Önálló mondat-, illetve szövegalkotás meghatározott
szempontsor alapján

 WIAT-III: Wechsler Individual

 Kézírás



 LOV Álszavak, szabálytalan és szabályos szavak másolása (LŐRIK, 2011)

Achievment Test. (The Psychological
Corporation, 2009

A másolás és diktámen
eredményeiből, meghatározott szempontok alapján

b) A tankötelezettség teljesítésének felső szakasza, középfokú tanulmányok
Az olvasás vizsgálata
 Szóazonosítás (pontosság,
sebesség, fluencia)

Szavak olvasása időre ill. idői
korlát nélkül

 WRMT-III: Word Identification
Woodcock Reading Mastery TestRevised (WOODCOCK, 1987)
 TOWRE: Sight Word Efficiency Test
of Word Reading Efficiency
(TORGESEN és mtsai, 1999)

 Szódekódolás (pontosság,
sebesség, fluencia)

Álszavak olvasása időre, ill. idői
korlát nélkül

 WRMT-III: Word Attack Woodcock
Reading Mastery Test-Revised
(WOODCOCK, 1987) (
 TOWRE-II: Phonemic Decoding
Efficiency Test of Word Reading
Efficiency ((TORGESEN és mtsai,
1999)
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 Összefüggő szöveg olvasása (pontosság, sebesség,
fluencia)

Hangos és néma szövegolvasás

GORT-3: Accuracy, Rate Gray Oral
Reading Tests (WIEDERHOLT és
BRYANT, 1992)

 Szó-, mondat-, illetve szövegértés (pontosság, sebesség, értés)

 Szóolvasás-megértés
 Mondatmegértés,
 Hosszabb, illetve rövidebb
történetek megértése (hangos
és néma olvasás után)
 Ellenőrző kérdések, kérdések igazságtartalmának eldöntése, valamint spontán elmondás alapján

 GORT-3: Comprehension Gray Oral
Reading Tests (WIEDERHOLT és
BRYANT, 1992)
 WJ-R: Passage Comprehension
Woodcock-Johnson PsychoEducational Battery-Revised
(WOODCOCK és JOHNSON, 1990)

A helyesírás vizsgálata
 Másolás (pontosság, sebesség)
 Diktálás (pontosság, sebesség)
 Fogalmazás
 Kézírás








Betűk, szavak, álszavak
másolása
Szavak, álszavak írása diktálás után időre, illetve idő
nélkül
Önálló mondat-, illetve szövegalkotás meghatározott
szempontsor alapján
A másolás és diktámen
eredményeiből, meghatározott szempontok alapján

 WIAT-III: Spelling Wechsler
Individual Achievment Test. Second
Edition. (The Psychological Corporation, 2001)
 WIAT-III: Wechsler Individual
Achievment Test. (The Psychological
Corporation, 2009
 PAL Alphabet writing task.
Automaticity Process Assessment
of the Learner Test Battery for
Reading and Writing

3. LÉPCSŐ
KOGNITÍV, NEUROKOGNITÍV FUNKCIÓK FELTÁRÁSA I.
a) A tankötelezettség teljesítésének alsó szakasza
Az értelmesség vizsgálata
 Az intelligencia vizsgálata,
azon belül kiemelt jelentőségű a verbális következtetési
képesség (tanult információk
előhívása, fogalomalkotás,
szókincs, praktikus élethelyzetek megértése) és a performációs következtetés vizsgálata




Profilírozható tesztek
VmI/PkI értékek figyelembevétele a TtIQ helyett!





WISC–IV gyermekintelligenciateszt (NAGYNÉ és
mtsai, 2008)
Woodcock–Johnson Kognitív Képességvizsgáló eljárás (RUEF és
mtsai, 2003)

Fonológiai feldolgozás és tárolás vizsgálata
 Fonológiai tudatosság
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Szavak szegmentálása különböző egységekre, a
szegmentumok manipulálá-

 Iskolába lépő gyermekek nyelvi
tudatosságának vizsgálata. Hangtani
tudatosság (LŐRIK és MAJERCSIK,
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sa

2011)
 FTT Fonológiai Tudatosság Teszt
(JORDANIDISZ, 2010 kismintás bemérése folyamatban)
 KPT Szóvég teszt (GYARMATHY,
2010)
 3DM-H (TÓTH és mtsai, 2012)

Beszédhangok megkülönböztetése

 Oppozíciós szópárok megkülönböztetése (JUHÁSZ, 2007)
 GMP17 Beszédhangok megkülönböztetése (GÓSY, 1995)
 DIFER Beszédhanghallás teszt
(NAGY és mtsai, 2004)
 KPT Hangdiszkrimináció
(GYARMATHY, 2010)

 Fonémadiszkrimináció



 Fonológiai hurok

L. a verbális munkaemlékezet próbái

b) A tankötelezettség teljesítésének felső szakasza, középfokú tanulmányok
Az értelmesség vizsgálata
 Az intelligencia vizsgálata,
azon belül kiemelt jelentőségű a verbális következtetési
képesség (tanult információk
előhívása, fogalomalkotás,
szókincs, praktikus élethelyzetek megértése) és a performációs következtetés vizsgálata




Profilírozható tesztek
VmI/PkI értékek figyelembevétele a TtIQ helyett!

 WISC–IV gyermek-intelligenciateszt
(NAGYNÉ és mtsai, 2008)
 Woodcock–Johnson Kognitív Képességvizsgáló eljárás (RUEF és mtsai,
2003)16 éves kortól: WAIS-IV (RÓZSA
és mtsai 2010)
 Leiter-R (ROID és MILLER 1997)



Szavak szegmentálása különböző egységekre, a
szegmentumok manipulálása

 FTT Fonológiai Tudatosság Teszt
bizonyos alpróbái pl. rímkeresés
(JORDANIDISZ, 2010) (kismintás bemérése folyamatban, felsőbb évfolyamon való alkalmazhatóságának kutatása folyamatban)



Nyelvtani szerkezetekről
való tudás

Fonológiai feldolgozás és tárolás vizsgálata
 Fonológiai tudatosság

 Morfológiai tudatosság
 Fonológiai hurok

L. a verbális munkaemlékezet próbái
KOGNITÍV, NEUROKOGNITÍV FUNKCIÓK FELTÁRÁSA II.
a) A tankötelezettség teljesítésének alsó szakasza

Ortográfiai feldolgozás vizsgá-
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lata
 Ortográfiai kódolás



Ortográfiai reprezentáció
vizsgálata

 3DM-H (TÓTH és mtsai, 2012)
 PAL Receptive coding. Expressive
coding. Word choice. Process
Assessment of the Learner Test
Battery for Reading and Writing
(BERNINGER, 2001)

Morfoszintaktikai feldolgozás
vizsgálata
 Nyelvi tudatosság



Iskolába lépő gyermekek nyelvi
tudatosságának vizsgálata. Grammatikai tudatosság vizsgálata
(LŐRIK és MAJERCSIK, 2011)
MAMUT (LUKÁCS és KAS, 2011)

Lexikális feldolgozás
 Gyors automatikus megnevezés (RAN)



Konstans kategóriák automatikus gyors megnevezése

 KPT Gyors megnevezés feladat
(GYARMATHY, 2010
 Diszlexiaszűrő vizsgálat I. (Logopédiai vizsgálatok kézikönyve, JUHÁSZ
(szerk.), 2007)
 KPT Számmegnevezés feladat
(GYARMATHY 2010
 3DM-H (TÓTH és mtsai, 2012)
 WOLF RAN Colors. Numerals.
Letters. Rapid automatic naming
(WOLF és BIDDLE, 1994)

 Gyors automatikus váltás
(RAS)



Kategóriák gyors, automatikus megnevezése és váltása



WOLF RAS Letters and Numerals.
Colors, Letters and Numerals. Rapid automatic Switching (WOLF és
DENCKLA, 2004)

Fluencia-feladatok, lexikális
hozzáférés



Kategóriafluencia,
fonémafluencia



Verbális fluenciateszt (MÉSZÁROS,
KÓNYA, KAS, 2011)

Szókincs



Mentális lexikon vizsgálata



Iskolába lépő gyermekek nyelvi
tudatosságának vizsgálata. Antonímák, hiperonímák megnevezése
(LŐRIK és MAJERCSIK, 2011)
KPT Főfogalom (GYARMATHY,
2010)
LAPP Aktív szókincsvizsgálat
(LŐRIK és mtsai, 2011)
Gardner expresszív szókincsteszt
(CSÁNYI, 1990)
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b) A tankötelezettség teljesítésének felső szakasza, középfokú tanulmányok
Ortográfiai feldolgozás vizsgálata


Ortográfiai kódolás

Ortográfiai reprezentáció vizsgálata

PAL Receptive coding. Expressive
coding. Word choice. Process
Assessment of the Learner Test
Battery for Reading and Writing
(BERNINGER, 2001)

Morfoszintaktikai feldolgozás
vizsgálata
Lexikális feldolgozás
Gyors automatikus
megnevezés (RAN)

Konstans kategóriák automatikus gyors megnevezése

WOLF RAN Colors. Numerals. Letters.
Rapid automatic naming (WOLF és
BIDDLE, 1994)



Gyors automatikus
váltás (RAS)

Kategóriák gyors, automatikus
megnevezése és váltása

WOLF RAS Letters and Numerals.
Colors, Letters and Numerals. Rapid
automatic Switching (WOLF és
DENCKLA, 2004)



Fluencia-feladatok,
lexikális hozzáférés

Kategóriafluencia,
fonémafluencia

Verbális fluencia teszt (MÉSZÁROS,
KÓNYA, KAS, 2011)






Mentális lexikon vizsgálata

Szókincs




Gardner expresszív szókincsteszt
(CSÁNYI, 1990)
Mill Hill Szókincsteszt (RAVEN és
mtsai 1998)
PPVT-IV (LLOYD, DUNN, DOUGLAS, DUNN, 2007)

KOGNITÍV, NEUROKOGNITÍV FUNKCIÓK FELTÁRÁSA III.
a) A tankötelezettség teljesítésének alsó szakasza
Munkaemlékezet
 Verbális munkaemlékezet



Számterjedelem






Mondatterjedelem
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Számterjedelmi teszt (RACSMÁNY
és mtsai, 2005)
Woodcock–Johnson Számok fordított sorrendben szubteszt (RUEF
és mtsai 2003)
Prefer Mondatismétlés (NAGY,
1986)
Magyar Mondat-utánmondási
Teszt MAMUT (LUKÁCS és KAS,
2011)
Hallási mondatterjedelem teszt
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(JANACSEK és mtsai, 2009)



Fonológiai hurok




 Téri-vizuális munkaemlékezet



Téri-vizuális hurok






Végrehajtó funkciók vizsgálata Tervezés, cselekvésszervezés,
stratégiaalakítás, mentális manipuláció vizsgálata, mentális
rugalmasság






Magyar álszóismétlési teszt
(RACSMÁNY és mtsai, 2005)
3DM-H (TÓTH és mtsai, 2012
Hiskey–Nebraska Vizuális figyelem terjedelem (HISKEY, 1966)
SON Knox próba (SNIJDERS és
mtsai, 1989)
Corsi típusú feladatok (csak kutatásra)
KPT Alakrajzolás emlékezetből
(GYARMATHY, 2010)
3DM-H (TÓTH és mtsai, 2012 )
Rey feladatok (KÓNYA és
VERSEGHI, 1995,)
Fluencia feladatok (MÉSZÁROS,
Kónya, Kas, 2011)
Trail-making Test (csak kutatási
célkora)
D-KEFS Verbal fluency Letters,
Color-Word Inhibition/Switching
Delis-Kaplan Executive Function
System (DELIS, KAPLAN, KRANER,
2003)

Perceptuomotoros képességek
vizsgálata
 Vizuomotoros koordináció

 Vizuális észlelés, Gestaltpercepció, szem-kéz koordináció vizsgálata

 Bender tesztcsalád
 Frostig, (FROSTIG és mtsai, 1964)
 Rey Komplex Ábra Teszt (mennyiségi és minőségi mutatók!) (KÓNYA és
VERSHEGI, 1995)
 Bender-Gestalt II (BRANNIGAN,
Decker 2003)

 Orál-motoros tervezés

 Motoros praxis, intranzitív
mozgássorok kivitelezésének
vizsgálata

 Meixner nehéz szavak
utánmondása (JUHÁSZ, 2007)
 GMP 10 Értelmetlen hangsorok
azonosítása (GÓSY, 1995)
 PaTaKa Oral-motor planning. Timeby-Count Test Measurement of
Diadochokinetic Syllable Rate
(FLETCHER, 1978)
 PAL Finger Succession
Graphomotor planning Process
Assessment of the Learner Test
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Battery for Reading and Writing
(BERNINGER, 2001)

Téri orientáció

 Téri orientáció, oldalpreferencia vizsgálata

 Benton-féle jobb-bal orientáció
teszt (BENTON és mtsai, 1994)
 Harris-féle dominanciavizsgálat
(Logopédiai vizsgálatok kézikönyve
JUHÁSZ, 2007)

Szekvencialitás

 Szerialitás,
akusztikomotoros integráció,
mozgás-beszéd integráció vizsgálata, finommotoros tervezés

 GMP14 Beszédritmus észlelése
(GÓSY 1995)
 KPT Mozgásutánzás feladat, Ritmuskopogás feladat (GYARMATHY,
2010)
 Ritmus-visszatapsolás (Logopédiai
vizsgálatok kézikönyve JUHÁSZ 2007)
 3DM-H (TÓTH és mtsai, 2012

b) A tankötelezettség teljesítésének felső szakasza, középfokú tanulmányok
Munkaemlékezet

Verbális munkaemlékezet

Téri-vizuális munkaemlékezet

Végrehajtó funkciók

 Számterjedelem

 Számterjedelmi teszt (RACSMÁNY
és mtsai, 2005)
 Woodcock-Johnson Számok fordított sorrendben szubteszt (RUEF és
mtsai 2003)

 Mondatterjedelem

 Hallási mondatterjedelem teszt
(JANACSEK és mtsai, 2009)

 Fonológiai hurok

 Magyar Álszóismétlési teszt
(RACSMÁNY és mtsai, 2005)

Téri-vizuális hurok

 Corsi típusú feladatok (csak kutatásra

Tervezés, cselekvésszervezés,
stratégiaalakítás, mentális manipuláció vizsgálata, mentális
rugalmasság

 Rey feladatok ((KÓNYA–VERSEGHI,
1995)
 Fluenciafeladatok (MÉSZÁROS,
KÓNYA, KAS, 2011)
 Trail-making Test (csak kutatási
célokra)
 D-KEFS Verbal fluency Letters,
Color-Word Inhibition/Switching Delis-Kaplan Executive Function System
(DELIS, KAPLAN, KRANER, 2003)

4., 5. LÉPCSŐ
ÖSSZEFÜGGÉSEK ELEMZÉSE, EMOCIONÁLIS FAKTOROK VIZSGÁLATA,
KOMORBID ZAVAROK FELTÁRÁSA
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a) A tankötelezettség teljesítésének alsó szakasza
Tanulás, emlékezet

RTM, LTM, gátlás

Átfogó vizsgálati eljárások

Érzelmi faktorok vizsgálata

Komorbid zavarok feltárása

 Komplex emlékezeti feladatok, interferencia, gátlás, tanulási hatékonyság vizsgálata

 Rey auditív-verbális tanulás teszt
(RAVLT) (KÓNYA–VERSEGHI, 1995,)
 Rey Komplex Figura Teszt (KÓNYA–
VERSEGHI, 1995,)
 Meixner szótanulás próba
(MEIXNER 1989)
 Woodcock-Johnson NK- Asszociatív
tanulás próba (RUEF és mtsai 2003)
 KPT Állatok és tárgyak, Képek és
színek (GYARMATHY, 2010)
 3DM-H (TÓTH és mtsai, 2012

 Átfogó (comprehensive)
neuropszichológiai , kognitív
irányultságú vizsgáló eljárások

 3DM-H Az olvasás és helyesírás
kognitív elemzése Várható megjelenés:
2012 ápr. (magyar adaptáció és standard: TÓTH és mtsai, 2012
 NEPSY tesztbattéria Developmental
Neuropsychological Assessment
(KORKMAN, KIRK, KEMP, 1997) (magyar adaptáció csak kutatási célokra,
MTA Fejlődés-pszichofiziológiai Kutatócsoport Prof.dr. Csépe Valéria)
 NEPSY II. Developmental
Neuropsychological Assessment
Second Edition (KORKMAN, KIRK,
KEMP, 2007)

 CANTAB: Cambridge
Neuropsychological Test Automated
Battery (magyar adaptáció: BARTÓK
és mtsai, 2001)

 Megküzdés, internalizáló,
externalizáló tendenciák feltárása, bizonyos Személyiségvonások, frusztráció-tolerancia

 CBCL Gyermekviselkedési Kérdőív
(magyar adaptáció: RÓZSA, GÁDOROS,
KŐ, 1998)
 SAFA Pszichopatológiai tünetlista
(Os-Hungary)
 Megküzdési Mód Preferencia Kérdőív (OLÁH, 2005)
 SDQ: Strengths and Difficulties
Questionnaire (magyar adaptáció:GERVAI és mtsai, 2009)

l. a megfelelő protokollnál

b) A tankötelezettség teljesítésének felső szakasza, középfokú tanulmányok
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TEVÉKENYSÉGEK
(A VIZSGÁLAT TARTALMA)

MÓDSZEREK

ESZKÖZÖK6

Tanulás, emlékezet

RTM, LTM, gátlás

 Rey auditív-verbális tanulás teszt (RAVLT)
Komplex emlékeze(KÓNYA–VERSEGHI, 1995,)
ti feladatok, inter Rey Komplex Figura Teszt (KÓNYA–VERSEGHI,
ferencia, gátlás,
1995)
tanulási hatékonyWoodcock-Johnson NK- Asszociatív tanulás próba
ság vizsgálata
(RUEF és mtsai, 2003)

Érzelmi faktorok vizsgálata

Megküzdés,
internalizáló,
externalizáló tendenciák feltárása,
bizonyos Személyiségvonások, frusztráció-tolerancia

Komorbid zavarok feltárása

 CBCL Gyermekviselkedési Kérdőív (magyar
adaptáció: RÓZSA, GÁDOROS, KŐ, 1998)
 SAFA Pszichopatológiai tünetlista (Os-Hungary)
 Megküzdési Mód Preferencia Kérdőív (OLÁH,
2005)
 SDQ: Strengths and Difficulties Questionnaire
(magyar adaptáció:GERVAI és mtsai, 2009)
l. a megfelelő protokollnál

2.4.1 Rizikótényezők, veszélyeztetettség feltárásának szempontjai 5-7 éves korban (tanköteles kort megelőző óvodáskorú gyermekeknél és a beiskolázás
időszakában)
Iskolába lépés előtt az olvasás, írás elsajátításához szükséges alapképességeket tudjuk
vizsgálni, figyelembe véve azt, hogy mivel hazánkban ebben az életkorban nem állnak
rendelkezésünkre bemért, normaértékekkel bíró vizsgáló eljárások, így a vizsgálatoknak
igen jelentős a prognosztikai bizonytalansága. Sajnos sok esetben magas a téves pozitív
és téves negatív riasztások száma. Ennek elkerülésére kellően érzékeny, s megbízható
korai szűrő-vizsgálatok, illetve egy-egy funkcióterületet alaposan feltáró részletes tesztek szükségesek.
Ezek hiányában az alábbi táblázatban a hazai gyakorlatban alkalmazott, zömében informális eljárásokat mutatjuk be, hangsúlyozva, hogy ezek a vizsgálatok önmagukban nem
képesek megbízhatóan bejósolni a későbbi olvasás, írás zavarának kialakulását. A táblázat adatai mellett érdemes figyelembe venni az előzőleg bemutatott folyamatábra 1. lépcsőjének részletesen felsorolt „vészjeleit”.
1. táblázat. Az olvasás, írás elsajátítását megalapozó képességek vizsgálata 4–7 éves kor között
Vizsgált terület
1. Genetikai,
családi
prediszpozíciók, fejlődési mérföldkövek, családi miliő feltárása
ebben az életkorban különösen
hangsúlyos feladat!
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Tevékenység
Strukturált interjú

Eszköz
 Gyógypedagógiai, pszichológiai, orvosi anamnézis, biográfia
feltárása
 Get ready to read-R checklist
szülőknek (WHITEHURST, és
LONIGEN, 2001)

Vizsgált terület
2. Intelligencia vizsgálata, azon
belül kiemelt jelentőségű a verbális megértési képesség (tanult
információk előhívása, fogalomalkotás, szókincs, praktikus
élethelyzetek megértése) és a
performációs
következtetés
vizsgálata
3. Nyelvfejlődés nyomon követése,
nyelvi funkciók vizsgálata (l.
még beszédfogyatékos protokoll)
 Artikuláció vizsgálata



Receptív beszéd vizsgálata



Fonológiai feldolgozás

Tevékenység

Eszköz

Profilírozható
tesztek
használata!
VmI/ PkI értékek figyelembevétele a TtIQ helyett!!

Hangok tiszta kiejtésének
vizsgálata,
oropraxis
vizsgálata
Beszédészlelés és megértés vizsgálata, passzív
szókincsvizsgálata,
a
nyelv morfoszintektikai
szerkezetének megértése

Szavak
szegmentálása
különböző egységekre, a
szegmentumok manipulálása



Fonémadiszkrimináció

Beszédhangok
lönböztetése

megkü-



Gyors automatikus megnevezés
(RAN)

Konstans
kategóriák
automatikus gyors megnevezése



Fluencia feladatok,
hozzáférés

Kategóriafluencia,
fonémafluencia



Nyelvi tudatosság
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lexikális

 Hiskey-Nebraska Tanulási Alkalmasság Teszt (HISKEY 1966)
 SON (Snijders és mtsai 1989)
 Wechsler
Preschool
and
Primary Scale of Intelligence –
Third
Edition
(WPPSI-III)
(Wechsler 2002)

 Logopédiai
HÁSZ 2007)

vizsgálatok

(JU-

 GMP tesztcsomag (GÓSY, 1995)
 Peabody receptív szókincsvizsgálat (adaptálta: CSÁNYI, 1974)
 TROG (LUKÁCS és mtsai, 2011)
 Iskolába lépő gyermekek nyelvi tudatosságának vizsgálata.
Hangtani tudatosság (LŐRIK és
MAJERCSIK, 2011)
 FTT Fonológiai Tudatosság
Teszt (JORDANIDISZ, 2010, kismintás bemérése folyamatban)
 Oppozíciós szópárok megkülönböztetése (Logopédiai vizsgálatok kézikönyve JUHÁSZ 2007)
 GMP17 Beszédhangok megkülönböztetése (GÓSY, 1995)
 DIFER Beszédhanghallás teszt
(NAGY és mtsai 2004)
 KPT
Hangdiszkrimináció
(GYARMATHY, 2010)
 KPT Gyors megnevezés feladat
(GYARMATHY, 2010
 Diszlexia szűrő vizsgálat I. (Logopédiai vizsgálatok kézikönyve
JUHÁSZ, 2007)
 KPT Szám,megnevezés feladat
(GYARMATHY 2010)
 Verbális fluencia teszt (MÉSZÁROS, KÓNYA, KAS, 2011)
 Iskolába lépő gyermekek nyelvi tudatosságának vizsgálata.
Grammatikai tudatosság vizsgá-

Vizsgált terület

Tevékenység



Szókincs

Mentális lexikon vizsgálata

4.

Tanulás, emlékezet folyamatának vizsgálata
Komplex
emlékezeti
feladatok, interferencia,
gátlás, tanulási hatékonyság vizsgálata



Verbális munkaemlékezet

Számterjedelem

Mondatterjedelem

Fonológiai hurok



Téri-vizuális munkaemlékezet

Téri-vizuális hurok

5.

Végrehajtó funkciók vizsgálata
(ha szükséges)

Tervezés, cselekvésszervezés, stratégiaalakítás,
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Eszköz
lata (LŐRIK és MAJERCSIK, 2011)
 MAMUT (LUKÁCS és KAS,
2011)
 Iskolába lépő gyermekek nyelvi tudatosságának vizsgálata. Antonímák, hiperonímák megnevezése (LŐRIK és MAJERCSIK,
2011)
 KPT Főfogalom (GYARMATHY
,2010)
 LAPP Aktív szókincsvizsgálat
(LŐRIK és mtsai, 2011)
 Gardner expresszív szókincsteszt (CSÁNYI, 1974)
 PPVT-IV. Peabody Picture
Vocabulary Test (DUNN és
DUNN, 2007)
 Rey auditív-verbális tanulás
teszt (RAVLT)
 Rey Komplex Figura Teszt
(KÓNYA és VERSEGHI, 1995,)
 Meixner szótanulás próba
(MEIXNER, 1989)
 KPT Állatok és tárgyak, Képek
és színek (GYARMATHY, 2010)
 Számterjedelm
teszt
(RACSMÁNY és mtsai, 2005)
 Woodcock–Johnson
Számok
fordított sorrendben szubteszt
(Ruef és mtsai (2003)
 Prefer Mondatismétlés (NAGY,
1986)
 Magyar Mondat-utánmondási
Teszt MAMUT (LUKÁCS és KAS,
2011)
 Hallási mondatterjedelem teszt
(JANACSEK és mtsai, 2009)
 Magyar Álszóismétlési teszt
(RACSMÁNY és mtsai, 2005)
 Hiskey–Nebraska Vizuális figyelem
terjedelem (HISKEY
1966)
 SON Knox próba (SNIJDERS és
mtsai, 1989)
 KPT Alakrajzolás emlékezetből
(GYARMATHY, 2010)
 Rey feladatok (KÓNYA
és
VERSEGHI, 1995,)

Vizsgált terület

Tevékenység
mentális
manipuláció
vizsgálata, mentális rugalmasság

6.

Vizuomotoros koordináció vizsgálata

Vizuális észlelés, Gestaltpercepció,
szem-kéz
koordináció vizsgálata

7.

Orál-motoros tervezés

Motoros praxis, intranzitív mozgássorok kivitelezésének vizsgálata

8.

Téri orientáció

Téri orientáció, oldal
preferencia vizsgálata

9.

Szekvencialitás

Szerialitás,
akusztikomotoros integráció,
mozgás-beszéd
integráció
vizsgálata,
finommotoros tervezés

Átfogóbb jellegű vizsgálati eljárások

Informális teszt:
Formális teszt
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Eszköz
 Fluencia feladatok (MÉSZÁROS, KÓNYA, KAS, 2011)
 D-KEFS Verbal fluency Letters,
Color-Word Inhibition/Switching
Delis-Kaplan Executive Function
System
(DELIS,
KAPLAN,
KRANER, 2003)
 Bender tesztcsalád
 DTVP Developmental Test of
visual percepcion (FROSTIG, és
mtsai 1964)
 Rey Komplex Ábra Teszt
(mennyiségi és minőségi mutatók!) (KÓNYA
és VERSEGHI,
1995,)
 Bender-Gestalt
II
(BRANNIGAN, és DECKER, 2003)
 DTVP-2 Developmental Test of
visual percepcion (HAMMILL és
mtsai 1993)
 Meixner
nehéz
szavak
utánmondása (JUHÁSZ 2007)
 GMP 10 Értelmetlen hangsorok
azonosítása (GÓSY, 1995)
 PaTaKa Oral-motor planning.
Time-by-Count
Test
Measurement of Diadochokinetic
Syllable Rate (FLETCHER, 1978)
 PAL
Finger
Succession
Graphomotor planning Process
Assessment of the Learner Test
Battery for Reading and Writing
(BERNINGER, 2001)
 Benton-féle jobb-bal orientáció
teszt (BENTON és mtsai, 1994)
 Harris-féle dominancia vizsgálat (Logopédiai vizsgálatok kézikönyve JUHÁSZ, 2007)
 GMP14 Beszédritmus észlelése
(GÓSY, 1995)
 KPT Mozgásutánzás feladat,
Ritmuskopogás
feladat
(GYARMATHY, 2010)
 Ritmus-visszatapsolás (Logopédiai vizsgálatok kézikönyve
JUHÁSZ, 2007)
 DPT (Diszlexia Prevenciós
Tesztcsomag MAROSITS, 1990)
 Leiter-R Leiter International

Vizsgált terület

Beszédfogyatékos protokoll illesztése
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Tevékenység

Eszköz
Performance
Scale-Revised
(ROID és MILLER, 1997)
 ALL Assessment of literacy and
language
(LOMBARDINO,
LIEBERMAN, BROWN, 2005)
 CELF Preschool-2 (SEMEL,
WIIG, WAYNE, 2004)

3 A matematikai képességek zavara7
3.1 A diszkalkulia meghatározása, jellemzői és diagnosztizálása a
nemzetközi gyakorlatban
3.1.1 Meghatározás és klasszifikáció
A matematikai ismeretek megszerzésének képessége, illetve a fejlődés, a tanulási folyamat során elsajátított aritmetikai ismeretek elvesztésének szemszögéből alapvetően két
csoportot különböztetünk meg (MÁRKUS, 1999; 2007):
 fejlődési forma (fejlődési diszkalkulia): kognitív fejlődési diszfunkció, gyermekkori fejlődési zavar a matematikai képességek, számolás terén;
 szerzett formák (különböző fokú, valamilyen agysérülés következtében kialakult
számolási zavar, a számolási képesség elvesztése):
o akalkulia (a számolási képesség teljes elvesztése),
o diszkalkulia (a számolási zavara).
„A fejlődési diszkalkuliának nincs egységesen elfogadott definíciója. Ez részben a fejlődési diszkalkulia multidiszciplináris jellegével, részben a vele kapcsolatos ismereteink
hiányosságaival magyarázható.” (MÁRKUS, 2007, 152.) A diszkalkulia terminológiája a
gyógypedagógia és határtudományainak fejlődésével párhuzamosan változik (FARKASNÉ GÖNCZI, 2008).
A számolászavarral foglalkozó első kutatások agysérültek körében történtek, a szerzett
diszkalkuliát vizsgálták. A fejlődési diszkalkuliával részletesebben foglalkozó tanulmányok sokkal később jelentek meg. A számolászavarok kutatásának második szakasza az
1990-es évek után indult. Az új vizsgálati metódusok megjelenése lendületet adott a
kognitív idegtudományok fejlődésének, lehetővé vált az aritmetikai feladatok megoldásában résztvevő neurológiai struktúrák követése. Szélesebb körű klinikai megfigyelések
és vizsgálatok zajlottak, amelyek megteremtették a feltételeket a számolás (numerikus
megismerés) kognitív modelljeinek megalkotásához. A kognitív funkciók természettudományos értelmezésében jelentős változást eredményeztek az idegtudományi alapkutatások is (MÁRKUS, 2007; 2010).
Két fő kognitív modell alakult ki:
1. folyamatorientált modell (McCLOSKEY, 1992)
2. kognitív idegtudományi komplex modell („a hármas kódolás modellje”)
(DEHAENE, 1992).
A folyamatorientált modell szerint a numerikus megismerés folyamata numerikus feldolgozási folyamatokra és számolási mechanizmusokra bontható. A numerikus feldolgozás a
számok és a mennyiségek megértésére (bemenetek/input) és produkciójára (kimenetek/output) vonatkozik (számok, mennyiségek beolvasása és létrehozása). A számolási
7

A fejezet elkészítésében közreműködött Polgárdi Veronika, akinek a protokoll elkészítéséhez nyújtott
segítségéért a szerzők ezúton is köszönetet mondanak.
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mechanizmusok: az aritmetikai tények előhívása (például a szorzótábla eredményei
vagy az egyszerű összeadások összegei) és a számolási procedúrák (eljárások).
A legújabb kutatások Dehaene hármas kódolás modelljét támasztják alá, amely szerint a
numerikus reprezentációk elkülönülnek egymástól, nem alkotnak egy egységes rendszert. A numerikus feladatok megoldásában három különböző rendszer működik közre,
amelyek összekapcsolódnak (átkódolás folyamata), külön bemenettel és kimenettel rendelkeznek (KRAJCSI 2003, 2008, 2010 összefoglaló magyarázatai alapján):
 analóg mennyiség reprezentáció („mentális számegyenes”)
 auditoros verbális szókeret (verbális rendszer)
 arab számformátum
A fentieken túl további fontos tényező a konceptuális tudás (matematikai szabályok és
alapelvek birtoklása), amely számos műveletet irányít, és nagy szerepe van a műveletek
megértésében, elvégzésében (DELAZER és mtsai, 2004, idézi KRAJCSI, 2010). Ilyen explicit tudás például az összeadás és a szorzás felcserélhetősége (kommutativitás), illetve
csoportosíthatósága (asszociativitás), a nullával való műveletvégzés vagy a műveletek
közötti inverzitás.
Az eddig bemutatott rendszerek lehetséges sémáját az 2. ábra mutatja be. Az ábrán jól
látható, hogy a két modell kiegészíti egymást.
2. ábra. A numerikus megismerésben szerepet játszó rendszerek és reprezentációk összefoglaló ábrája
(McCLOSKEY, 1992; DEHAENE, 2003; DELAZER és mtsai, 2004 nyomán KRAJCSI, 2010, 97.)

A fejlődési diszkalkulia meghatározását, illetve lehetséges okait és altípusait illetően is
számos elképzelés született (DÉKÁNY 1986, 1999; MÁRKUS 1999, 2007, 2010; KRAJCSI
2008, 2010 összefoglalói alapján):
 Berger (1926) a diszkalkulia elsődleges és másodlagos formáját különbözteti
meg. Az elsődleges formánál a zavart nem kíséri más sérülés, a másodlagos formánál más kognitív zavar is társul.
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Az 1930-as évekből származik Gerstmann (1940) megfigyelése olyan esetekről,
ahol a sérült betegeknél az akalkulia mellé agráfia, bal-jobb tévesztés és
ujjagnózia (részleges testsémazavar) társul. A tünetegyüttes Gerstmannszindróma néven vált ismertté. Benton egyértelmű álláspontja a későbbiekben,
hogy a négy tünetet különböző kognitív diszfunkciók okozzák (BENTON, 1977).
Lurija korát meghaladva már neurológiai szempontból vizsgálta a számolási zavar jelenségét. Véleménye szerint különböző agyterületek károsodása és funkciózavara okozhat számolási zavart. Kiemelte a térben végzett motoros tevékenység,
manipuláció fontosságát a kognitív funkciók fejlődésében. Megállapította, hogy a
számolási zavarokban a szorzótábla ismerete és alkalmazása mint jól begyakorolt
motoros sztereotípia, megtartott lehet.
Magne (1977) szerint a diszkalkulia olyan szint alatti teljesítmény, amikor az
egyén a matematikában a tőle elvárt képességektől kórosan elmarad.

 Kosč (1974) tovább mélyítette a neurológiai szempontú diszkalkulia definícióját.
Meghatározása szerint „a diszkalkulia az agy strukturális léziójának következménye, az agy azon részeinek genetikai vagy veleszületett károsodása, amelyek a
matematikai képességek kifejlődésének anatómiai-fiziológiai alapját képezik, de
az általános mentális képességeket nem érintik.” (idézi MÁRKUS, 2007, 152.)
 Badian (1983, idézi MÁRKUS, 2007) funkcionális és tüneti szempontból közelíti a
kérdést, miszerint a fejlődési diszkalkulia a számkoncepció, a számok szimbolikus értelmezésének hiánya. Jelentősen hátráltatja az egyszerű számolási műveletek, aritmetikai tények elsajátítását, alkalmazását. Együtt jár a helyi értékek megértésének, a műveleti jelek értelmezésének, valamint a tények és műveleti eljárások memorikus előhívásának zavarával.
A diszkalkulia háttérben meghúzódó problémák listája hosszú (további kategorizálás
Márkus összefoglalóiban). Két fő megközelítés körvonalazódik.
1. Az egyik szerint a diszkalkulia többféle sérülésnek lehet a következménye,
ennek alapján tipizálják. KRAJCSI (2010) hivatkozásai alapján: a sérülés nem elsődlegesen a matematikai feladatokra specializálódott rendszert érinti, azaz
nem matematikaspecifikus sérülés: például munkamemória-zavar (KOONTZ és
BERCH, 1996), téri-vizuális, illetve auditoros-perceptuális zavar (ROURKE, 1993),
a szemantikus emlékezet zavara, általános lassú feldolgozás, gyenge fonetikus
reprezentáció (mások kutatásait összegezve BUTTERWORTH, 2003).
2. A másik teória csak matematikai zavart tételez fel, azaz a sérülés
matematikaspecifikus: például az analóg mennyiségreprezentáció (mentális
számegyenes) specifikus zavara (BUTTERWORTH, 2003; DEHAENE, 2003), tények és eljárások disszociációja (TEMPLE, 1991), az analóg mennyiségrendszer
és az arab számok kezelésért felelős rendszer együttműködésének problémája
(DEHAENE és mtsai, 2004), az aritmetikai táblák, tények tanulási zavara, a számolási eljárások megértésének zavara, a számfogalom megértésének vagy a számok leírásának és kiolvasásának problémája (SHALEV és GROSS-TSUR, 2001).
3. Ezeken túlmenően egyes szerzők feltételezik, hogy a számolási készség hiánya
sokszor összefügg genetikai problémákkal és az alacsony intelligenciával
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(ANSARI és KARMILOFF-SMITH, 2002, idézi KRAJCSI 2010). Miller és Mercer
(1997) azt állítja, hogy a rossz oktatás okozhat matematikai problémákat, Krüll
(2000) pedig a szorongás és a rossz oktatási módszer szerepét fejti ki. Az alacsony intellektus, a szorongás, valamint a rossz oktatási módszer kizárólagosságának hangsúlyozása a diszkalkulia nagyon leegyszerűsített, helytelen, értelmezését jelenti (vö. BNO, DSM–IV.).
A diszkalkulia egyik leginkább elfogadott oksági és tüneti leírását Desoete (2006)
tipológiája adja (idézi KRAJCSI, 2010, 100.):
1. szemantikus emlékezeti deficit: a numerikus tények elsajátításának, előhívásának
zavara, hibás és lassú a fejben és az írásban történő számolás, más feladatokban
is gond van a munkamemóriával;
2. procedurális deficit: írásbeli műveletvégzéskor van gond az eljárások alkalmazásával, komplex eljárásokban nehézséget okoz több lépés sorba állítása, a végrehajtásban sok hiba található, és a komplex aritmetikai műveleteket nehéz megtervezni és végrehajtani; fejben számolás során is problémák adódnak, több lehetséges stratégia kiválasztásakor a fejletlenebbet választják, és az eljárások mögött meghúzódó fogalmakat is nehezen értik;
3. téri-vizuális deficit: a számjegyek tükrözése, vagy a számjegyek nem megfelelő
sorrendű használata a számolási feladatokban, a számok elhelyezése a számegyenesen helytelen, illetve tárgyak nagyságszerinti rendezése nehezített, emellett a téri-vizuális észlelés és emlékezet működésével is lehet probléma, ennek
következtében a téri feladatok megoldása vagy a geometria is nehéz;
4. számismereti deficit: a bemenetek és kimenetek, illetve azok kapcsolatának a zavara, a számok helytelen írása, illetve a különböző modalitások közti hibás kódolás, probléma lehet az absztrakt számmegértéssel, a számrendezéssel vagy számlálással.
Összefoglalva a fejlődési diszkalkulia tüneteire és lehetséges okaira vonatkozó
ismereteinket, megállapítható, hogy a diszkalkulia olyan tünetegyüttes, amely különböző súlyossági formában és a tünetek különböző kombinációiban fordul elő, valamint
jelentős individuális teljesítménykülönbségek regisztrálhatók. Mivel ma még nem látszik
világosan, hogy ezek a tünetek hogyan járnak együtt, és talán a differenciálás sem biztos,
nem tudunk megbízhatóan altípusokat sem felállítani (KRAJCSI, 2008, 2010).
A (fejlődési) diszkalkulia fogalmát a közös nemzetközi kategorizáló eljárások alkalmazásával határozzák meg (BNO, DSM–IV). A diszkalkulia diagnózisa egy diszkrepanciaállításon nyugszik, azaz, hogy a numerikus ismeretek, a számolási tudás – az intellektuális teljesítményhez, relatíve az életkorhoz, illetve az osztályfokhoz viszonyítva – az átlagos szint alatt van.
A BNO-10 (1995) alapján az aritmetikai készségek zavara (dyscalculia) a mentális és
viselkedészavarok főcsoportján belül, az iskolai teljesítmények specifikus fejlődési rendellenessége körébe (F81) tartozik F81.2 kódszámmal, a következő meghatározással:
„Az aritmetikai készségek károsodása nem magyarázható mentális retardációval vagy nem megfelelő oktatással… A zavar vonatkozik alapvető feladatokra, mint az összeadás, kivonás, szorzás és az osztás, illetve később
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érinti a sokkal absztraktabb feladatokat, mint az algebra, trigonometria,
geometria vagy kalkulációk. A funkciózavar kezdete csecsemő- és gyermekkor közé esik. Háttérben funkciókárosodás vagy fejlődési késedelem
áll. A károsodás vagy a késés fokozatosan csökken, ahogy az egyén felnő,
de felnőttkorban is észlelhető még enyhe elmaradás (deficit)”.
Az iskolai készségek kevert zavara is előfordul, amelyben az aritmetikai és az olvasási
és/vagy (helyes)írási készségek is károsodnak (F81.3).
A fejlődési diszkalkulia meghatározása a DSM-IV (1994) szerint:
a) „A számolási képesség, egyénileg, standardizált tesztekkel vizsgálva, lényegesen alatta marad a személy biológiai kora, mért intelligenciája vagy a kor szerinti képzettség alapján elvárhatónak.
b) Az előbbi zavar jelentősen kihat az iskolai teljesítményre vagy a számolási képességet igénylő mindennapi élettevékenységekre.
c) Ha érzékelési deficit van jelen, a számolási nehézségek meghaladják az ahhoz
rendszerint társuló zavar mértékét.”

3.1.2 Gyakorisági adatok, komorbiditás
Az iskoláskorú gyermekek (többnyire 8–12 éves korosztály) körében a gyakorisági
mutatók eltérést mutatnak. Ennek hátterében több körülmény, tényező húzódik meg:
a vizsgálatok eltérő fejlettségű, gazdasági és szociokulturális sajátosságokkal rendelkező
országokban történtek; többnyire csak városi iskolákban végeztek kutatásokat (mintavételi eltérések); különböző teszteket használtak, a kritériumok nem voltak egységesek,
és a kialakulatlan standard feltételek mellett felmerült még a vizsgálatvezető szubjektivitása is (MÁRKUS, 1999, 2007). Az első felmérések a fejlődési diszkalkuliát és a diszlexiát többnyire együtt vizsgálták. Egy ezres nagyságú populáción végzett vizsgálat
(GROSS-TSUR és mtsai, 1996 ismerteti MÁRKUS, 1999, 162.) legfontosabb eredményei a
következők voltak: a diszkalkulia gyakorisága a vizsgált populáció körében 6,5%-ot mutatott, a fiúk és a lányok azonos arányát tapasztalták. A diszkalkuliások 26%-ánál a tünetek ADHD-val társultak. A diszkalkulia és a diszlexia együttes előfordulása 17%-ban, a
három tanulási zavar (diszkalkulia, diszlexia, diszgráfia) együttes előfordulását 7,5%ban észlelték. A diszkalkulia gyakorisága hátrányosabb szociális körülmények között
nagyobb volt. A diszkalkuliások elsőfokú rokonai között 10%-ban diszkalkuliát, 45%ban egyéb tanulási zavart találtak.
Az eltérő diagnosztikus eszközök alkalmazása és kritériumok megfogalmazása
további arányeltolódást eredményez a gyakorisági értékekben. A DSM szerint a gyakoriság 1%. Egy norvég felmérés szerint pedig a „matematikatanulási képességzavar” a populáció 10,9%-át érinti (OSTAD, 1998). Kritériumtól függ, de vélhetően 3-6% a
diszkalkulia gyakorisági aránya az iskoláskorúak körében (SHALEV és GROSSTSUR, 2001), hasonló az előfordulási arány, mint a többi tanulási zavar, hiperaktivitás
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vagy az ADHD esetében. Az újabb kutatások egyenlőnek találták a diszkalkuliás fiúk és
a lányok arányát.8
A diszkalkuliához számos szomatikus, kognitív és emocionális állapot, betegség társulhat. A mentális diszfunkcióval (intellektuális képességzavarral) járó fejlődési zavarok jelentős részében a számolászavar valamely tünetegyüttes része. Ezen fejlődési
zavarok háttere különböző eredetű lehet (MÁRKUS, 2007).
Ilyen tünetegyüttesek:
 Fejlődési Gerstmann-szindróma


Williams-szindróma



Fragilis X szindróma



Turner-szindróma



Down-szindróma



DiGeorge-szindróma (DGS)



Örökletes anyagcserezavar (fenilketonuria)



Velocardiofacialis szindróma (VCFS)



Fejlődési jobb agyfélteke szindróma

 Figyelemzavar hiperaktivitással
Kiemelt jelentőségű a figyelemzavar hiperaktivitással, amelyhez 30-80%-ban társul
tanulási zavar. A diszkalkuliához az esetek egyharmadában ADHD is társul (l. a Diagnosztikai kézikönyv 8. részét: „Egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő gyermekek, tanulók komplex vizsgálatának diagnosztikus protokollja – Figyelemzavar és hiperaktivitás”). Az ADHD és a diszkalkulia kettős diagnózisa háromszor gyakoribb, mint amikor az
ADHD diszlexiával jár együtt. Az együttes előfordulás egyik oka a közös genetikai eredet
lehet. A két zavar közös hátterét sok esetben a vizuospaciális motoros koordináció, a
figyelem, a konstruktivitás, a téri feldolgozás elmaradó fejlődése adja. (MÁRKUS, 2007)
A diszkalkulia és a diszlexia együttes előfordulásának hátterében Márkus (2007,
2010) szerint közös genetikai tényezők is feltételezhetők. Mindkettőt szimbólumalkotási zavar is okozhatja (bizonytalanok vagy nehezen hozzáférhetők a szimbólumreprezentációk; az aritmetikai és az olvasási képesség egyaránt téri, szeriális feldolgozást is igényel; felmerül a vizuális alakzatfelismerés és a számforma-feldolgozási probléma összefüggése is). A fejlődési diszkalkuliához gyakran társul emocionális zavar (szorongás,
depresszió), amely kapcsolódó figyelemzavar esetén súlyosbodhat. (bővebben lásd
MÁRKUS, 2007)
Ashcraft és Kirk (2001) szerint a matematikai szorongás minden számokkal kapcsolatos
jelenségnél aktiválódhat. A matematikai félelem velejárója, hogy a munkamemória központi végrehajtójának a kapacitása csökkenhet, ezáltal lelassul a feladatmegoldás, vagy
éppen a hibaszám megnövekedéséhez vezet (például, ha időre kell elvégezni a feladatot). A fejlődési diszkalkuliával magatartászavarok is együttjárhatnak (pl. agresszivitás
8

A diszkalkulia gyakoriságát felmérő első vizsgálatokat MÁRKUS, 2007 foglalja össze.
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és antiszociális magatartás), valamint gyakran észlelhetők enyhébb neurológiai tünetek (pl. szenzomotoros integrációs zavar).
A fejlődési diszkalkulia és az egyéb tanulási zavarok etiológiája hasonló: genetikai eredet és/vagy az intrauterin, perinatális időszakban az idegrendszer fejlődését befolyásoló
hatások. A környezeti tényezők hatását vizsgálva [DELLATOLAS és mtsai (2000), idézi
MÁRKUS (2007, 2010)] megerősítették, hogy az evolúció által biztosított, veleszületett
mennyiség-feldolgozási képesség a különböző kultúrákban azonos.

3.2 A diszkalkulia diagnosztizálása a nemzetközi gyakorlatban
3.2.1

A diagnosztikus intézményrendszer

A külföldi diagnosztikus intézményrendszerről, a diagnosztikában közreműködő szakemberekről, a diagnosztikus folyamat elindulásához szükséges előzményekről, valamint
a diagnosztikus folyamat eljárási rendjére vonatkozóan nincs hozzáférhető adatunk.
A TEDI-MATH teszt német nyelvű változatának kézikönyvében utalásokat olvashatunk a
németországi diagnosztikáról (KAUFMAN és mtsai, 2008). Eszerint a számolási zavart a
Német Gyermek- és Ifjúsági Pszichiátriai és Pszichoterápiai Társaság irányelvei alapján
standardizált tesztben diagnosztikus rangsor szerint, a BNO–10 további diagnosztikai
kritériumainak betartása mellett állapítják meg. Az említett kézikönyv „A teszteredmények interpretációja” c. fejezetében kritikaként fogalmazódik meg, hogy egyéb teszteknél
a százalékos rangsor szerinti ≤ 10 diagnóziskritérium nem veszi figyelembe az eljárás
standard mérési hibáját. Ez azt implikálja, hogy esetlegesen egy-egy gyermeket nem ismernek el diszkalkuliásnak, ha a százalékos rangsoruk éppen 10 felett van.

3.2.2 Diagnosztikus eszközök a diszkalkulia vizsgálatában
A gyakorlatban a diagnózist alapvetően az intelligencia és a matematikai képességek
speciális vizsgálatával állítják fel. A külföldi szakemberek más és más diagnosztikus
eljárásokat alkalmaznak a matematikai képességek felmérésére. Ezen kívül iskolai
felmérőkhöz hasonló feladatokat is használnak, melyekkel szemben kritikaként fogalmazódik meg, hogy nem objektív mérőeljárások, valamint a gyakorolt, túltanult folyamatokat és a hiányos oktatás hatását nem lehet kiszűrni velük (KRAJCSI, 2003, 2008,
2010). A kiterjedt, sokféle számreprezentációt magában foglaló számtani rendszer egyes
elemeinek sérülése következtében különféle számolási zavarok alakulhatnak ki (heterogén tünetcsoport). Ezzel összefüggésben probléma, hogy nem ismert teljes megbízhatósággal, mely rendszerek sérülése okozhatja a tüneteket, így a speciális tesztek azokat a
problémákat vizsgálják, amelyekről tudni, hogy tünetként jelennek meg. Több diagnosztikus eszköz azonosságot mutat abban, hogy az iskolakezdést tekinti kritikus időszaknak a diagnosztizálás szempontjából, alapvető kognitív képességeket is vizsgálnak (pl.
vizuális percepció, munkamemória), hibázást mérnek (könnyebben mérhető). Külön46

böznek a reakcióidő mérésében, pedig ez sok esetben pontosabb és megbízhatóbb (érzékenyebb) eredményt adhat. (KRAJCSI, 2008, 2010)
A alábbiakban KRAJCSI (2003, 2008, 2010) nyomán ismertetjük a nemzetközi gyakorlatban elterjedt vizsgálóeszközöket. Ezek a hazai diagnosztikus gyakorlatban alig ismertek.
3.2.2.1 Német nyelvterületen használt eljárások

 Osnabrücki Számfogalom-fejlődést Vizsgáló Teszt (Osnabrücker Test zur
Zahlenbegriffsentwicklung, OTZ) (VAN LUIT és mtsai, 2001, hivatkozza KAUFMAN és
mtsai, 2008)
Egy holland teszt német fordítása, amely 5-7 éves korú gyermekeknél (normákkal öt
életkori szinten) az iskola előtti számtudás és -megértés fejlődését vizsgálja. Ennek
megfelelően semmiféle számolási feladatot nem tartalmaz, alkalmazhatósága egyfajta prevenciós fejlesztés tervezésére szűkített.

 Neuropszichológiai Tesztbattéria Gyermekek Számfeldolgozásának és Számolásának Vizsgálatára (Neuropsychologische Testbatterie für Zahlenverarbeitung
und Rechnen bei Kindern, ZAREKI) (VON ASTER, 2001)
Német nyelvterületen a legelterjedtebb vizsgálóeljárás, amely az általános iskola 1.
osztályától a 4. osztályig alkalmazható. Átdolgozott formája a ZAREKI-R (VON ASTER
és mtsai, 2006), angol nyelvű változata a NUCALC teszt.
 Számolási Készségek és a Számfeldolgozás Diagnosztikája (Rechnenfertigkeiten
und Zahlenverarbeitungs Diagnostikum, RZD) (JAKOBS és PETERMANN, 2005)
2. osztálytól 6. osztályig mér. Az eszközt a Német Gyermek- és Ifjúsági Pszichiátriai
Társaság számolási zavar diagnosztikájának előírásai szerint konstruálták meg.
A RZD és a ZAREKI átfogó teszt, a hibázás mellett reakcióidőt is mérnek. A két teszt
hátrányaként fogalmazódott meg, hogy egyrészt az altesztek kevés itemszámot tartalmaznak (nem adnak túl magas megbízhatóságot), másrészt a standardizálás életkori osztályai szélesek.9
 TEDI-MATH (VAN NIEUWENHOVEN és mtsai, 2001)
Az előző tesztek hátrányait igyekszik kiküszöbölni. Az eredeti, francia nyelvű változatot
Belgiumban dolgozták ki 4–9 éves korú óvodás, illetve általános iskolás gyermekek
számára. A német nyelvű verzión kívül elérhető flamand és spanyol nyelven.
Szintén a számfeldolgozás és a számolás modern kognitív pszichológiai és
neurotudományi feldolgozási modelljeihez orientálódik, a számfeldolgozás és a számolási képességek specifikus komponenseit ragadja meg. A teszt kézikönyve hangsúlyozza, hogy nem tanterv-irányultságú diagnosztikus eszköz. Lehetővé teszi egy komplex
vizsgálat kiegészítő eszközeként a számfeldolgozás és a számolás folyamatának, reprezentációinak standardizált megítélését, és egyúttal egy pszichometriai szempontból biztosított folyamatdiagnosztikát is. Egyes alteszteknél időméréseket és kvalitatív
9

Az eszközök értékelését a diszkalkulia gyógypedagógiai munkacsoport (ELTE GYOSZI) végezte el.
Tagjai: Cortívo Erzsébet, Dékány Judit, Hrivnák Ilona, Dr. Juhász Ágnes, Láz Csabáné, Molnárné Lángi Éva,
Polgárdi Veronika, Smolnicki Beáta, Ternai Gabriella, Vastag Jánosné, Váradiné Baranyai Katalin.
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teljesítménymegítéléseket is lehet tervezni; ez segíti a gyermek megoldási stratégiáinak
és gondolkodási folyamatainak a rekonstruálását, amelyek a fejlesztés lehetőségeihez
járulhatnak hozzá. Az utolsó előtti óvodásévtől kezdve (beiskolázás előtti 1,5 év) az általános iskola 3. évéig alkalmazható, ehhez tartozó 8 profilívvel (félévenkénti standardizálás). A 28 alteszt különböző számossági-számolási teljesítményterületet vesz számba
a gyermek életkorának megfelelően. Iskolás gyermek esetében az alapteszt szubtesztjei
hozzárendelhetők a számfeldolgozás vagy a számolás komponenseinek valamelyikéhez, és lehetővé válik e területek teljesítményeinek összehasonlítása.
Előnye: alapteszt és teljes vizsgálat lehetősége. Az életkori standardizálás félévenkénti
időszakot ölel fel. Átfogó jellegű, részletes profil elemzésére ad lehetőséget. A nemek
közti különbségeket figyelembe veszi. A folyamatdiagnosztika szempontja érvényesíthető.
Hátránya: nem tartalmaz tantervi előírásoknak való megfeleltetést és csak 3. osztályig
mér. A műveletvégzés (számolás) feladatai nem kidolgozottak, kevéssé segít hozzá a
speciális fejlesztés tervezéséhez, ugyanakkor több alteszt hasonló területeket mér. A
feladatok túlzott mennyisége néhol nem ad többletinformációt, hosszadalmassá teszi az
eljárást. A műveletek végzésénél (számolás) kevés a kvantitatív elemzési lehetőség. Az
objektív reakcióidőmérés idői nyomást jelenthet a gyermek számára, amely szorongással töltheti el, teljesítményére befolyással lehet.

3.2.2.2 Angol nyelvterületen használt eljárások
 Diszkalkulia-szűrő (Dyscalculia Screener)
A számítógépes gyorsteszt Brian Butterworth nevéhez fűződik. Széles körben standardizálták Angliában, és 2002 szeptemberétől általánosan használják a brit iskolákban
szűrővizsgálat gyanánt. A teszt elméleti alapja az, hogy a diszkalkulia oka az analóg
mennyiségrendszer hibás működése. Ötféle feladatban méri a reakcióidőt: pontszámlálás (pontok mennyiségének összehasonlítása egy szám értékével), szám stroop (számok
összehasonlítása a számok fizikai nagyságától függetlenül), összeadás és szorzás (egyszerű összeadás és szorzás esetén helyes-e az eredmény) és egyszerű reakcióidő (pont megjelenése után kell megnyomni egy gombot). Minden feladatnál ún. hibázással korrigált
reakcióértéket számolnak. A feladatok két komponenst mérnek: az első két feladat az
analóg mennyiségrendszert méri, a másik komponens a teljesítménymutató (összeadási
és szorzási feladatok alapján), a verbális rendszerrel van összefüggésben, amelyre az
oktatás van hatással (BUTTERWORTH 2003, idézi KRAJCSI, 2003, 2008, 2010).
A profil átlag alatti és feletti teljesítményt jelez a vizsgálati személy saját korcsoportjához képest az egyes feladatokban. A tesztövezetek mentén osztályozza a teljesítményt,
alacsony, közepes és magas övezeteket különítve el egymástól. A diszkalkuliás gyermek
profilja azt mutatja, hogy a vizsgálati személy nem csak az összeadás és a szorzás feladataiban teljesít az átlag alatt (ez csak az oktatásból származó problémákra utalna és/vagy
a verbális rendszer problémájára), hanem a pontszámolásban és az összehasonlításban
is, akár normál egyszerű reakcióidő mellett is.

48

Előnye: nem csak hibázást, hanem reakcióidőt is mér.
Hátránya: kevésbé teszi lehetővé a vizsgálatvezető személyes közreműködését, az interaktív kapcsolaton alapuló megfigyelést. Kevés numerikus funkciót vizsgál, az analóg
mennyiségrendszer/verbális rendszer elkülönítésén túl nem ad teljes képet egyéb rendszerekről. Nem terápiareleváns, csupán szűrővizsgálat, differenciáldiagnosztikára
(SNI/BTMN) kevésbé alkalmas.
Kritika: Kérdés, hogy a diszkalkulia oka valóban az analóg mennyiségrendszer zavara-e,
illetve a feladatok valóban megfelelően mérik-e. Krajcsi szerint „nem világos, hogy hogyan kombinálják a hibázás és a reakcióidő értékeket, illetve egyáltalán indokolt-e ennek
a mutatónak a használata” (KRAJCSI, 2010, 104.)


Numerikus Feldolgozás és Számolás Teszt (NFSZT) (Number Processing and
Calculation Test, NPC) (DELAZER és mtsai, 2003)
A magyar változatot Igács János, Janacsek Karolina és Krajcsi Attila készítették el a Szegedi Tudományegyetem Pszichológia Intézetében (IGÁCS, és mtsai, 2006, 2008). A teszt
(a feladatsor és a válaszlap is) ingyenesen felhasználható, hozzáférhető a kutatócsoport
honlapján. A magyar változat feladatai számítógépen is egyszerűen bemutathatók, a válaszok elektronikus válaszlapon is rögzíthetők, majd a vizsgálat végén felállítható a vizsgálati személy „numerikus profilja”. A teszt szerzett sérülés esetén alkalmas a numerikus képességek átfogó neuropszichológiai felmérésére. Célja a szerzett számolási képességzavarok diagnosztizálása, a sérült területek feltárása és a súlyossági fok megállapítása. A teszt eredeti változatát Olaszországban és Németországban standardizálták,
amely standard Magyarországon is iránymutató. Az egyes feladatcsoportok további részfeladatokra oszthatók. A tesztben nincs időmérés, a teszt értékelése során csak a hibázásokat nézik, ezáltal kompenzációs stratégiák használata válik lehetővé. Ugyanakkor a
vizsgálatvezető kiegészítheti a teszt értékelését szubjektív megfigyelésekkel, amelyek
további vizsgálatok tárgyát képezhetik. A vizsgálati személy teljesítményét megadott
standard pontszámhoz hasonlíthatjuk.
Előnye: Nem csak egyes numerikus részterületet mér, hanem átfogó képet is ad a vizsgálati személy numerikus képességeiről, pontosabb diagnózishoz juttat.
Hátránya: Elsősorban a szerzett diszkalkulia diagnosztizálására dolgozták ki, ennek
ellenére alkalmas lehet az általános iskolás korú gyermekek diagnosztizálására (SZILÁGYI 2007, hivatkozza KRAJCSI, 2010).
Viszonylag hosszú a tesztfelvételi idő. Az idegrendszer plaszticitását, valamint figyelembe véve azt, hogy az agy neurofunkcionális szerveződése a tipikus és az atipikus fejlődési
folyamatok esetén lényegesen különbözik egymástól, kézenfekvő az a feltételezés, hogy
a felnőttek neuropszichológiai modelljei, illetve az erre vonatkozó tesztek direkt átvétele
a fejlődési területen kérdéses.
 Aritmetikai Képességek Kognitív Fejlődése Teszt (AKKF)
(The Cognitive Developmental skills in aRithmetics (CDR) (DESOETE, 2006).
A teszt felnőtt, 16 év feletti személyek diagnosztizálására alkalmas. Alapvetően kilenc
képességet vizsgál, a feladatcsoportok ezek mentén szerveződnek (idézi KRAJCSI, 2010,
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107–109.). A diagnosztikus eljárás az általános és középiskolai oktatás hibáira és nem a
fejlődési diszkalkulia tipikus hibáira épül. A magyar változatát Krajcsi Attila és Hallgató
Emese (2012) készítette. A szerzők szerint „a teszt összpontszámának megbízhatósága
és érvényessége megfelelő, míg az alskálák megbízhatósága és érvényessége erősen korlátozott. (KRAJCSI és HALLGATÓ, 2012, 340.)
NUCALC teszt
(Neuropsychological Test Battery for Number Processing and Calculation in Children)
A német nyelvterületen honos ZAREKI diszkalkuliateszt angol változata. A számokkal
kapcsolatos területek különböző aspektusait külön-külön méri. Célja a megfelelő differenciáldiagnózis (a zavar okának részletes és specifikus feltárása), valamint a megfelelő
terápia. 2-4. osztályos gyermekekkel validálták Svájcban, Franciaországban és Görögországban. (KOUMOULA és mtsai, 2004)

3.3 A hazánkban aktuálisan megvalósuló diagnosztikus gyakorlat
3.3.1 Meghatározás, klasszifikáció, előfordulási gyakoriság
Dékány Judit a diszkalkuliát olyan szint alatti teljesítménynek tartja, ahol az egyén a matematikában a tőle elvárt képességek szintjétől ép intellektus ellenére kórosan elmarad.
Ez lehet a motorikus, a perceptív funkciók területén létrejött károsodás következménye,
nem egyszer a rövidtávú emlékezet vagy a figyelem, leginkább azonban az absztrahálás súlyos zavarával magyarázható (DÉKÁNY, 1989). Mesterházi Zsuzsa szerint a matematikai tanulási nehézség különböző intelligenciaszint mellett gyakori eredménytelenségekben vagy tartósan fennálló alacsony szintű teljesítményekben manifesztálódik
(MESTERHÁZI, 1999). Farkasné Gönczi Rita szűk értelemben vett diszkalkuliáról beszél, miszerint a matematikai teljesítményben megjelenő, általános intelligenciaszintet
nem érintő zavarról csak neurológiai, pszichológiai érintettség (strukturális, illetve
funkcionális eltérés) esetén lehet szó, amely örökletes és/vagy szerzett sérülés következménye. „A diszkalkulia megjelenésének formáját, méretét, kiterjedtségét a környezet
nagymértékben befolyásolja, de nem képez oksági tényezőt.” (FARKASNÉ GÖNCZI, 2007,
211.)
A hazai diagnosztikus gyakorlatban is a BNO 10 és a DSM–IV kategorizáló rendszerek a
mérvadók a diagnózis felállításában. A diszkalkulia altípusainak felállítása a külföldi és a
hazai szakirodalom alapján egyaránt kérdéses.
Hazánkban pontos tudományos felmérésre épülő gyakoriság-meghatározást nem ismerünk.

3.3.2 A diszkalkulia megállapítására irányuló diagnosztikus munka
Magyarországon Márkus (2007), Krajcsi (2010), Farkasné (2008) tanulmányaikban Dékány Judit gyógypedagógus-logopédus hazai diagnosztikai és terápiás munkáját említik.
Nevéhez fűződik a diszkalkulia gyógypedagógiai vizsgálóeljárásának kidolgozása
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(DÉKÁNY, 1986, 1989, 1999; DÉKÁNY és JUHÁSZ, 2007) és széles körű elterjesztése.
Kérdőíves és interjús felmérés alapján Farkasné (2007) megállapítja, hogy Magyarországon a külföldi gyakorlathoz képest egységesebb diagnosztizálási rendszer alakult
ki. Véleménye szerint ez azzal is összefügg, hogy Magyarországon nincs kellő választék a
számolászavarok diagnosztizálását végző tesztekben. A magyar szakemberek több mint
kétharmada Dékány Judit nevéhez fűződő vizsgáló eljárást említette, ez a módszer terjedt el leginkább (lásd 1. táblázat). Véleménye szerint ennek hátterében a képzési rendszer központosítása is szerepet játszik, és a diszkalkulia diagnosztikájával és terápiájával
kapcsolatos pedagógiai képzések is ezen logopédiai-gyógypedagógiai tapasztalati alapokon nyugvó vizsgálatot mutatják be.
2. táblázat. A Dékány Judit által kidolgozott vizsgálóeljárás főbb jellemzői (KRAJCSI, 2010, 101. nyomán
átdolgozva)
Teszt neve

Nyelv

Standard

Zavar
jellege

Korosztály

Hibázás/
Reakcióidő
(RI)

Felvétel
ideje

Elméleti
konstrukció

Referencia

A
diszkalkulia
gyógypedagógiai vizsgálata

magyar

2013-tól

fejlődési

5-11
év

hibázás, RI,
egyéb megfigyelések

30-45
perc

számfogalom

Dékány
(1989,
1999),
Dékány és
Juhász
(2007)

Dékány Judit a vizsgálatot két korosztály számára dolgozta ki: óvodások (prevenciós
vizsgálat) és kisiskolások (alsó tagozatos korosztály) számára. A jelenlegi gyakorlatban a
felső tagozatosok és a középiskolások vizsgálatát is ezzel a módszerrel ajánlja, kiegészítve a magasabb rendű matematikai ismeretek, műveletek, mértékegységek feladataival
(törtek értelmezése, százalékszámítás, negatív számok, egyszerű egyenlet rendezése
stb.). Egyelőre nincs egységes leírása, tapasztalatunk szerint a szakemberek ezek közül a
feladatok közül válogatnak a napi diagnosztikus gyakorlatban.
Krajcsi (2003, 2008, 2010) a diszkalkulia diagnosztizálására alkalmas módszerek között
elemzi és hasonlítja össze más eljárásokkal a Dékány-féle módszert. A vizsgálat a papírceruza teszek közé sorolható, viszont az iskolai felmérőkhöz hasonló feladatoktól több
tekintetben eltér. Egyrészt a diszkalkuliás gyermekek feladatmegoldásai során előforduló tipikus hibákból indul ki. Másrészt a módszer a számfogalom meglétét ragadja meg
átfogó feladatsorokkal. A feladatok a gyermek életkorának és iskolai osztályának
megfelelő nehézségűek, nagy részük kultúrafüggetlen. A számoláshoz köthető feladatok (számlálás, mennyiségi relációk, mennyiségállandóság, helyi érték, számjegyek írása,
olvasása, szóbeli és írásbeli alapműveletek leírása és elvégzése, szöveges feladatok, matematikai szabályok felismerése) megfelelő altesztjei összhangban vannak Dehaene
hármas kódolás modelljével. Emellett szerepelnek Krajcsi (2010) szerint olyan feladatok is, amelyek gyakran problémásak a diszkalkuliások esetében, ám nem feltétlenül
diagnosztizálják a diszkalkuliát, pl. a számismétlési feladat összevethető Baddeley mun-
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kamemória-modelljével. A feladatok között szerepel a téri viszonyok felfogásának
vizsgálata is (tájékozódás), amely gyakran sérül a fejlődési diszkalkulia esetében, ám
nem tekinthető legfőbb kritériumnak a diagnózis felállításakor.
Előnye, hogy struktúra- és eljárásorientált, felméri a gyermek szám- és műveletfogalmi szintjét, folyamatában elemzi a meglévő, jól működő képességeket, működésmódokat, azok színvonalát, amelyre építve célzottan tervezhető a fejlesztés (terápiarelevancia). A vizsgálat elvárt megfigyelési szempontjai közül a legfontosabbak a reakcióidő, a részletes hibaelemzés és a taníthatóság, mely feltételezi a dinamikus és motiváló
vizsgálatvezetést. Bizonyos feladatcsoportjai számítógépes gyorsszűrés kidolgozására
alkalmasak.
Hátránya, hogy a teszt a jelenlegi formájában nem objektív, mivel a teljesítmény nem
számszerűsíthető. A hibaelemzés szempontjai sok segítséget nyújtanak, de még nem áll
rendelkezésre objektív kritérium a diagnózis felállításához. Így problémás lehet azon
gyermekek objektív elkülönítése, akik a rossz oktatási módszer miatt alulteljesítenek
vagy ügyesen kompenzálnak, esetleg teljesítményszorongás jellemzi őket. Krajcsi (2010)
szerint a feladatsor valószínűleg jó eszköze a diszkalkulia diagnosztizálásának, megfelelően tapasztalt, szakértelemmel rendelkező diagnoszta kezében, de a kritériumok
egyelőre nem explicitek. Ez a probléma véleménye szerint nem csak a hazai gyakorlatra
jellemző, hanem a világ számos országában kutatás tárgya a megfelelő kritériumok kidolgozása és a megbízhatóbb, objektívabb diagnosztikus módszerek kidolgozása. Krajcsi
(2003, 2008, 2010)
A diszkalkulia gyógypedagógiai munkacsoport10 – gyógypedagógiai megközelítésből
kiindulva és a fenti kognitív idegtudományi, pszichológiai ismereteket alapul véve – jelen időszakban végzi a Dékány–Juhász-féle eljárás standardizált változatának kidolgozását.
A matematikai gondolkodás fejlődésének állomásait, a számolási zavarok kialakulásának
okait, valamint a vizsgálat és a fejlesztés lépéseit a hazai gyakorlatra vonatkozóan részletesen bemutatja Kőpatakiné Mészáros Mária és Dékány Judit (KŐPATAKINÉ MÉSZÁROS
és DÉKÁNY, 2006).
Hazánkban jelenleg több diagnosztikus eszköz kidolgozása, tesztelése folyik: a kognitív
pszichológia fejlődésével hazánkban is megindult a numerikus megismerés reprezentációs hátterének kutatása, gazdagodott a neuropszichológiai problémák azonosításának
kérdésköre. Krajcsi Attila pszichológus (korábban a Szegedi Tudományegyetem munkatársa, jelenleg az ELTE PPK Kognitív Pszichológiai Tanszék docense) kutatási terüle10

A diszkalkulia gyógypedagógiai munkacsoport (melynek hosszú időn át bázisa az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolai Kar Gyakorló Logopédiai Intézete volt) több mint három évtizede
végzi a számolási problémával küzdő gyermekek vizsgálatát. A munkacsoportban óvodapedagógus, tanító,
matematika szakos tanár és egyúttal fejlesztőpedagógus, illetve különböző szakos gyógypedagógus végzettségű szakemberek dolgoznak, a legkülönbözőbb gyakorlati helyszíneken szerzett tapasztalatokkal. A
kontrollvizsgálatok hosszú évek alatt bebizonyították, hogy az alapvető matematikai (számossággal, számfogalommal, műveleti fogalommal stb.) kapcsolatos képességek sérülése az idősebb korosztályokban, sőt
felnőtt korban is kimutatható. Ezt az MTA Pszichológiai Kutatóintézetével végzett fejlődéspszichofiziológiai kutatások is alátámasztották (SOLTÉSZ és mtsai, 2006).
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tei: a numerikus megismerés, a fejlődési diszkalkulia és a vizsgáló eljárások módszertani
problémái. A hagyományos papír-ceruza tesztek diagnosztikai alternatívájaként a reakcióidő vizsgálatokat elemzi munkatársaival, és ismerteti saját kutatásuk eredményeit is
(KRAJCSI és mtsai, 2007), amely a rendszerek szelektív terhelésének módszerén alapul (KRAJCSI, 2005). A módszer célja annak elkülönítése, hogy a számoláshoz szükséges
öt rendszer (mentális számegyenes, verbális rendszer, arab számformátum, vizuális figyelmi rendszer, végrehajtó funkció) közül melyik rendszer okozza a lelassult
reakció időt (DEHAENE 1992; SIEGLER, 1999; DELAZER és mtsai, 2003a). A feladat próbáit (Összehasonlítás, Összeadás, Szorzás, Pontszámolás) olyan jellegzetesség alapján
bontják csoportokra, amely szelektíven csak egy, a kritikus funkció számára lesz relatíve
könnyebb vagy nehezebb, más funkciók számára a feladat nehézsége állandó. A szelektív
terhelés módszerét – egyelőre normál személyeken – korrelációs vizsgálattal sikerült
igazolniuk, és a Williams-szindrómás csoporttal végzett mérések is jól értelmezhető
eredményeket adtak. Az eljárás pontos kidolgozása a szerzők szerint részletes ellenőrzésre szorul.

3.3.3 A diagnosztikus munka feltételrendszere a diszkalkulia megállapítása során
A diagnosztikus munka személyi feltétele, hogy a diszkalkulia vizsgálati protokolljának
megfelelően ajánlott orvosi (gyermekneurológiai, pszichiátriai) vizsgálatokhoz szakorvosok, a pszichológiai és képességvizsgálatokhoz, a számolási képesség gyógypedagógiai
vizsgálatához, valamint a differenciáldiagnosztikához szükséges kiegészítő (pszichológiai/neuropszichológiai) vizsgálatokhoz megfelelő végzettségű, valamint diagnosztikai
ismeretekkel rendelkező, a metrikus jellegű vizsgálatokhoz szükséges kompetenciával
rendelkező (módszerspecifikus képzettségű) szakemberek álljanak rendelkezésre.
A diszkalkulia gyógypedagógiai vizsgálata a szakértői bizottságokban tanulásban akadályozott/pszichopedagógia/logopédia szakos gyógypedagógus végzettséghez és ajánlott
módszerspecifikus tanfolyami végzettséghez kötött.
Az ajánlott protokoll szerinti komplex vizsgálati folyamat megbízhatóbb eredményekhez
vezet, és megalapozottabb diagnózist eredményez a korábbi gyakorlathoz képest. Mindez indukálja a megfelelő időráfordítást (4-5 óra). A vizsgálat tárgyi, infrastrukturális és
környezeti feltételei a Diagnosztikus kézikönyv megfelelő fejezetében olvashatók.

3.3.4 A diszkalkulia vizsgálatának hazai eszközrendszere
A Magyarországon elterjedt pedagógiai teszt standardizálását, validálását, az új kognitív
modellek, kutatások eredményeihez igazodó megújítását a diszkalkulia gyógypedagógiai
munkacsoport végzi Dékány Judit vezetésével, szakmai együttműködésben az ELTE
GYOSZI és ELTE PPK Kognitív Pszichológiai Tanszékével. Közös tapasztalataink alapján
összegződött a diszkalkulia vizsgálati protokolljának megújítása, a vizsgálathoz szükséges speciális anamnézis, kérdéssor leírása, valamint a kiegészítő vizsgálatok meghatározása.
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3.3.5 Az alkalmazott eszközök jellemzői, javaslatok az eszközök és eljárások fejlesztésére
Speciális anamnézis
Az általános anamnézis mellett, már korábban, speciális anamnézis kérdéssort dolgoztunk ki (DÉKÁNY és JUHÁSZ, 2007), amely tartalmazza a számolási problémák előzményeire, megjelenési sajátosságaira, a diszkalkulia gyanúját felkeltő körülményekre, tünetekre, az eddigi ellátásra (pl. bármilyen fejlesztés, iskolásoknál a korrepetálás, otthoni
gyakorlás) és az egyéb tárgyak tanulására vonatkozó kérdéseket. A speciális anamnézis
szempontjait továbbra is érvényesnek és fontosnak tartjuk a diagnosztikai munkában.
Az óvodások és a kisiskolások számára készült konkrét kérdéssor egyes elemeit a standardizálás során frissítjük, árnyaljuk, valamint kidolgozzuk a felső tagozatos és a középiskolás korosztályra is.
Orvosi vizsgálatok
A gyermekneurológiai, ill. gyermekpszichiátriai vizsgálatok feltárják az esetleges neurológiai tünetek hátterében meghúzódó eltéréseket, kóros elváltozásokat. Segítenek a differenciáldiagnosztikában és a komplex zavarok (tünetegyüttesek) hátterének feltárásában.
A vizsgálati eredmények meghatározók lehetnek a terápia megtervezése és a prognózis
szempontjából is.
Pszichológiai/neuropszichológiai képességvizsgálatok
A pszichológiai vizsgálatok célja, hogy feltérképezzék a gyermek általános intelligenciaszínvonalát, emellett az intelligencia-struktúráját, a különböző részképességek állapotát,
egymáshoz való viszonyát. Így nyerhetünk hasznos információt arról, hogy a számolási
zavar egy általános fejlődésbeli elmaradás tünete-e, vagy arról, hogy milyen rendszerek
(részképességek) zavara, gyengesége állhat a háttérben. Az eredmények a kompenzációs
lehetőségekhez és a prognózishoz is támpontot adhatnak. Fontos a gyermek életkorának
és adottságainak megfelelő teszt kiválasztása.
A diszkalkulia gyógypedagógiai vizsgálatának jellemzői (standardizált változat)11
A Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálat (DPV) standardizálása jelenleg folyamatban van, két
szakaszban történik: az óvodáskortól (beiskolázás előtti év) a kisiskolás korú (alsó tagozatos) gyermekek vizsgálatáig megjelenés alatt áll, a magasabb korosztályokkal (felső
tagozat és középiskola) végzendő teszt standardizálása a közeljövő fejlesztési feladata.
Összehasonlító vizsgálatok folynak továbbá a külföldi tesztek közül a német TEDIMATH-tal (KAUFMAN és mtsai, 2008). A vizsgálóeljáráshoz ár-érték arányos
tesztbattéria készül.
11

A Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálata (DPV) gyógypedagógiai vizsgáló eljárás, az ELTE GYOSZI
diszkalkulia munkacsoportja által kidolgozott Dékány–Juhász-féle diszkalkulia pedagógiai vizsgálat
neuropszichológiai kutatásokkal alátámasztott, megújított és standardizált változatnak ismertetése a
Gyógypedagógiai Szemlében jelent meg (CSONKÁNÉ, 2012). A cikk 2–3. része megjelenés alatt áll.
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Az egyéni vizsgálat a gyógypedagógia és határtudományainak legújabb ismereteit felhasználva mérhetően elkülöníti az oktatási hiba vagy a környezeti hátrány okozta matematikai alulteljesítést, valamint súlyossági foka szerint a matematikatanulási nehézséget és a diszkalkuliát12.
A diszkalkulia munkacsoport három évtized alatt szerzett, több ezer diszkalkuliavizsgálatnak és kontrollvizsgálatnak empirikus tapasztalata (tipikus–atipikus fejlődés)
alapján kidolgozott tesztje a fejlődési diszkalkuliát fogalmi és műveleti diszkalkuliaként
(v.ö. EDM kategorizáló rendszerrel, PIERANGELO és GIULIANI, 2007) azonosítja (absztrakt diszkrét, szemantikus reprezentáció érintettsége a meghatározó), a további altípusok jellemzőit részletes megfigyelési szempontok segítségével adja meg a vizsgáló számára. Nem csak egyes numerikus részterületeket mér, hanem átfogó képet nyújt a gyermek
matematikai, kognitív képességeiről, kompenzációs mechanizmusairól (a feladatcsoportok és a számolás rendszereinek, kognitív képességek, ismeretek tudományos összefüggéseit lásd a 3. mellékletben). Ezért a vizsgálat segítségével a fejlesztési lehetőségek pontosabban meghatározhatók (terápiareleváns).
A vizsgálatot megújítottuk: az objektív kritériumoknak megfeleltettük, a kognitív idegtudományi komplex modellekhez igazodva néhány feladatot kihagytunk, illetve újakat
építettünk be, valamint figyelembe vettük az új/kísérleti tantervi előírásokat is. A standardizálás során a vizsgálati mintát évenként bontottuk korcsoportokra, és ezen belül
félévenként árnyaltuk a feladatokat. A részletes és korszerű jegyzőkönyvek is a korcsoportoknak megfelelően készültek, amelyek az instrukciókat és a hibaelemzést szolgáló
értékelő részt, valamint a további megfigyelési szempontokat integráltan tartalmazzák.
Az osztályfok adott félévében elvárható új ismeretekről is tájékozódunk, de a pontozásnál figyelmen kívül hagyjuk, ám a terápia tervezéséhez a megfigyeléseket felhasználhatjuk. A vizsgálat egyelőre óvodáskortól kezdve az iskoláskorú alsó tagozatos gyermekek
vizsgálatát öleli fel, amelynek továbbfejlesztését tervezzük. Ehhez a továbbiakban a már
meglévő diagnosztikus tapasztalataink további rendszerezése, és a vizsgálat standardizálásának még szélesebb körű kiterjesztése szükséges a felső tagozatos és a középiskolás korosztályra.

Kiegészítő vizsgálatok
A kiegészítő vizsgálatokat többnyire a modern neuropszichológiai eljárások közül válogattunk, amelyek alkalmazási lehetősége a differenciáldiagnosztikához járul hozzá, azaz
a megbízhatóbb diagnózis felállításához, és egyúttal a (pontosabb) fejlesztési irányok
kijelöléséhez. A kiegészítő tesztet/teszteket a gyermek életkorának, adottságainak és a
probléma jellegének megfelelően szükséges kiválasztani, de nem mindegyik vizsgáló
eljárást kell elvégezni: kizárólag azon legszükségesebbeket, amelyek a diszkalkulia (a
A számolási képességekben megmutatkozó elmaradás, nehézség és zavar – jelzésértékű – jellemzőit a
számolási teljesítőképesség adott vizsgálati területekhez tartozó súlyossági szintjeit (óvodás és kisiskolás
korúak esetében) Vastag Jánosné tanító-fejlesztőpedagógus közreműködésével részletesen a Komplex
vizsgálati eljárás, pedagógiai, gyógypedagógiai diagnosztika és tanácsadás a pedagógiai szakszolgálatoknál
c. képzés Kézikönyve tartalmazza (KŐPATAKI és DÉKÁNY, 2006)
12
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zavart numerikus reprezentációk, rendszerek elkülönítése, feltárása céljából) vagy a
társuló pszichés fejlődési zavar(ok) szempontjából segítenek rávilágítani az ok-okozati
tényezőkre. Ezzel együtt tekintettel kell lennünk a vizsgált személy fáradékonyságára,
figyelemkoncentrációjára, motivációjára is.
Indokolt lehet külön szakorvosi vizsgálat javaslata is, amennyiben pl. érzékszervi probléma merül fel. Szemészet: elsősorban a vizuomotoros koordináció zavaránál vagy a
testvonal-keresztezést elkerülő testtartás, esetleg a papír elforgatása (olvasásnál, írásnál) esetében ajánlott. A keresztezett vagy kialakulatlan szemdominancia tüneteinél célszerű a kétszemes együttlátás (térlátás, látótér) vizsgálata (Pola-teszt). Fül-orrgégészeti, audiológiai vizsgálat: pl. a társuló beszédészlelés és beszédmegértés zavaránál, a megnagyobbodott orrmandula, illetve tartós hurutos állapot esetén ajánlott a hallásállapot tisztázása.

3.4 Javaslat a diszkalkulia diagnosztikus protokolljára
3.4.1 A vizsgálatok elrendezése
3.4.1.1 Életciklus alapján
a) Vizsgálatok a tanköteles kort megelőzően (beiskolázás előtt álló, nagycsoportos óvodás gyermekek vizsgálata)
A különböző részképességek, a gondolkodási folyamatok optimális érési szakaszainak
ismeretében kritikus életkor a beiskolázás előtti időszak. A vizsgálat célja a számolási,
matematikai képességek feltérképezése, bázis-, illetve részképességek vizsgálata (mozgás, figyelem, észlelés, emlékezet, nyelvi feldolgozás és produkció), az eltérések hátterének meghatározása, az intelligenciastruktúra elemzése, differenciáldiagnosztikai döntéshozatal (a számolási probléma oksági és súlyossági fokának megállapítása).
A diszkalkulia-veszélyeztetettség diagnosztizálása az 5-7 éves korosztály esetében indokolt, az alábbi életkori tesztváltozatokkal:
óvoda középsőcsoport nevelési év végétől – nagycsoport nevelési év első félévéig
nagycsoport nevelési év második félévétől – 1. osztály első félév novemberéig
1. osztály első félév novemberétől – 1. osztály első félév végéig

b) Vizsgálatok az alapfokú nevelés-oktatás alsó szakaszán
Vizsgálat célja a számolási, matematikai képességek feltérképezése, bázis-, ill. részképességek vizsgálata (mozgás,figyelem, észlelés, emlékezet, nyelvi feldolgozás és produkció), az eltérések hátterének meghatározása, az intelligenciastruktúra elemzése, differenciáldiagnosztikai döntéshozatal (a számolási probléma oksági és súlyossági fokának
megállapítása).
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Az általános iskolás korúak (alapfokú nevelés-oktatás alsó szakasza) számára a
gyógypedagógiai vizsgálatot a következő korcsoportokra (osztályfokokra) dolgoztuk ki:
1. osztály második félévétől – 2. osztály első félévéig
2. osztály második félévétől – 3. osztály első félévéig
3. osztály második félévétől – 4. osztály első félévéig
4. osztály második félévétől – 5. osztály első félévéig az alapfokú nevelés-oktatás
felső szakaszán
A vizsgálat célja a számolási, matematikai képességek feltérképezése, bázis-, illetve
részképességek vizsgálata (figyelem, észlelés, emlékezet, nyelvi feldolgozás és produkció), az eltérések hátterének meghatározása, az intelligenciastruktúra elemzése, differenciáldiagnosztikai döntéshozatal (a számolási probléma oksági és súlyossági fokának
megállapítása).
A felső tagozatosok (alapfokú nevelés-oktatás felső szakasza) és a középiskolások
(középfokú nevelés-oktatás) gyógypedagógiai vizsgálatot a következő osztályfokokra
bontottuk le:
5. osztály
6. osztály
7–8. osztály, valamint
középiskola
A vizsgálatok menetét a 3.4.4 „A tevékenységek, módszerek, eszközök és személyek
szükséges köre” c. fejezetben mutatjuk be.

3.4.2 A vizsgálat oka szerint
A vizsgálatot minden esetben el kell végezni, amikor a beszéd- és nyelvfejlődés zavara
esetén diszkalkuliára utaló panasz vagy a számolási problémák gyanúja ezt szükségessé
teszi, illetve a tünetek beszédzavar nélkül is jelentkeznek.
Amennyiben a gyermek számolási készsége, matematikai gondolkodásának szintje számottevő elmaradást mutat (tanulmányi eredménye, az anamnesztikus adatok, a pedagógus és a szülő megfigyelése, illetve az intelligencia vizsgálatok alapján), vagy az otthoni
gyakorlás, a korrepetálás és/vagy a célzott fejlesztés kevésbé hatékony, akkor a vizsgálatot a diszkalkulia irányában célszerű folytatni (v. ö. a tanulási zavarok azonosításának
dinamikus modelljével)13.
A kontrollvizsgálat időpontja a jogszabályi előírás szerint történik, amelynek alapján
pontosítható, módosítható a diagnózis (folyamatdiagnózis), valamint további fejlesztési
feladatok jelölhetők ki.

13
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A témát összefoglalóan ismerteti Bohács (2010) A dinamikus értékelés c. tanulmányában.

3.4.3 A vizsgálat típusa szerint
A vizsgálat célja a számolási, matematikai képességek feltérképezése, a bázis-, illetve a
részképességek vizsgálata (mozgás, figyelem, észlelés, emlékezet, nyelvi feldolgozás és
produkció), az eltérések hátterének meghatározása, az intelligenciastruktúra elemzése,
differenciáldiagnosztikai döntéshozatal (a számolási probléma oksági és súlyossági fokának megállapítása). Ennek megfelelően komplex vizsgálat (orvosi, pszichológiai,
gyógypedagógiai, illetve kiegészítő vizsgálatok) elvégzése szükséges, amelynek során
egyénre szabottan, standardizált eljárásokat alkalmazunk.

3.4.4 A tevékenységek, módszerek, eszközök és személyek szükséges köre
TEVÉKENYSÉG
(A VIZSGÁLAT TARTALMA)

MÓDSZEREK

VIZSGÁLATI ESZKÖZÖK

SZEMÉLYI FELTÉTELEK

A) VIZSGÁLATOK TANKÖTELES KORT MEGELŐZŐEN
(BEISKOLÁZÁS ELŐTT ÁLLÓ, NAGYCSOPORTOS ÓVODÁS GYERMEKEK VIZSGÁLATA)
A vizsgálat előzményeinek feltárása
A tünetek előfordulási
gyakorisága, súlyossága a
fejlődés, az ismeretelsajátítás folyamatában



Élettörténet, rizikótényezők
feltárása
az
anamnesztikus
adatok
tükrében

Jelenlegi
(exploráció)

státusz

 A beérkezett dokumentumok alapján (szakértői
vizsgálat iránti kérelem,
pedagógusok, szakemberek véleményének összegzése)
 Részben kötött interjú





Orvos
Pszichológus
Gyógypedagógus

Kikérdezés

 Általános anamnézis
 Speciális anamnézis a
matematikai képességek
fejlődésére vonatkozóan
(részben kötött interjú)
 Szülői kérdőív





Orvos
Pszichológus
Gyógypedagógus

Kikérdezés

 Kérdéssor a gyermek otthoni és óvodai tevékenységére/az iskolaválasztásra vonatkozóan (részben
kötött interjú)




Pszichológus
Gyógypedagógus





Orvos
Pszichológus
Gyógypedagógus



Dokumentumelemzés
Kikérdezés

A személyes vizsgálat részei
A gyermek külső megjelenése, fizikuma, a vizsgálati
helyzetben
tapasztalt
adaptív viselkedése; figyelme; személyiségvonások
Komplex vizsgálat
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 Folyamatos megfigyelés
 Kikérdezés

 Strukturált interjú
 Viselkedéses kérdőívek

TEVÉKENYSÉG
(A VIZSGÁLAT TARTALMA)

MÓDSZEREK

VIZSGÁLATI ESZKÖZÖK

SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Orvosi vizsgálat

Gyermekpszichiátriai/gyermekneurológiai vizsgálatok

Képességvizsgálatok

Pszichológiai/neuropszichológiai vizsgálatok

Intelligenciavizsgálat

Intelligenciatesztek
A gyermek életkorának, adottságainak, legfőbb problémájának megfelelő, a dokumentumelemzés,
az
exploráció és az
anamnézisek alapján történő eljárás
kiválasztása

 WISC–IV (6 éves kortól)
(NAGYNÉ és mtsai, 2008)
 Woodcock–Johnson Kognitív Képességek Tesztje
Nemzetközi Kiadás (WJNK)
(6
éves
kortól)/WOODCOCK-JOHNSON,
1990
 S.O.N.
 Raven-féle Színes Progresszív Mátrixok (CPM) 6
éves kortól (RAVEN, 1984)

Pszichológus



Rövidtávú
figyelem

Papír-ceruza teszt

 Szék-lámpa figyelemvizsgáló teszt (SZAUTNERNÉ,
2008)

Gyógypedagógus



Vizuális
észlelés,
vizuomotoros koordináció

Ábramásolás

 Bender A/Bender B
 Frostig
(FROSTIG
mtsai, 1964)

Pszichológus



Lateralitás vizsgálata

 Spontán
tevékenység megfigyelése
 Irányított feladatsor

 Harris-féle dominanciavizsgálat (HARRIS, 1974)/
 GMP13 próba (GÓSY,
1995)

Gyógypedagógus



Ujjérzékelés szenzomotoros vizsgálata

Irányított
szomatoszenzoros
feladatsor

Benton-féle
ujjlokalizáció
(BENTON és mtsai, 1994,
93-107 p.)

Pszichológus
(neuropszichológus)

A diszkalkuliaveszélyeztetettség gyógypedagógiai vizsgálata
1. Tájékozódás (saját testen, síkban, térben, időben)
2. A számfogalmat megalapozó
képességek/készségek/is-meretek
 Számlálás

Kötött tesztfeladatok

DPV 1. óvodáskorúak számára (óvoda középső csoport végétől 1. osztály első
félévéig 3 fokozatú tesztváltozatban) (megjelenés alatt)

Gyógypedagógus
(módszerspecifikus
képzettséggel)

59

szelektív

Gyermekpszichiáter/neurológus

és

TEVÉKENYSÉG
(A VIZSGÁLAT TARTALMA)

MÓDSZEREK

VIZSGÁLATI ESZKÖZÖK

SZEMÉLYI FELTÉTELEK





Mennyiségállandóság
Számemlékezet
Globális
mennyiségfelismerés
 Mennyiség-számnév
egyeztetése
Mennyiségi relációk
alkotása
3. Hozzátevés, pótlás, elvétel, bontás
 Hozzátevés, bontás 6os számkörben cselekvéssel
 Elvétel, bontás 6-os
számkörben cselekvéssel
4. Szöveges feladatok
5. Sorozatok, analógiák
Kiegészítő vizsgálatok


Egyéb
(szakorvosi)
vizsgálatok






Szakorvos

Szemészeti
Fül-orrgégészeti
Audiológiai
Gyermekpszichiátriai



Jobb-bal orientáció

Mozgásos feladatsor



Benton-féle
jobb-bal
orientáció, A változat
(BENTON és mtsai,
1994)

Pszichológus, gyógypedagógus



Verbális
mória

Utánmondás



GMP 8 próba (GÓSY,
1995)
PREFER
utánmondás
próbája (NAGY, 1986)

Gyógypedagógus

Wisconsin Kártyaszortírozási Teszt (WCST) 6,5
éves kortól (HEATON és
mtsai, 1993)

Pszichológus
(neuropszichológus)

munkame-




Végrehajtó funkciók

Kártyaszortírozás



b) ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS ALSÓ SZAKASZA
A vizsgálat előzményeinek feltárása
A tünetek előfordulási
gyakorisága, súlyossága
a fejlődés és az ismeretelsajátítás folyamatában
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Dokumentumelemzés
Kikérdezés



Beérkezett dokumentumok alapján (szakértői vizsgálat iránti kérelem, pedagógusok, szak-

Orvos
Pszichológus
Gyógypedagógus

TEVÉKENYSÉG
(A VIZSGÁLAT TARTALMA)

MÓDSZEREK

VIZSGÁLATI ESZKÖZÖK



SZEMÉLYI FELTÉTELEK

emberek véleményének
összegzése)
Részben kötött interjú

Élettörténet,
rizikótényezők
feltárása
az
anamnesztikus adatok
tükrében

Kikérdezés




Általános anamnézis
Speciális anamnézis a
matematikai képességek
fejlődésére vonatkozóan
(részben kötött interjú)

Orvos
Pszichológus
Gyógypedagógus

Jelenlegi
(exploráció)

Kikérdezés
Dokumentumelemzés



Kérdéssor a matematikai képességek jelen állapotára, az otthoni és
az iskolai teljesítményre,
tanulási szokásokra, tanulási motiációra, egyéb
tárgyak tanulására vonatkozóan is (részben
kötött interjú)
Bizonyítványok,
ellenőrzőkönyv megtekintése
Füzetvizsgálat
Iskolai dolgozatok elemzése

Pszichológus
Gyógypedagógus

státusz






A személyes vizsgálat részei
A tanuló külső megjelenése, fizikuma, intézményben, otthoni környezetben,
vizsgálati
helyzetben
tapasztalt
adaptív
viselkedése,
érzelmi állapota; figyelme; személyiségvonások
(személyes működés és
viselkedés)




Folyamatos megfigyelés
Kikérdezés




Strukturált interjú
Viselkedéses kérdőívek

Orvos
Pszichológus
Gyógypedagógus

Komplex vizsgálat
Orvosi vizsgálat

Gyermekpszichiátriai/
Gyermekneurológiai
vizsgálatok

Képességvizsgálatok

Pszichológiai/neuropszichológiai
vizsgálatok

Intelligenciavizsgálat
A gyermek életkorának,

Intelligenciatesztek
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Gyermekpszichiáter/neurológus



WISC–IV (NAGYNÉ és
mtsai, 2008)

Pszichológus

TEVÉKENYSÉG
(A VIZSGÁLAT TARTALMA)

MÓDSZEREK



adottságainak, legfőbb
problémájának megfelelő, a dokumentumelemzés, az exploráció és az
anamnézisek
alapján
történő eljárás kiválasztása

Vizuális
észlelés,
vizuospaciáliskonstrukciós képesség
és
memória,
vizuomotoros koordináció

VIZSGÁLATI ESZKÖZÖK



Ábramásolás
Felidézés






Lateralitás vizsgálata

Spontán tevékenység
megfigyelése
Irányított feladatsor
Utánmondás






SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Woodcock–Johnson
Kognitív
Képességek
Tesztje Nemzetközi Kiadás
(WJNK)
(WOODCOCK-JOHNSON,
1990)/
S.O.N.,/Raven-féle Színes Progresszív Mátrixok (CPM) 11 éves korig
(RAVEN és mtsai, 1984)
Rey–Osterrieth Komplex
Figura Teszt (ROCF), B
változat (8 éves korig)
(KÓNYA–VERSEGHI,
1995)
Bender
B/BenderGestalt II. (8 éves kortól)
BRANNIGAN
és
DECKER, 2003)
Frostig (FROSTIG és
mtsai, 1964)

Pszichológus

Harris-féle dominanciavizsgálat
(JUHÁSZ,
1999)
GMP13 próba (GÓSY,
1995)
Dichotikus hallásvizsgálat (GÓSY, 1995)

Gyógypedagógus

Ujjérzékelés szenzomotoros vizsgálata

Irányított
szomatoszenzoros
feladatsor



Benton-féle
ujjlokalizáció (BENTON,
1994, 93–107 p.)

Pszichológus
(neuropszichológus)

Végrehajtó funkciók

Szóolvasás, színmegnevezés
Kártyaszortírozás



Stroop-teszt (GOLDEN
és mtsai, 2003)
Wisconsin Kártyaszortírozási Teszt (WCST)
(HEATON és mtsai,
1993)

Pszichológus
(neuropszichológus)

Felidézés
Utánmondás



GMP 8 próba (GÓSY,
1995
PREFER
utánmondás
próbája (NAGY, 1986)

Gyógypedagógus

Verbális munkamemória




A diszkalkulia gyógypedagógiai vizsgálata
1. Tájékozódás (saját
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Kötött tesztfeladatok

DPV 1. kisiskolások számára
1. oszt. 2. félév – 2. oszt. 1.
félév

Gyógypedagógus
(módszerspecifikus
képzettséggel)

TEVÉKENYSÉG
(A VIZSGÁLAT TARTALMA)

MÓDSZEREK

testen, síkban, térben,
időben, számok között)
2. A számfogalmat megalapozó
képességek
/készségek/ismeretek
 Számlálás
adott
számkörben
 Mennyiségállandóság
 Számemlékezet
 Globális
mennyiségfelismeré
s
 Számnév-számjegy
egyeztetése
 Mennyiségi relációk
adott számkörben
 Helyiérték-fogalom
adott számkörben
3. Pótlás, bontás, alapműveletek
 Pótlás, bontás 10-es
számkörben cselekvéssel és szóban
 Összeadás, kivonás
adott
számkörökben; becslés; matematikai alapelvek,
eljárások
 Szorzás, bennfoglalás; becslés; matematikai alapelvek,
eljárások
4. Szöveges feladatok
5. Matematikai logikai
szabályok
6. Aritmetikai tények

VIZSGÁLATI ESZKÖZÖK

SZEMÉLYI FELTÉTELEK

1. oszt. 2. félév – 3. oszt. 1.
félév
3. oszt. 2. félév – 4. oszt. 1.
félév
4. oszt. 2. félév
(megjelenés alatt)

Kiegészítő vizsgálatok
Egyéb (szakorvosi) vizsgálatok






Rövidtávú szelektív figyelem

Papír-ceruza teszt

63

Szakorvos

Szemészeti
Fül-orr-gégészeti
Audiológiai
Gyermekpszichiátriai
Touluse–Piéron
figyelemvizsgáló teszt (DIENES ÉS
SIMON, 1985)

Pszichológus,
Gyógypedagógus

TEVÉKENYSÉG
(A VIZSGÁLAT TARTALMA)

MÓDSZEREK

VIZSGÁLATI ESZKÖZÖK

SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Jobb-bal orientáció

Mozgásos feladatsor

Benton-féle jobb-bal orientáció vizsgálata A változat
(BENTON és mtsai, 1994)

Pszichológus,
Gyógypedagógus

Vizuális-téri munkamemória

Utánzás

Corsi-kockák (KNOX)

Pszichológus,
Gyógypedagógus

Hosszabb távú verbális
emlékezet és tanulás






Pszichológus
(neuropszichológus)

Utánmondás
Felidézés



Benton-féle számtanulás
(BENTON és mtsai,
1994, 25–32. p
Rey
auditív-verbális
tanulás teszt (RAVLT)
(KÓNYA és ERSEGHI,
1995)

c) ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS FELSŐ SZAKASZA
A vizsgálat előzményeinek feltárása
A tünetek előfordulási
gyakorisága, súlyossága
az
ismeretelsajátítás
folyamatában




Dokumentumelemzés
Kikérdezés





Beérkezett
dokumentumok alapján (szakértői vizsgálat iránti kérelem, pedagógusok, szakemberek véleményének
összegzése)
Részben kötött interjú

Orvos
Pszichológus
Gyógypedagógus

Élettörténet,
rizikótényezők
feltárása
az
anamnesztikus adatok
tükrében

Kikérdezés




Általános anamnézis
Speciális anamnézis a
matematikai képességek
fejlődésére vonatkozóan
(részben kötött interjú)

Orvos
Pszichológus
Gyógypedagógus

Jelenlegi
(exploráció)






Kérdéssor a matematikai képességek jelen állapotára, az otthoni és
az iskolai teljesítményre,
tanulási szokásokra, tanulási
motivációra,
egyéb tárgyak tanulására vonatkozóan is
Pályaorientáció (részben kötött interjú)
Bizonyítványok,
ellenőrzőkönyv megtekintése
Füzetvizsgálat
Iskolai dolgozatok elemzése

Pszichológus
Gyógypedagógus

státusz

Kikérdezés
Dokumentumelemzés







A személyes vizsgálat részei
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TEVÉKENYSÉG
(A VIZSGÁLAT TARTALMA)
A tanuló külső megjelenése, fizikuma, intézményben, otthoni környezetben, vizsgálati
helyzetben tapasztalt
adaptív viselkedése,
érzelmi állapota; figyelme; személyiségvonások
(személyes működés és
viselkedés)

MÓDSZEREK




Folyamatos megfigyelés
Kikérdezés

VIZSGÁLATI ESZKÖZÖK




Strukturált interjú
Viselkedéses kérdőívek

SZEMÉLYI FELTÉTELEK
Orvos
Pszichológus
Gyógypedagógus

Komplex vizsgálat
Orvosi vizsgálat

Gyermekpszichiátriai/Gyermekneurológi
ai vizsgálatok

Képességvizsgálatok

Pszichológiai/neuropszichológiai
vizsgálatok

Intelligenciavizsgálat
A gyermek életkorának,
adottságainak, legfőbb
problémájának megfelelő, a dokumentumelemzés, az exploráció és az
anamnézisek alapján
történő eljárás kiválasztása

Intelligenciatesztek

Gyermekpszichiáter/neurológus








Vizuális észlelés,
vizuospaciáliskonstrukciós képesség
és memória,
vizuomotoros koordináció




Lateralitás vizsgálata
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Ábramásolás
Felidézés

Spontán tevékenység megfigyelése
Irányított feladatsor
Utánmondás





WISC–IV (NAGYNÉ és
mtsai, 2008)
WAIS-IV 16 éves kortól
(RÓZSA és mtsai, 2010)
Woodcock–Johnson
Kognitív
Képességek
Tesztje Nemzetközi Kiadás
(WJNK)
(WOODCOCK-JOHNSON,
1990)
OTIS
Standard
Progresszív
Mátrixok
(SPM)
(RAVEN, 2008)

Pszichológus

Rey–Osterrieth Komplex
Figura Teszt (ROCF), A
változat (KÓNYA
és
VERSEGHI, 1995)
Bender-Gestalt
II.
BRANNIGAN,
és
DECKER, 2003)

Pszichológus

Harris-féle dominanciavizsgálat
(JUHÁSZ,
1999)
GMP13 próba (GÓSY,
1995

Pszichológus Gyógypedagógus

Végrehajtó funkciók




Szótalálás
Pontösszekötés



Dichotikus hallásvizsgálat
(GÓSY, 1995)



Verbális
fluenciavizsgálatok,
gyermekváltozat
(MÉSZÁROS és mtsai, 2011)
Ábrafluencia-vizsgálat
(„design” fluencia)


A diszkalkulia gyógypedagógiai vizsgálata
1. Tájékozódás (időben,
óraismeret)
2. A számfogalmat megalapozó
ismeretek/készségek/képesség
ek
 Számlálás
adott
számkörben
 Számemlékezet
 Helyiérték-fogalom
adott számkörben
 Mennyiségi relációk
adott számkörben
3. Pótlás, bontás, alapműveletek
 Pótlás, bontás 10-es
20-as számkörben
cselekvéssel és szóban
 Összeadás, kivonás
adott
számkörökben; becslés; matematikai alapelvek,
eljárások
 Szorzás, bennfoglalás; becslés; matematikai alapelvek,
eljárások
4.
Magasabb
rendű
matematikai ismeretek,
műveletek
 Törtértelmezés
 Törtek összehasonlítása
 Negatív
számok
értelmezése, összehasonlítással, műveletvégzés számsorozatban
5. Szöveges feladatok
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Kötött tesztfeladatok

DPV 2. felső taozatosok számára
5. osztály
6. osztály
7. osztály
8. osztály
(előkészítés alatt)

Pszichológus
(neuropszichológus)

Gyógypedagógus
(módszerspecifikus
képzettséggel)

(egyenlet, százalékszámítás)
6. Matematikai logikai
szabályok
7. Aritmetikai alapelvek
8. Mértékegységek
9. Praktikus ismeretek
Kiegészítő vizsgálatok
Egyéb (szakorvosi) vizsgálatok

 Szemészeti
 Fül-orr-gégészeti
 Audiológiai
Gyermekpszichiátriai

Rövidtávú szelektív figyelem

Papír-ceruza teszt

Pieron
figyelemvizsgáló
teszt (DIENES és SIMON,
1985)

Pszichológus
Gyógypedagógus

Vizuális-téri munkamemória

Utánzás

Corsi-kockák (KNOX)

Pszichológus
(neuropszichológus)

Verbális munkamemória






Számterjedelem-teszt
(RACSMÁNY és mtsai,
2005)
Magyar álszóismétlési
teszt (RACSMÁNY és
mtsai, 2005)
Hallási mondatterjedelem-teszt
(HMT)
(JANACSEK és mtsai,
2009)

Pszichológus
(neuropszichológus)

Stroop-teszt (GOLDEN
és mtsai, 2003)
Wisconsin Kártyaszortírozási Teszt (WCST)
(HEATON és mtsai,
1993)

Pszichológus
(neuropszichológus)

Benton féle számtanulás
(BENTON és mtsai,
1994, 25–107 p,
Rey-féle auditív-verbális
tanulási teszt (RAVLT)
(KÓNYA és VERSEGHI,
1995)

Pszichológus
(neuropszichológus)

Utánmondás
Felidézés

Szakorvos





Végrehajtó funkciók

Hosszabb távú verbális
emlékezet és tanulás







Szóolvasás, színmegnevezés
Kártyaszortírozás




Utánmondás
Felidézés







d) KÖZÉPFOKÚNEVELÉS-OKTATÁS
A vizsgálat előzményeinek feltárása
A tünetek előfordulási
gyakorisága, súlyossága
a fejlődés és az ismeretelsajátítás folyamatában
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Dokumentumelemzés
Kikérdezés



Beérkezett
dokumentumok alapján (szakértői vizsgálat iránti kérelem, pedagógusok, szak-

Orvos
Pszichológus
Gyógypedagógus



emberek véleményének
összegzése)
Részben kötött interjú

Élettörténet,
rizikótényezők
feltárása
az
anamnesztikus adatok
tükrében



Kikérdezés




Általános anamnézis
Speciális anamnézis a
matematikai képességek
fejlődésére vonatkozóan
(részben kötött interjú)

Orvos
Pszichológus
Gyógypedagógus

Jelenlegi
(exploráció)




Kikérdezés
Dokumentumelemzés



Kérdéssor a matematikai képességek jelen állapotára, az otthoni és
az iskolai teljesítményre,
egyéb tárgyak tanulására, a pályaorientációra
vonatkozóan (részben
kötött interjú)
Bizonyítványok,
ellenőrzőkönyv megtekintése
Füzetvizsgálat
iskolai dolgozatok elemzése

Pszichológus
Gyógypedagógus

státusz






A személyes vizsgálat részei
A tanuló külső megjelenése, fizikuma, intézményben,
otthoni
környezeben, vizsgálati
helyzetben
tapasztalt
adaptív
viselkedése,
érzelmi állapota; figyelme; személyiségvonások
(személyes működés és
viselkedés)




Folyamatos megfigyelés
Kikérdezés




Strukturált interjú
Viselkedéses kérdőívek





Orvos
Pszichológus
Gyógypedagógus

Komplex vizsgálat
Orvosi vizsgálat

Gyermekpszichiátriai
Gyermekneurológiai
vizsgálatok

Képességvizsgálatok

Pszichológiai/neuropszichológiai
vizsgálatok

Intelligenciavizsgálat
A tanuló életkorának,
adottságainak, legfőbb
problémájának megfelelő, a dokumentumelemzés, az exploráció és az
anamnézisek
alapján

Intelligenciatesztek
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Gyermekpszichiáter/neurológus





WISC–IV (NAGYNÉ és
mtsai, 2008)
WAIS-IV 16 éves kortól
(RÓZSA és mtsai, 2010)
Woodcock–Johnson
Kognitív
Képességek
Tesztje Nemzetközi Ki-

Pszichológus

történő eljárás kiválasztása



adás
(WJNK)
(WOODCOCK-JOHNSON,
1990)
OTIS
Standard
Progresszív
Mátrixok
(SPM)
(RAVEN, 2008)

Vizuális
észlelés,
vizuospaciáliskonstrukciós képesség
és
memória,
vizuomotoros koordináció

Ábramásolás
Felidézés



Rey–Osterrieth Komplex
Figura Teszt (ROCF), B
változat (KÓNYA és
VERSEGHI, 1995)

Pszichológus

Lateralitás vizsgálata

Spontán tevékenység
megfigyelése
Irányított feladatsor
Utánmondás



Harris-féle dominanciavizsgálat
(JUHÁSZ,
1999)/ GMP13 próba
(GÓSY, 1995
Dichotikus hallásvizsgálat
(GÓSY, 1995)

Pszichológus (
Gyógypedagógus

Verbális
fluenciavizsgálatok,
felnőttváltozat (MÉSZÁROS és mtsai, 2011)
Ábrafluencia-vizsgálat
(„design” fluencia)
Stroop-teszt (GOLDEN
és mtsai, 2003)

Pszichológus
(neuropszichológus)


Végrehajtó funkciók

Szótalálás
Pontösszekötés





A diszkalkulia gyógypedagógiai vizsgálata
1. Tájékozódás (időben,
óraismeret)
2. A számfogalmat megalapozó
képességek
/készségek/ ismeretek
 Számlálás
adott
számkörben
 Számemlékezet
 Számnév-számjegy
egyeztetése
 Helyiérték-fogalom
adott számkörben
 Mennyiségi relációk
adott számkörben
3. Pótlás, bontás, alapműveletek
 Pótlás, bontás 10-es
20-as számkörben
cselekvéssel és szóban
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Kötött tesztfeladatok

Dékány-féle
diszkalkuliavizsgálat
középiskolások
számára (előkészítés alatt)

Gyógypedagógus
(módszerspecifikus
képzettséggel)



Összeadás, kivonás
adott
számkörökben; becslés; matematikai alapelvek,
eljárások
 Szorzás,
osztás,
becslés; matematikai
alapelvek, eljárások
4.
Magasabb
rendű
matematikai ismeretek,
műveletek
 Törtértelmezés
 Törtek összehasonlítása
 Negatív
számok
értelmezése, összehasonlítással, műveletvégzés számsorozatban
5. Szöveges feladatok
(egyenlet, százalékszámítás)
6. Matematikai-logikai
szabályok
7. Aritmetikai alapelvek
8.Mértékegyeségek
9. Praktikus ismeretek
Kiegészítő vizsgálatok
Egyéb (szakorvosi) vizsgálatok

 Szemészeti
 Fül-orr-gégészeti
 Audiológiai
(Gyermek)pszichiátriai

Rövidtávú szelektív figyelem

Papír-ceruza teszt

Pieron
figyelemvizsgáló
teszt (Dienes és Simon,
1985)

Pszichológus
Gyógypedagógus

Vizuális-téri munkamemória

Utánzás

Corsi-kockák (KNOX)

Pszichológus
(neuropszichológus)

Verbális munkamemória






Pszichológus
(neuropszichológus)

Utánmondás
Felidézés

Szakorvos
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Számterjedelem-teszt
(RACSMÁNY és mtsai,
2005)
Magyar álszóismétlési
teszt (RACSMÁNY és
mtsai, 2005)
Hallási mondatterjedelem-teszt
(HMT)
(JANACSEK és mtsai,
2009)

Végrehajtó funkciók



Kártyaszortírozás



Wisconsin Kártyaszortírozási Teszt (WCST)
(HEATON és mtsai,
1993)

Pszichológus
(neuropszichológus)

Hosszabb távú verbális
emlékezet és tanulás




Utánmondás
Felidézés



Benton féle számtanulás
(BENTON és mtsai,
1994, 25–32. p,
Rey-féle auditív-verbális
tanulási teszt (RAVLT)
(KÓNYA és VERSEGHI,
1995)

Pszichológus
(neuropszichológus)
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5 Mellékletek
1. melléklet
A The Educator’s, Diagnostic Manual of Disabilities and Disorders (EDM)
LD 1.00 Auditív feldolgozási zavarok
LD 1.01 Auditív asszociációs feldolgozási zavar
LD 1.02 Auditív kombinációs zavar
LD 1.03 Auditív kiegészítési zavar
LD 1.04 Auditív diszkriminációs zavar
LD 1.05 Auditív alak-háttér feldolgozási zavar
LD 1.06 Auditív nyelvi klasszifikációs zavar
LD 1.07 Auditív hosszú távú emlékezeti zavar
LD 1.08 Auditív-íráskimeneti feldolgozási zavar
LD 1.09 Auditív szekvenciális emlékezeti zavar
LD 1.10 Auditív rövid távú emlékezeti zavar
LD 1.11 Auditív-vizuális integrációs zavar
LD 1.12 Auditív verbális reprodukciós zavar
LD 1.13 Egyéb típusú auditív feldolgozási zavar
LD 2.00 Diszkalkulia (aritmetikai zavarok)
LD 2.01 Fogalmi diszkalkulia
LD 2.02 Szekvenciafigyelmi diszkalkulia
LD 2.03 Számtani alaptények diszkalkulia
LD 2.04 Fejlődési anaritmetria (műveleti diszkalkulia)
LD 2.05 Becslési diszkalkulia
LD 2.06 Nyelvi diszkalkulia
LD 2.07 Mérési diszkalkulia
LD 2.08 Monetáris diszkalkulia
LD 2.09 Navigációs diszkalkulia
LD 2.10 Szám-név-fordítási diszkalkulia
LD 2.11 Téri diszkalkulia
LD 2.12 Idői diszkalkulia
LD 2.13 Egyéb típusú diszkalkulia
LD 3.00 Diszgráfia (írászavarok)
LD 3.01 Diszlexiás diszgráfia
LD 3.02 Motoros diszgráfia
LD 3.03 Téri diszgráfia
LD 4.00 Diszlexia (olvasászavarok)
LD 4.01 Auditív-nyelvi diszlexia
LD 4.02 Szövegértési zavar (direkt diszlexia)
LD 4.03 Disznómia
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LD 4.04 Diszeidetikus (vizuális) diszlexia
LD 4.05 Disznemkinéziás (iránytévesztési) diszlexia
LD 4.06 Kevert diszeidetikus-diszfonetikus diszlexia
LD 4.07 Diszfonetikus diszlexia
LD 4.08 Neglekt diszlexia
LD 4.09 Fonológiai diszlexia
LD 4.10 Egyéb típusú diszlexia
LD 5.00 Diszortográfia (helyesírási zavar)
LD 6.00 Gerstmann-szindróma
LD 7.00 Tehetséghez társult tanulási zavar
LD 8.00 Nem verbális tanulási zavarok
LD 8.01 Motoros zavarok
LD 8.02 Szociális zavarok
LD 8.03 Vizuális-téri szervezési zavarok
LD 8.04 Egyéb típusú nem verbális tanulási zavarok
LD 9.00 Szervezettségi zavarok
LD 9.01 Ingerkezelési zavar
LD 9.02 Kognitív (belső) szervezettségi zavar
LD 9.03 Iránytanulási zavar
LD 9.04 Környezetszervezési zavar
LD 9.05 Idői szervezési zavar
LD 9.06 Egyéb típusú szervezettségi zavarok
LD 10.00 Szenzoros integrációs zavarok
LD 10.01 Taktilis érinthetetlenség
LD 10.02 Proprioceptív szenzoros integrációs zavar
LD 10.03 Taktilis nyomási szenzoros integrációs zavar
LD 10.04 Vesztibuláris szenzoros integrációs zavar
LD 10.05 Egyéb típusú szenzoros integrációs zavar
LD 11.00 Szociális gátlászavar
LD 12.00 Vizuális feldolgozási zavarok
LD 12.01 Vizuális agnózia (tárgyfelismerési zavar)
LD 12.02 Vizuális kiegészítési zavar
LD 12.03 Vizuális mélységészlelési zavar
LD 12.04 Vizuális diszkriminációs zavar
LD 12.05 Vizuális alak-háttér feldolgozási zavar
LD 12.06 Vizuális integrációs zavar
LD 12.07 Vizuális emlékezeti zavar
LD 12.08 Vizuomotoros koordinációs zavar
LD 12.09 Vizuális követési zavar
LD 12.10 Vizuális szekvenciafeldolgozási zavar
LD 12.11 Téri-vizuális relációs feldolgozási zavar
LD 12.12 Egyéb típusú vizuális integrációs zavar
LD 13.00 Egyéb típusú specifikus tanulási zavarok
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2. melléklet
Számolási zavarok diagnózisára alkalmas külföldi tesztek (KRAJCSI, 2010 nyomán, kiegészítve)
Teszt neve
Diszkalkulia
Szűrő

Nyelv

angol

Numerikus Fel- magyar,
dolgozás és Szá- német,
molás Teszt
olasz

flamand,
német,
francia

Standard

160 font/év

angolra
van

ingyenes

magyarra
nincs,
olaszra és
németre
van

Hibázás/
RI

Felvétel
ideje

Elméleti konstrukció

Referencia

fejlődési

6-14 év

hibázás és
RI* kombinált mutatója

30-35 perc

analóg mennyiségrendszer

Butterworth
(2003)

felnőtt

hibázás és
RI kombinált mutatója

60-90 perc

hármas kódolás
(Dehaene, 1992)
folyamatorientált
modell
(McCloskey, 1992)

Delazer, Girelli,
Grand és
Domato
(2003b)

30-70 perc

hármas kódolás
(Dehaene, 1992)
folyamatorientált
modell
McCloskey, 1992

Van
Nieuwenhoven,
Gregorie és Noël
(2001)

DeLoache, 1995

von Aster
(2000)

kilenc készség
modell (Desoete és
Roeyers, 2002,
2005)

Desoete (2006)

szerzett

fejlődési

hibázás, RI

német,
176
francia,
Svájc, franZAREKI/NUCALC
sv.frank/120
fejlődési
görög,
cia, görög
euró
angol

2–4. osztály

hibázás/n.a 15-30 perc

Aritmetikai Képességek Kogni- magyar,
tív
Fejlődése angol
Teszt

* RI = reakcióidő

300 euró

ingyenes

hollandra
van

Zavar
Korosztály
jellege

4–9 év (3.
osztályig)

TEDI-MATH
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Ára

magyarra
nincs

fejlődési 16 év felett

hibázás

max 40
perc

3. melléklet
A diszkalkulia vizsgálat egyes területeinek lényegi összefüggései a számolás alapvető hipotetikus rendszereivel és egyéb jellemző mentális rendszerekkel, képességekkel, tényezőkkel (a számfeldolgozás és a számolás modern kognitívpszichológiai és idegtudományi modelljei alapján)14
1. TÁJÉKOZÓDÁS
számolás rendszerei
A feladatok egy része nem igényel kifejezett numerikus feldolgozást.
A feladatok másik része: idői reprezentáció numerikus töltéssel, közelítő mennyiségrendszer1 (mentális számegyenes)

egyéb rendszerek, képességek
testséma, lateralitás, téri, idői rendszer, vizuális rendszer, verbális
reprezentáció (szókincs, grammatikai struktúrák feldolgozása, nyelvi
kifejezőkészség), gondolkodási funkciók (pl. összehasonlítás)

2. A SZÁMFOGALMAT MEGALAPOZÓ KÉPESSÉGEK/KÉSZSÉGEK/ISMERETEK
2.1. Számlálás adott számkörben
számolás rendszerei

egyéb rendszerek, képességek, ismeretek

verbális rendszer2 (számnevek használata), listareprezentáció (elemek sorrendje), központi végrehajtó3 (sorrendi szervezés), tárgykövető
rendszer4 (tárgyszámláláskor)

taktilo-motoros rendszer, mozgás-ritmus, téri rendszer, finommotorika,
mozgásszervezés, procedurális rendszer (a megszámolás eljárása tárgyakkal), számlálási elvek ismerete (egy az egyhez hozzárendelés, számosság)

2.2. Mennyiségállandóság
számolás rendszerei
A feladat nem igényel kifejezett numerikus feldolgozást.

egyéb rendszerek, képességek, ismeretek
kognitív intellektuális működés, a tárgy invarianciájának elve

2.3. Számemlékezet
számolás rendszerei

14

Összeállította: Polgárdi Veronika.
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egyéb rendszerek, képességek, ismeretek

verbális munkamemória numerikus töltéssel (fonológiai hurok: fonológiai tár, artikulációs hurok), központi végrehajtó (fordított számterjedelemnél figyelemszabályozás, önmonitorozás)

gondolkodási funkció (inverz gondolkodás), téri rendszer

2.4. Globális mennyiségfelismerés
számolás rendszerei
egyéb rendszerek, képességek, ismeretek
alakzatfelismerés vagy tárgykövető rendszer
testséma, két testfél összerendezése, reprezentációk összekapcsolása 5

számolás rendszerei

2.5. Számnév-számjegy egyeztetése
egyéb rendszerek, képességek, ismeretek

verbális rendszer (számnevek feldolgozása hangok sorozataként, számnevek kimondása), vizuális arab szám formátum (számolvasás, számjegyírás, párosság?)

téri-vizuális rendszer, vizuomotoros koordináció (grafomotorika),
szerialitás, reprezentációk összekapcsolása, gondolkodási funkciók (elvonatkoztatás)

2.6. Mennyiségi relációk adott számkörben
számolás rendszerei
egyéb rendszerek, képességek, ismeretek
közelítő mennyiség rendszer (összehasonlítás, numerikus inklúzió),
téri-vizuális rendszer, egyéb nyelvi képességek (matematikai kifejezések,
listareprezentáció (elemek sorrendje), verbális munkamemória szóbeli
nyelvi kifejezőkészség)
feladat esetén
2.7. Helyiérték-fogalom adott számkörben
számolás rendszerei
egyéb rendszerek, képességek, ismeretek
verbális rendszer (számjelölés, számnevek használata), közelítő menytéri-vizuális rendszer, szerialitás, gondolkodási funkciók (csoportosítás,
nyiség rendszer? ( 0 mint számjegy és helypótló elkülönítése)
mennyiségállandóság, elvonatkoztatás)

3. PÓTLÁS, BONTÁS, ALAPMŰVELETEK
3.1. Pótlás, bontás 10-es számkörben
számolás rendszerei
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egyéb rendszerek, képességek, ismeretek

absztrakt diszkrét, szemantikus reprezentáció, közelítő mennyiség
rendszer, verbális rendszer (automatikus, pontos számolás: tények tárolása, előhívása)

számolás rendszerei

vizuális rendszer, egyéb nyelvi funkciók (pl. grammatikai struktúrák feldolgozása), gondolkodási funkciók (analízis-szintézis, elvonatkoztatás),
téri rendszer

3.2. Összeadás, kivonás adott számkörökben
egyéb rendszerek, képességek, ismeretek

absztrakt diszkrét, szemantikus reprezentáció, többhatványú számok
egyéb nyelvi képességek (ritmus),aritmetikai konceptuális tudás (pl. 0reprezentációja (helyiérték-fogalom), közelítő mennyiség rendszer
val való műveletvégzés, a műveletek tulajdonságai, inverz műveletek
(becslés), verbális rendszer (automatikus, pontos számolás: az összekapcsolata), gondolkodási funkciók (elvonatkoztatás, analógiák, algoritadás tényeinek tárolása, előhívása), munkamemória (részeredmények,
mikus gondolkodás), procedurális rendszer (becslés eljárása, többjegyű
maradék megtartása fonológiai hurok segítségével; téri vizuális vázlatszámokkal való eljárások/műveletvégzési technika, írásbeli műveletvégtömb írásbeli műveletnél), központi végrehajtó (műveletek sorrendje,
zés eljárása, a maradék kezelése), téri-vizuális rendszer, reprezentációk
szervezés), vizuális arab számformátum (többjegyű írásban végzett műveösszekapcsolása
letek)

3.3. Szorzás, bennfoglalás
számolás rendszerei

egyéb rendszerek, képességek, ismeretek

absztrakt diszkrét, szemantikus reprezentáció, többhatványú számok
egyéb nyelvi képességek: beszédészlelés (akusztikus, fonetikai, fonológiai
reprezentációja (helyiérték-fogalom), közelítő mennyiség rendszer
reprezentáció), ritmus; aritmetikai konceptuális tudás (pl. 0-val való mű(numerikus inklúzió), verbális rendszer (automatikus, pontos számolás:
veletvégzés, a műveletek tulajdonságai, inverz műveletek kapcsolata),
az szorzás tényeinek tárolása, előhívása, munkamemória (részeredmégondolkodási funkciók (elvonatkoztatás, analógiák, összefüggések felisnyek, maradék megtartása fonológiai hurok segítségével; téri vizuális
merése), procedurális rendszer (többjegyű számokkal való eljárások,
vázlattömb írásbeli műveletnél), központi végrehajtó (műveletek sorrendműveletvégzési technika, írásbeli műveletek eljárása, a maradék kezeléje, szervezése), vizuális arab számformátum (többjegyű írásban végzett
se), téri-vizuális rendszer, reprezentációk összekapcsolása
műveletek)

4. SZÖVEGES FELADATOK
számolás rendszerei
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egyéb rendszerek, képességek

képi, téri problémareprezentáció (modellezés), központi végrehajtó
(megoldási stratégia generálás, tervezés, szöveges feladat megoldási menetének szervezése, algoritmusok szabályozása, önmonitorozás, releváns-irreleváns információk elkülönítése), munkamemória (epizodikus
puffer)

egyéb nyelvi funkciók (mondat- és szövegértés), gondolkodási funkciók (analízis-szintézis, lényegkiemelés, következtetés, összefüggések felismerése, algoritmikus gondolkodás), procedurális rendszer

5. MATEMATIKAI - LOGIKAI SZABÁLYOK
számolás rendszerei

egyéb rendszerek, képességek ismeretek

központi végrehajtó (megoldási stratégia generálás, tervezés, sorrendi
szervezés, váltás, önmonitorozás)

gondolkodási funkciók (elemzőképesség, szabályalkotás, a gondolkodás rugalmassága, szempontváltás), procedurális rendszer, téri rendszer

6. ARITMETIKAI TÉNYEK
számolás rendszerei
absztrakt diszkrét, szemantikus reprezentáció, verbális rendszer
(automatikus, pontos számolás: tények tárolása, előhívása)

egyéb rendszerek, képességek, ismeretek
egyéb nyelvi képességek: beszédészlelés (akusztikus, fonetikai, fonológiai
reprezentáció), aritmetikai konceptuális tudás (pl. 0-val való műveletvégzés, a műveletek tulajdonságai, inverz műveletek kapcsolata)

szinonim kifejezések:
1 analóg mennyiségrendszer, analóg mennyiség reprezentáció, mentális számegyenes, intuitív számmegértés, számérzék
2 verbális-auditoros szókeret, nyelvi rendszer, verbális reprezentáció
3 központi végrehajtó rendszer, végrehajtó funkciók, exekutív funkciók
4 tárgyfájl rendszer, tárgy alapú számreprezentáció
5 transzkódolás, intermodalitás, csatornaváltás, társítás, asszociáció
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