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Absztrakt 
Az oktatási kutatások terjedése és az együttnevelési törekvések kiterjesztése során mind gyakrabban merül fel az igény  
a tanulásban akadályozott és többségi diákok tudásának közös skálán való kifejezésére. Az összehasonlítás alapjául szolgáló 
eszközök kidolgozása elsődleges az általánosítható eredmények levonása szempontjából. 
Célom egy olyan online mérőeszköz kifejlesztése és alkalmazhatóságának vizsgálata volt, amely alkalmas az 5. és 7. évfolya-
mos tanulásban akadályozott és többségi tanulók induktív gondolkodása fejlettségének vizsgálatára egyaránt. Az eredmények 
elemzésekor valószínűségi tesztelméleti módszereket használtam fel. A skálázáskor az egyparaméteres, dichotóm adatokkal 
számoló Rasch-modellre támaszkodtam.  
 
Kulcsszavak: többségi és tanulásban akadályozott tanulók, induktív gondolkodás, IRT, Rasch-modell 
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1. Bevezetés 
 
Hazánkban a 90-es évek elején merült fel az igény a gondolkodási képességek mérésére 
alkalmas eszközök kifejlesztésére és a tanulók fejlettségi szintjének feltérképezésére. Már 
ekkor sor került az induktív gondolkodás fejlődésének országos reprezentatív mintán 
való keresztmetszeti felmérésére. Az elindult kutatások eredményei rámutattak a tanulók 
képességfejlettségének sokféleségére, az azonos életkorú többségi tanulók között kimu-
tatható sokéves fejlettségbeli különbségekre (CSAPÓ – MOLNÁR 2012). Ezzel egyidőben  
a gyógypedagógia hazai fejlődésének következtében, a tanulási problémával küzdő ta- 
nulók többségi iskolákba való integrálása is megindult. A képességkutatások terjedése, 
az együttnevelési törekvések megvalósítása és kiterjesztése során mind gyakrabban me-
rül fel az igény a diákok tudásának közös skálán való kifejezésére, eredményeik össze-
vethetőségére.  

Hazánkban kevéssé kutatott terület a tanulásban akadályozott és többségi gyerme- 
kek készség- és képességfejlettségének összehasonlítása. Kevés a témában rendelkezés-
re álló empirikus tapasztalat. Ezek szaporítása szükségszerű, hiszen a tanulók integráció-



ja a többségi és speciális tantervű iskolák számára is kérdéseket vet fel. A kutatás ennek 
a témakörnek a tapasztalatait kívánja bővíteni, s a nemzetközi trendnek megfelelő töre
véshez csatlakozni, amely további kapcsolatot
pedagógia között. 

Vizsgálatom a tanulásban akadályozott tanulók online tesztelési lehetőségeirő
meglevő tapasztalatok bővítéséhez is hozzájárulni kíván, hiszen a számítástechnika r
hamos fejlődése és elterjedése következtében a hagyományos papír
tek helyét fokozatosan felváltják a számítógép alapú mérések (
napjaink pedagógiai és pszichológiai kutatásainak egyik legdinamikusabban fejlődő 
területe a technológia alapú mérés-értékelés egyre inkább előtérbe kerül (
BENNETT-LATOUR – LAW 2012). 
 
 

2. Tanulásban akadályozott és többségi tanulók 
mérés-értékelésének lehetőségei
 

Tanulási akadályozottság 
 
A gyógypedagógiában jelenlevő folyamatos fejlődés következtében a terminológia és 
a klasszifikációs rendszer nem egységes. Felfedezhető a törekvés a fogalmi keretek b
határolására és egységesítésére, azonban előfordulnak átmenetek és egyezőtlenségek, 
mind a szakterminológiában, mind pedig az oktatáspolitikában fellelhető fogalmi ker
tek esetében is. Ennek következtében szükségszerű a tanulási akadályozottság, mint 
központi fogalom tisztázása. 

A gyógypedagógia tudományágát érintő fejlődés során, a kilencvenes évek végén jelent 
meg hazánkban a tanulási korlátok (tanulási nehézségek) gyűjtőfogalom (
1998), melybe a hazai gyógypedagógiai szakirodalom alkategóriaként sorolja a tanulási 
gyengeséget, a tanulási zavart, valamint a tanulási akadályozottságot
 

1. ábra. Tanulási korlátok típusai (
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ja a többségi és speciális tantervű iskolák számára is kérdéseket vet fel. A kutatás ennek 
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Az alkategóriákat a tanulás terén mutatkozó problémák súlyossága és befolyásolhatósá-
ga alapján osztályozza a gyűjtőfogalom. A tanulásban akadályozott gyermekek azok, 
akik több képességterületet érintő, súlyos és tartós tanulási problémával állnak szemben. 
MESTERHÁZI (2001) definíciója alapján tanulásban akadályozottak azok a gyermekek és 
fiatalok, akik tartósan és feltűnően nehezen tanulnak a tanulási képesség fejlődési zavara 
következtében. Ezt a fogalmat alkalmazzuk a főként kognitív területeken, általánosan 
gyenge tanulmányi teljesítményt nyújtó gyermekek, vagyis a nehezen tanulók csoportjá-
nak, valamint a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság által 
enyhén értelmi fogyatékos tanulónak minősített gyermekek esetében is. A háttérben 
meghúzódó okok nem általánosíthatóak, sokrétűek, ezért egyénre szabott diagnosztikus 
eljárásra és diagnózisra van szükség az ilyen típusú fejlődésbeli elmaradás megállapításá-
ra. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulókra jellemző a kognitív funkciók többségi tanulók-
hoz viszonyított lassú fejlődése és az 50–69 közötti IQ (MESTERHÁZI – GEREBENNÉ 1998). 
Kutatásomban a tanulási akadályozottság fogalmát a fent említett GAÁL (2000) féle cso-
portosítás alapján alkalmazom. 
 
 

Tanulásban akadályozott gyermekek mérés-értékelésének  
lehetőségei 
 
A tanulásban akadályozott tanulók mérés-értékelésének esetében a fejlettségi szint feltá-
rására és a kategorizálására irányuló diagnosztikus eszközök és vizsgáló eljárások állnak 
rendelkezésre, amelyek a tanulók állapotának széleskörű leírására, a fejlesztési irányok 
kijelölésére is alkalmasak. A többségi gyermekek gondolkodási mechanizmusait feltáró 
kutatások általában nem terjednek ki ezekre a diákokra, mivel nehézkes a megbízható, 
objektív és valid eszközök biztosítása, ha a felmérni kívánt populáció képességfejlettsége 
túlságosan is széles spektrumon szóródik. Napjainkban egyre több tanulmány foglalko-
zik a tanulásban akadályozott tanulók mérés-értékelésével és ennek akadálymentesítési 
lehetőségeivel. Ugyanis az állapot jellemzőinek ismeretében a mérés eredményességét 
elősegítő lépések tehetők. 

Egy, a tanulók diagnosztikus értékelésére alkalmas feladatbank kiépítésére irányuló,  
a Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja által végzett (TÁMOP-3.1.9-
11/1-2012-0001 „Diagnosztikus mérések fejlesztése” című program) projektben, külön 
munkacsoport foglalkozott a sajátos nevelési igényű tanulók mérésével és online tesztel-
hetőségének lehetőségeivel. A projekt során egy, a tanulók felmérésének akadálymentesí-
tésére hivatott szempontrendszert dolgoztak ki, amelyet az általam kivitelezett kutatásban 
is felhasználtam. A javaslatok időbeli engedményekre, a feladatok vizuális megjelenítésé-
re, az instrukciók egyszerűsítésére és értelmezhetőbbé tételére, segédeszközök használa-
tára, a mindinkább zárt feladattípusok alkalmazására tértek ki, továbbá kiemelték az ala-
csony gondolkodási és műveleti szinten megvalósuló feladatok alkalmazásának szüksé-
gességét (D. MOLNÁR 2010). 
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Tanulásban akadályozott és többségi tanulók összehasonlítása 
 
A hazai kutatók igen szűk köre foglalkozik a tanulásban akadályozott és többségi gyer-
mekek fejlettségének összehasonlításával. A kutatások egy része affektív területek feltá-
rását tűzte ki célul, míg másik része a személyiség bizonyos kognitív összetevőit vizsgál-
ta. A mennyiségi korlátok következtében csak a témával foglalkozó legfontosabb kutatá-
sokat és azok kiemelendő eredményeit sorolom fel. 

Egy, a tanulási motivációt vizsgáló kutatás (JÓZSA – FAZEKASNÉ 2007) eredményei rá-
mutattak, hogy a tanulásban akadályozott gyermekek motivációja folyamatosan csökken 
az iskolai évek alatt, azonban korán sem olyan erőteljes mértékben, mint többségi társa-
ik esetében. Kiderült az is, hogy az elsajátítási motívum esetében az atipikus gyermekek 
motívumfejlődése a többségi tanulók motívumcsökkenésével ellentétes irányú, egyér-
telműen pozitív jelenség. A szerzők valószínűsítik, hogy a speciális tantervű iskolák 
munkájának is szerepe van a kedvező alakulásban. Ezt támasztja alá egy másik, a mate-
matikai attitűdöket vizsgáló kutatás során kapott eredmény, amely megállapításai szerint 
az integráció negatívan hat az attitűdre (JÓZSA 2009), hiszen az integráltan oktatott tanu-
lók matematikai attitűdje jelentősen elmaradt a szegregált intézményben oktatott tanuló-
kétól. Az olvasás iránti motiváltság esetében azonban nem találtak szignifikáns különbsé-
get az integrált és szegregált formában oktatott tanulók között (JÓZSA – FAZEKASNÉ 2008). 
Összességében elmondható, hogy a tanulásban akadályozott gyermekek esetében a mo-
tívumok rendszere sajátos mechanizmussal funkcionál, valószínűleg a meglassult értelmi 
fejlődés és az erőteljes emocionális szabályzás következtében (JÓZSA – FAZEKASNÉ 2007). 

RIESZ (2006) érzelmi képességekre vonatkozó vizsgálatának eredményei alapján meg- 
állapításra került, hogy míg a tanulásban akadályozott gyermekek főként a pillanatnyi 
szituációkra reagálnak és önmagukra ható érzelmeket neveznek meg, valamint intenzí-
vebben is élik át a szituációkat, addig a többségi tanulók inkább a következményeket 
veszik figyelembe és a másokra irányuló érzelmeket nevezik meg, valamint jellemzőek 
rájuk az árnyaltabb megnyilvánulások. 

A DIFER Programcsomag alkalmazhatóságára fókuszáló vizsgálat (JÓZSA – FAZEKASNÉ 
2006a, 2006b) feltárta a tanulásban akadályozott gyermekek elemi alapkészségeinek fej- 
lettségét a kognitív területekre fókuszálva. Az eredmények összegzéseképpen elmond-
ható, hogy a feltételezésnek megfelelően a tanulásban akadályozott gyermekek fejlődé- 
se lassúbb és időben széthúzottabb többségi társaikhoz képest. Ezt támasztja alá, hogy  
az összesített, jelenleg a szocialitás kihagyásával származtatott mutató a DIFER-index 
alapján átlagosan 4–6 évfolyamnyi megkésettség mutatható ki, ami életkor alapján 5–7 
évnyi késést jelent. Az eredmények azt is kimutatták, hogy míg a tanulásban akadályo-
zott tanulók esetében 3–8. osztály között mutatkozik intenzív fejlődés, addig az átlagos 
képességű gyermekek a középsőcsoporttól első osztályos korukig mutatnak intenzivitást 
a fejlődési folyamatban. 

Egy, az olvasásképesség fejlődésével kapcsolatos empirikus kutatás keretében vizs-
gálták a tanulásban akadályozott és a többségi gyermekek beszédhanghallás fejlődését 
(FAZEKASNÉ 2008) és annak összefüggését a beszédhibával (JÓZSA – FAZEKASNÉ 2009; 
2012). Kitértek a szóolvasó készség (PAPP – ILYÉS 2008) és a szövegértés fejlődésének 
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(PAPP – SZABÓNÉ 2008) elemzésére, valamint az olvasásképesség fejlődését befolyásoló 
szocio-kulturális tényezők szerepét is tanulmányozták. Kiderült, hogy a tanulásban aka-
dályozott gyermekek beszédhanghallása, olvasáskészsége és a szövegértése is egyéni 
különbségekkel ugyan, de megkésettséget mutat a többségi tanulókhoz mérten (JÓZSA – 

FAZEKASNÉ 2009). A tanulásban akadályozott tanulók fejlődési fáziskésése a többségi 
tanulókhoz mérten átlagosan 4–6 évnyi. Igazolást nyert az is, hogy a beszédhanghallás 
fejlettségének szerepe van az olvasásképesség fejlődésében, ezért az olvasástanítás során 
szükség van a készség fejlettségének a felmérésére és az ehhez mért fejlesztésére is nagy 
hangsúlyt kell fektetni. (JÓZSA – FAZEKASNÉ 2012). 

A matematikai készségek, képességek és attitűdök vizsgálatakor a számsorozat, a szám- 
írás, az alapművelet végzés százas számkörben, a mértékátváltás és az arányszámítás 
területeinek analizálásán keresztül felderítették a matematikai alapkészségek fejlettségét 
(JÓZSA – SZABÓNÉ 2009). Több kutatás kitért a matematikai szöveges feladatok megoldá-
sának jellemzőire (JÓZSA – KELEMEN 2009; KELEMEN 2010), valamint arra, hogy a szocio-
kulturális tényezőknek és az intelligenciának milyen szerepe van a matematikai kész- 
ségek fejlődésében tanulásban akadályozott és többségi gyermekek körében (FEJES –  
SZABÓNÉ 2009). ZENTAI és FAZEKASNÉ (2013) pedig a rendszerező képesség fejlődését 
vetette össze a két populációban. KELEMEN (2010) kutatása alapján a tanulásban akadá-
lyozott gyermekek esetében átlagosan négyévnyi késés volt kimutatható a többségi ta- 
nulók fejlődéséhez mérten. A fejlődésbeli változások időben máskor történnek meg.  
A tanulásban akadályozott gyermekek képességének fejlettsége még 7. osztályban sem 
érte el a többségi tanulók 3. osztályos átlagát.  

Egy másik kutatás (KASIK – LESZNYÁK – MÁTÉNÉ – TÓTHNÉ 2012), a szociális probléma-
megoldó gondolkodásra helyezte a hangsúlyt. A problémamegoldó gondolkodás része-
ként értelmezett szociális problémamegoldó gondolkodás vizsgálatának legfőbb célja  
az volt, hogy tesztelje az adaptált, átalakított SPSI-R (SPSI-R=Social Problem Solving 
Inventory-Revised) kérdőívet és magát a vizsgálati eljárást. A kismintás vizsgálat adatai  
és a kapott reliabilitás értékek azt mutatják, hogy hatékony mérőeszköz kifejlesztésére 
került sor, mely alkalmas a többségi és tanulásban akadályozott tanulók vizsgálatára 
egyaránt. 

Összegzésként elmondható, hogy a felsorolt kutatásokban a tanulási akadályozottság 
fogalom használata nem mondható teljes mértékben egységesnek, azonban több helyütt 
mutatnak egyezőséget, valamint a minta leíró jellemzése és összetétele is hasonló, így 
nagy valószínűséggel sorolhatóak egységbe. Ezt támasztja alá az is, hogy a kutatások 
nagy részét egy olyan szűk kutatói réteg végzi, akiknek közeli tudományos kapcsolata 
alátámaszthatja azt a feltételezést, miszerint az adott fogalmi kereteket nagy valószínű-
séggel ugyanúgy értelmezik és egységesen alkalmazzák. 

A vizsgálatok kutatási céljainak elemzése alapján elmondható, hogy többször maga  
a vizsgálati eljárás tesztelése a cél, és a jól mérő eszközök pontosítása a feladat, ugyan-
akkor az attitűdök, készségek és képességek fejlettségének vizsgálata is megjelenik 
ezekben a kutatásokban. Az eredmények alapján megállapítható, hogy a szakirodalmi 
feltételezések nagyrészt igazolást nyertek. A tanulásban akadályozott gyermekek fejlődé-
sének meglassúbbodott, a többségi tanulóktól való több évnyi eltérése kimutatható. 
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3. Az induktív gondolkodás értelmezése és értékelése 
 
Az induktív gondolkodás az egyik leggyakrabban vizsgált képesség, így szakirodalma 
szerteágazó és bőséges. A kiemelkedő elméleti eredményeket és kutatási előzményeket 
CSAPÓ (1994; 1998) több hazai tanulmányában rendszerezi, ezáltal a korábbi fontosabb 
forrásokról egységbe szedett információkat kaphatunk. A fejlesztési lehetőségekről és 
egyéb pedagógia szempontú eredményekről összegzően ír KLAUER (1996) is. 

Az induktív gondolkodás fejlettségének hazai országos mintán végzett felmérése 
és több vizsgálat kivitelezése is megtörtént, mely kutatások eredményeiről több helyütt  
ír CSAPÓ (pl. 1994; 1998; 2002; 2003), valamint MOLNÁR és CSAPÓ (2011). Továbbá más  
képességterületekhez való kapcsolódásáról és háttértényezőkkel való összefüggéséről  
is sok információt feltártak már és hazai fejlesztőprogramok is kialakításra kerültek  
(pl. BENKŐ 2000; MOLNÁR 2006; 2008; 2009; 2011a; PÁSZTOR 2014). 

Ezért ehelyütt az elméleti háttér, a hazai vizsgálatok és fejlesztőkísérletek ismerte-
tésére nem térek ki, azonban a vizsgálat során felhasznált, KLAUER (1989) által kidolgo-
zott paradigmatikus modell rövid bemutatására sor kerül. Részletes ismertetése az előbbi 
forrásokban megtalálható (pl. MOLNÁR 2006). 
 
 

Az induktív gondolkodás modellje 
 

 

2. ábra. Az induktív gondolkodás műveleteinek rendszere (KLAUER 1989: 19 nyomán) 
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Az induktív gondolkodás elemeit, azok kapcsolódási pontjait és a vizsgálatára alkalmas 
tartalmi egységeit is jól behatároló, következetes modellt KLAUER (1989) dolgozott ki. 
Ebben a modellben az alapstruktúrák olyan egyértelműen körülhatároltak, hogy fejlesz-
tőprogramok is építhetőek rá (pl. KLAUER 1989; 1990; 1991; 1993). KLAUER meghatározása 
alapján „az induktív gondolkodás szabályszerűségek és rendellenességek megtalálását 
jelenti, mégpedig úgy, hogy tulajdonságokat és relációkat (viszonyokat) összehasonlítva 
hasonlóságokat, különbségeket, valamint együttesen megjelenő hasonlóságokat és kü-
lönbségeket ismerünk fel” (1989 idézi CSAPÓ 1998: 256). A definíciójában meghatározott 
műveletek egymásra épülése és a kapcsolódása a 2. ábra alapján értelmezhető. 

A kutatásban alapul vett klauer-i definícióban az induktív folyamatok két nagy terüle-
te értelmezhető: a tulajdonságokkal és a relációkkal kapcsolatos terület, amely szétága-
zik a hasonlóságok és különbségek felismerésére. A létrejövő kapcsolódási pontok alap-
ján hat struktúra képezhető, amelyekhez több itemforma kapcsolódik (1. táblázat). 
 
 

Alapstruktúra Itemforma Tevékenység 

Általánosítás 

Csoportalkotás 
Ismertetőjegyek azonosságának 

felismerése 
Csoportok kiegészítése 

Azonosságok  
megtalálása 

Megkülönböztetés 
Kakukktojás  
megtalálása 

Ismertetőjegyek különbözőségének 
felismerése 

Többszempontú  
osztályozás 

4x4-es séma 
Ismertetőjegyek azonosságának  

és különbözőségének felismerése 
6x6-os séma 
9x9-es séma 

Kapcsolatok  
felismerése 

Sorba rendezés 
Relációk azonosságának  

felismerése 
Sor kiegészítése 

Egyszerű analógia 
Kapcsolatok  

megkülönböztetése 
Zavart sorozat 

Relációk különbözőségének  
felismerése 

Rendszeralkotás Teljes analógiák 
Relációk azonosságának  

és különbözőségének felismerése 

1. táblázat. Az induktív gondolkodás kulcsfeladatai (MOLNÁR 2006: 70 nyomán) 

 
 

4. A kutatás célja és felépítése, hipotézisek 
 
Célom egy olyan számítógép alapú mérőeszköz együttes kifejlesztése és alkalmazható-
ságának kismintás vizsgálata, amely megfelelő az 5. és 7. osztályos tanulásban akadályo-
zott és többségi tanulók induktív gondolkodás fejlettségének vizsgálatára egyaránt, és 
teret enged az eltérések azonosításának. A kismintás kutatással célom, hogy a mérőesz-
közök optimalizálásához szükséges információkat gyűjtsek, egy későbbi nagyobb mintás 
vizsgálat kivitelezéséhez és általánosítható tendenciák feltárásához. 
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A képesség kiválasztásának egyik indoka, hogy az induktív gondolkodás az egyik 
leggyakrabban kutatott általános kognitív képesség. Ennek következtében stabil alapja  
a jelen összehasonlító kutatásnak. Jól feltárt területről van szó, mely mérésének kialakult 
hagyományai vannak. Struktúrájáról, mechanizmusairól számos adat áll rendelkezésre.  
A kiválasztás másik indoka, hogy e képesség jó indikátora az általános értelmi képessé-
geknek, ezért vizsgálata mentén jelentős ismeretekre tehető szer a tanulásban akadályo-
zott tanulók fejlettségéről, a többségi társaikkal való összehasonlítás tükrében. 

A felmért évfolyamok kiválasztásakor a legutóbbi országos reprezentatív mintán tör-
tént felmérést vettem alapul (MOLNÁR – CSAPÓ 2011). Az eredmények rámutattak, hogy  
a 13 és fél éves korra, nagyjából a 7. évfolyamra tehető az induktív gondolkodás logiszti-
kus görbéjének inflexiós pontja, tehát ekkor vált a fejlődés lassuló üteműre. Az azt meg-
előző időszakra egy relatív intenzív fejlődés jellemző, ezért az 5.-es és 7.-es tanulók ke-
rültek a vizsgálat középpontjába. 

A kutatási kérdések megválaszolására és a hipotézisek igazolására kialakított teszt- 
együttest három, eltérő nehézségű diagnosztikus teszt alkotja. A rendszer megalkotását  
a célpopuláció adottsága indokolja, mivel egymástól igen eltérő fejlettségű tanulók ösz-
szevetése a cél. A tesztek különálló egységekként is értelmezhetőek, de horgonyitemek- 
kel összekötöttek, mely a valószínűségi tesztelméleti számításoknak köszönhetően lehe-
tővé teszi az eredmények azonos skálán történő kifejezését. A feladatok tartalmi és for-
mai összeállításában és a kitöltéshez kapcsolódó eljárás megalkotásában is kiemelt sze-
repet játszott a célpopuláció adottsága. 

Jelen vizsgálat pilot kutatás jellege révén, a kutatás hipotéziseinek egy nagy csoportja 
a tesztegyüttes megbízhatóságára és a továbbfejlesztési lehetőségeire vonatkozott. Másik 
csoportja az eredményekre és azok értelmezési lehetőségeire fókuszált. A feltett kutatási 
kérdésekre az elméleti háttér alapján az alábbi hipotézisek fogalmaztam meg: 

1) A tesztek megbízhatóságára és alkalmazhatóságára vonatkozó hipotézisek 

a) Feltevésem szerint a tesztek klasszikus tesztelméleti reliabilitásmutatói (Cronbach-
alfa) külön-külön is megfelelőek lesznek, és a minta specifikuma mellett is meg-
bízhatóan becslik a tanulók induktív gondolkodásának fejlettségét. 

b) Hipotézisem szerint az itemek egészét egy tesztként kezelve is megfelelő reliabi- 
litású a kialakított együttes. 

c) A kialakított tesztegyüttes itemeinek nehézsége alkalmas a diákok képességszint-
jének megbízható mérésére és közös képességskálán való kifejezésére. 

2) Az induktív gondolkodás fejlettségére vonatkozó hipotézisek 

d) Feltételezésem szerint a kutatásban részvevő tanulók induktív gondolkodásának 
átlagos fejlettségi szintje a 7. évfolyamon magasabb minden részminta esetében. 

e) Feltételezhetően mindkét évfolyamon jellemző, hogy a többségi tanulók fejlettségi 
szintje magasabb a tanulásban akadályozott tanulókénál, és azok között is az in-
tegrált formában tanulóké magasabb a szegregált intézményben oktatott gyerme-
kekénél. 
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5. A kutatás módszerei 
 

A kutatásban résztvevők jellemzői 
 
Az 5. és 7. évfolyamokra kiterjedő keresztmetszeti kutatásomban 119 tanulásban akadályo-
zott gyermek és 152 többségi gyermek vett részt, összesen 271 tanuló. A kutatás céljainak 
megfelelően, a tanulásban akadályozott tanulók mintája integráló, többségi intézményben 
és speciális tantervű iskolában tanuló gyermekből állt. A tanulásban akadályozott diákok 
előszelekciója során a mintába kerülés kritériuma a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői 

és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményének alapján a tanuló intelligenciahányadosának 
mértéke volt. A vizsgálatba csak az enyhén értelmi fogyatékos diákok kerültek bevonásra, 
tekintettel a részminta feladatvégzési mechanizmusának specifikumára, az adatfelvétel 
platformjára, körülményeire és a kutatás jellegére. Az évfolyam és a tanulási akadályozott-
ság szerinti részminták elemszámát szemlélteti a 2. táblázat. A minta mérete nem ad lehe-
tőséget az eredmények általánosíthatóságára, de a kismintás kutatás céljainak eleget tesz. 
 
 

Minta 
Évfolyam 

Össz.: 
5. 7. 

Integrált tan. ak. (30–30) 34 27 61 

Szegregált tan. ak. (30–30) 36 22 58 

Többségi (30–60) 68 84 152 

Össz.: 138 133 271 

Megjegyzés: A minta típusa utáni zárójelben szereplő számok a kutatás tervezési fázisában kalkulált szüksé-
ges mintaelemszámot jelzik, évfolyamonkénti bontásban. 

2. táblázat. A tanulási akadályozottság és az évfolyam szerinti részminták elemszáma 

 
 
A tanulók Csongrád megye három speciális tantervű, és öt többségi iskolájából kerültek 
ki. A tanulók mindegyike legalább heti 1 órában tanul informatikát. A teljes minta közel 
azonos arányban áll fiúkból (53,5%) és lányokból (46,5%). A részminták nemenkénti 
elemszámát és átlag életkorát a 3. táblázat tartalmazza. A közismert tendenciának meg-
felelően a tanulásban akadályozott gyermekekből álló csoport (integrált és szegregált 
együtt) életkora szignifikánsan magasabb, mint a többségi mintáé, az 5. (|t|= 7,18, 
p<0,001) és a 7. (|t|= 7,02, p<0,001) évfolyamon egyaránt. 
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Minta 

 Évfolyam  Össz.: 

5. 7. 

Nem 

fiú/lány 

Életkor 

átlag  
(szórás) 

Nem 
fiú/lány 

Életkor 
átlag  

(szórás) 

Nem 
fiú/lány 

Életkor 
átlag 

(szórás) 

Integrált  
tanulásban ak. 

18/16 11,13 (0,7) 16/11 
13,27 
(0,6) 

34/27 
12,09 
(1,3) 

Szegregált  
tanulásban ak. 

20/16 12,14 (1,0) 16/6 
14,11 
(0,7) 

35/21 12,8 (1,3) 

Többségi 34/34 10,71 (0,5) 41/43 
12,75 
(0,5) 

75/77 
11,84 
(1,1) 

Össz.:  
Nem/Életkor 

72/66 11,17 (0,9) 73/60 
13,06 
(0,7) 

145/126 
12,09 
(1,2) 

3. táblázat. A részminták nemenkénti elemszáma, életkori átlaga és szórása 

 
 
Az induktív gondolkodás vizsgálatára kialakított tesztegyüttes struktúrája, jel-
lemzői 

Az induktív gondolkodás fejlettségének felmérésekor egy, három eltérő nehézségű on-
line tesztből álló mérőeszközegyüttes kifejlesztése volt a célom. A mérőeszköz struktúrá-
ját a szakirodalmi háttér alapján arra a kiinduló feltevésre alapoztam, hogy a tanulásban 
akadályozott és a többségi tanulók képességei között több évnyi fejlettségbeli különbség 
van. Ennek megfelelően a keresztmetszeti kutatás bár két eltérő időpontban (5. és 7. 
évfolyam) gyűjt információt a diákok fejlettségéről, azonban az általam feltételezett elté-
rés szerint nagyjából 2–3 évnyi fejlettségbeli különbség következtében az 5. évfolyamos 
tanulásban akadályozott tanulói részminta fejlettségi szintje a többségi diákokénak meg-
felelő 3. osztályos felmérési időpontnak felelhet meg. Erre analóg módon építve felté- 
telezem, hogy a 7. osztályosoké pedig az 5. évfolyamos többségi tanulókénak feleltethe-
tő meg. Ezen egyszerű feltételezés mentén alakítottam ki a tesztegyüttes struktúráját  
(3. ábra) és a mérés koncepcióját. 

A koncepció alapján a felmérni kívánt tanulók feltételezhető fejlettségi szintje három 
eltérő szintbe sorolható, így ennek megfelelően három teszt kifejlesztésére került sor. 
Ugyanis az előbbi feltételezés gondolatmenetére alapozva feltételezhető, hogy az a teszt, 
amely alkalmas az 5.-es többségi tanulók képességfejlettségének megbízható becslésé- 
re, egyaránt alkalmas lehet a 7.-es tanulásban akadályozott tanulók fejlettségének becs-
lésére is. 

A három eltérő nehézségű teszt horgonyitemekkel összekötött a későbbi összeská-
lázhatóság érdekében. A 3. ábra szemlélteti a tesztek horgonyzásának módját is. A tesz-
tek közül kettő nem tartalmaz közös elemeket, míg a középső teszt, az őket összekötő 
horgonytesztként funkcionál. A két diszjunkt teszt közül a nehezebbiket (továbbiakban 
nehéz teszt) a 7. osztályos többségi tanulók töltötték ki, a könnyebbiket (továbbiakban 
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könnyű teszt) az 5.-es tanulásban akadályozott gyermekek. Míg a középső (továbbia
ban magteszt) az 5.-es többségi és a 7.
információt. A kutatás tervezési fázisában évfolyamonként és mintatípusonként 30 főnyi 
mintaelemszámot tűztem ki célul, kivéve a 7.
tében, ahol az elérni kívánt mintaelemszámot a duplájára növeltem, hogy a nehéz tesz
ben szereplő itemek működéséről is legalább annyi információt nyerhessek, mint a 
könnyű teszt itemeiről. A részmintánkénti és az itemcsoportonkénti információ tervezett 
mennyiségét szemlélteti a 4. ábra. 
 
 

3. ábra. A mérés koncepciója és a tesztek struktúrája
 
 

4. ábra. A begyűjtött információ tervezett mennyisége részmintánként és itemcsoportonként
 

 
A tesztek egyenként 36 dichotóm itemből állnak, amely lehetővé teszi, hogy a klauer
(1989) rendszer hat alapstruktúrája azonos mennyiségű feladattal legyen lefedve, és 
hogy a magteszt két részre legyen bontható. A tesztek tehát hat résztesztből épülnek fel, 
melyeket a KLAUER (1989) által kidolgozott definícióra alapoztam: általánosítás, megk
lönböztetés, többszempontú osztályozás, kapcsolatok felismerése, kapcsolatok megk
lönböztetése, rendszeralkotás. Az itemformák lefedettsége, valamint azok tesztbeli so
rendje minden esetben azonos (4. táblázat)
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ALAP-
STRUKTÚRA 

ITEMFORMA 
KÖVETEL-

MÉNY 
FELADATTÍPUS 

TESZTBELI 
HELY 

Ismertetőjegyek azonosságának felismerése 

Általánosítás 

Csoportok 
kiegészítése 

ráismerés 
zárt végű,  

feleletválasztás 
5–6. 

Azonosságok 
megtalálása 

ráismerés 
zárt végű,  

feleletválasztás 
1–4. 

Ismertetőjegyek különbözőségének meghatározása 

Megkülönböz- 
tetés 

Kakukktojás 
megtalálása 

ráismerés 
zárt végű,  

feleletválasztás 
7–12. 

Ismertetőjegyek azonosságának és különbözőségének felismerése 

Többszempontú 
osztályozás 

4x4-es séma ráismerés 
zárt végű,  

feleletválasztás 
31. 32. 
34. 36. 

9x9-es séma ráismerés 
zárt végű,  

feleletválasztás 
33. 35. 

Relációk azonosságának felismerése 

Kapcsolatok 
felismerése 

Sorba rakás ráismerés 
zárt végű,  
sorképzés 

13–14. 

Sor kiegészíté-
se 

ráismerés 
zárt végű,  

feleletválasztás 
15–16. 

Egyszerű ana-
lógia 

ráismerés 
zárt végű,  

feleletválasztás 
17–18. 

Relációk különbözőségének felismerése 

Kapcsolatok 
megkülönböz- 

tetése 
Zavart sorozat ráismerés 

zárt végű, fele-
letválasztás 

25–30. 

Relációk azonosságának és különbözőségének felismerése 

Rendszer- 
alkotás 

Teljes analógia 
(2x2-es) 

ráismerés 
zárt végű,  

feleletválasztás 
19. 20. 
22. 23. 

Teljes analógia 
(3x3-as) 

ráismerés 
zárt végű,  

feleletválasztás 
21. 24. 

4. táblázat. A tesztek tartalom- és követelményrendszere 
 

 

A tesztfejlesztés során a kiinduló pontot a közepes nehézségűnek tervezett magteszt 
adta, amely feladatait korábbi kutatásokban alkalmazott (MOLNÁR 2006; 2008; 2009) és 
PÁSZTOR (2014) által 3–5. évfolyamos tanulók részére továbbfejlesztett induktív gondol-
kodás mérő tesztből adaptáltam. Ebből a kutatásból rendelkezésre álló adatbázis lehető-
séget adott, hogy a feladatok kiválasztásakor és nehézség szerinti elkülönítésekor statisz-
tikai eszközöket alkalmazzak. A ConQuest program elemzéseinek segítségével először 
kiszűrtem a modellhez kevéssé illeszkedő (infit t értékek alapján) és az alacsony elkülö- 
nítésmutatóval rendelkező itemeket, majd az itemformánként csoportosított feladatokat 



282 

nehézségi index szerinti sorba rendeztem. A kiszűrt feladatok közül a magasabb index
eket a nehezebb teszt horgonyitemei közé soroltam, az alacso
kerültek. Így a magteszt 36 adaptált feladata közül 18
diszjunkt tesztbe és ezeket bővítettem tovább saját fejlesztésű feladataimmal 
ábra), tesztenként 18 db-bal. 
 
 

5. ábra. Mintafeladatok azonosságok megtalálására és zavart sorozatra 
(saját fejleszt
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A tesztek kidolgozása során külön figyelmet fordítottam a tanulók állapotjellemzőire.  
A KLAUER (1989) által meghatározott ötféle tartalom közül alkalmazott figurális tartalom 
lehetővé teszi, hogy a feladatok nem verbális jellegűek legyenek, így kiküszöbölve, hogy 
a teszteredményekben a tanulók előzetes tudásának hatása erős szerepet játszhasson, 
mint például numerikus feladatok esetében a matematikai kompetencia. A hatás teljes 
kiküszöbölése lehetetlen, de minimalizálása kívánatos, főként a tanulásban akadályozott 
gyermekek esetében, mivel készségeik, képességeik fejlettsége negatívan befolyásolhat-
ja az eredményeket. A figyelemkoncentrációs nehézségek kezelése érdekében minimali-
záltam a tesztek hosszúságát és az olvasásra szánt szövegek mennyiségét. Kiemelt fi-
gyelmet fordítottam az utasítások betűtípusának és méretének kiválasztására, valamint 
bizonyos szavak kiemelésére. Emellett az olvasási nehézségek kiküszöbölését a felada-
tokhoz készített hangbemondás is segítette. A tesztek a SZTE Oktatáselméleti Kutatócso-

portja által kifejlesztett eDia (MOLNÁR 2015) online diagnosztikus tesztek menedzselésére 
alkalmas rendszer segítségével készültek. Elkészítésüket és az akadálymentesítési lépé-
seket a számítógépes környezet tette lehetővé. 
 
 

A kutatás kivitelezésének körülményei 
 
Az adatfelvétel 2014. március-áprilisában zajlott. A kutatásban résztvevő intézményekkel 
való egyeztetés után a tanulók szülői beleegyező nyilatkozat kitöltetését követően vehet-
tek részt a mérésben. A tesztfelvételkor minden esetben jelen voltam. A feladatok indítá-
sa előtt tájékoztatatást kaptak a mérés céljáról, a teszt felépítéséről és a tesztkitöltés mód-
járól. A tanulók korábban hasonló teszttel és kezelő felülettel nem igazán dolgoztak, 
ezért a teszt éles feladatait megelőzte néhány gyakorló feladat. A tanulók segédeszközö-
ket nem használhattak, a teszt kitöltésére egy tanórányi idő állt a rendelkezésükre. 
 
 

Az elemzésekhez felhasznált módszerek 
 
Az eredmények értelmezésekor a klasszikus tesztelméleti módszerekhez képest a teszt-
elméletek újabb generációját képező valószínűségi (probabilisztikus) teszteméleti mód-
szerek alkalmazására került sor. A modern tesztelmélet vagy Item Response Theory (IRT) 
az itemek tulajdonságait valószínűségelméleti eszközökkel jellemzi, amely merőben új 
lehetőségeket kínál a klasszikus, determinisztikus szemléletmódhoz viszonyítva. Lehető-
vé teszi, hogy „… a személy egy konkrét itemre adott helyes válaszának valószínűségét  
a személy képességparamétere és az item nehézségi szintje függvényében határozzák 
meg” (MOLNÁR 2013: 30). A számos valószínűségi tesztmodell közül, ahogyan sok más pe- 
dagógiai szempontú kutatásban, az egyparaméteres, dichotóm adatokkal számoló Rasch-
modellre támaszkodtam, amely a tanulók képességei és az itemek nehézségi szintjei 
alapján közös skálára helyezi a személyeket és az itemeket (MOLNÁR 2013). Ez a logiszti-
kus modell azon a feltételezésen alapul, hogy az adatok között valamiféle logikus hierar-
chia áll fenn: „a magasabb képességszintű személy nagyobb valószínűség mellett old 
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meg bármely típusú itemet, mint a többi személy, és hasonlóan egy item akkor nehe-
zebb, mint a másik, ha bárki nagyobb valószínűséggel oldja meg a másik itemet, mint 
azt” (RASCH, 1960: 117, idézi MOLNÁR, 2013: 39–40). 

Az eredmények összeskálázásánál a Rasch-modellt alkalmaztam. A személyekre és  
a csoportokra vonatkozó képességszintek meghatározásakor az induktív gondolkodás 
kompetenciaskála készítésére vonatkozó kutatásban (MOLNÁR – CSAPÓ 2011) is alkalma-
zott PV (plausible values), valamint az EAP (expected a posteriori estimates) számolási 
eljárásokat alkalmaztam. 
 
 

6. A kutatás eredményei 
 

A kialakított tesztegyüttes megbízhatósága 
 
A tesztek reliabilitásának számszerű értéke több tényezőtől függ. A minta mérete és ösz-
szetétele, az eredmények szórása és az itemek száma is befolyásolja mértékét. Az ered-
mények elemzésének első lépéseként külön-külön vizsgáltam a tesztek klasszikus teszt-
elméleti reliabilitásmutatóit (5. táblázat). 
 
 

Teszt Minta elemszáma Átlag Szórás Cronbach-α 

Nehéz teszt 84 55,3 17,6 0,83 

Magteszt 117 55,6 17,9 0,84 

Könnyű teszt 70 40,1 14,5 0,73 

5. táblázat. A tesztek %p-ban kifejezett átlaga, szórása és Cronbach-alfája 
 

 

A legalacsonyabb 0,73-as Cronbach-α érték a tanulásban akadályozott diákok által kitöl-
tött könnyű teszt esetében adódott. A két másik teszt reliabilitásmutatói magasabbak, 
mint 0,8. Kihangsúlyozandó, hogy mivel a vizsgálatban több teszt együttes alkalmazásá-
ra került sor, ezek a mutatók nem értelmezhetőek a teljes mintára vonatkozóan, csupán 
viszonyítási alapul szolgálhatnak a modern tesztelmélet megbízhatósági mutatójához 
képest. A probabilisztikus tesztelmélet lehetővé teszi, hogy az itemek egészét az EAP/PV 
reliabilitásértékkel jellemezzük, mintha egy tesztről volna szó (MOLNÁR 2013). A reliabi- 
litásmutató értéke a teljes tesztegyüttesre vonatkozóan 0,85, amely megfelelőnek te-
kinthető. 

A tanulók képességparaméterét és az itemek nehézségi indexét közös logitskálán ki-
fejező személy-/itemtérkép (map of persons’ ability/items’ difficulty map) elemzésével 
további információkra tehető szer a tesztegyüttes működésével kapcsolatban. A térkép 
nem határozza meg a képesség- és nehézségi szintek abszolút helyzetét, hanem relatív 



távolságokat határoz meg a képességszintek és a nehézségi indexek közt, valamint az
kon belül. Ezáltal összehasonlíthatóvá válik a diákok képességszintje, az itemek 50%
valószínűséggel történő megoldásához szükséges képességszinttel. 
kép (6. ábra) alapján a 72 item alkalmas (constans érték: 0,028) a vizsgálatban résztvevő 
tanulók induktív gondolkodásának becslésére.
 
 

6. ábra. A 72 item nehézségi indexe a diákok képességszintjének függvényében 
(x=0,4 tanuló)
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A nehézségi indexek –2,77 és 4,32 logit között mozognak, de ahogyan a térkép alapján 
is látható, a pozitív szélsőértéket egy, a többitől nehezebb item adja (43. számú item). 
Ennek az itemnek a figyelmen kívül hagyásával a pozitív szélsőérték 1,77-re csökken.  
A tanulók képességparaméterei –2,13 és 1,98 logit közé esnek (M=0,27; SD=0,83). Évfo-
lyamonkénti bontásban véve az 5.-esek átlaga –0,07 logit (SD=0,84), a 7.-eseké 0,13 logit 
(SD=0,83). 

A tesztek megbízhatóságára vonatkozó hipotézisek (1a; 1b) igazolásra kerültek, hi-
szen a megbízhatósági mutatókat tekintve mind külön-külön, mind pedig az itemhalmazt 
egyként kezelve megfelelőnek bizonyultak, alkalmasak a tanulásban akadályozott és 
többségi tanulók induktív gondolkodásának mérésére. A személy-/itemtérkép alapján 
kiderült, hogy (1c) a feltételezésnek megfelelően a feladatok tesztszinten jól működnek, 
tehát az itemek nehézsége illeszkedik a diákok képességszintjéhez. 

Megállapítható, hogy az értékek megfelelőnek bizonyultak. A kifejlesztett tesztegyüt- 
tes komoly átstrukturálása, nagyobb változtatások kivitelezése nem feltétlenül szükséges. 
A reliabilitás növelése, a tesztegyüttes esetleges szélesebb életkori intervallum lefedésére 
mutató bővítése, vagy egy nagyobb minta képességszintjének feltárásakor számbavehető 
eltérések következtében az itemszintű mélyebb elemzés kívánatos a későbbi tesztfejlesz-
tési irányok kijelöléséhez. 
 
 

Az induktív gondolkodás fejlettsége 
 
Az egyes csoportok átlagos képességszintjének összehasonlításához plauzibilis értéket, 
míg a tanulói szintű elemzésekhez az EAP, várható értékeken alapuló közelítés értéket 
alkalmaztam. Ennek oka, hogy a diszkrét képességszintekkel számoló eljárások valamely 
paraméter tekintetében mindig alul- vagy felülbecslik a várható értékeket, de az EAP és 
PV-k átlaga áll a legközelebb a megfelelő értékekhez egy generált adatbázis esetében. 
(MOLNÁR 2013) 

A teljes minta, valamint külön a többségi és a tanulásban akadályozott tanulók induk-
tív gondolkodásának fejlettségét szemlélteti a 7. ábra. Az eredmények alapján a 7. évfo-
lyamos diákok induktív gondolkodásának átlagos fejlettségi szintje magasabb az 5.-
esekénél. A teljes mintában az 5.-esek átlaga –0,18 (sd=0,73), a 7.-eseké –0,05 (sd=0,72) 
logit. 

A mintát két részre bontva a tanulásban akadályozott tanulók átlagos fejlettsége szin-
tén magasabb a 7. évfolyamon. Az 5. évfolyamosok esetében –0,64 (sd=0,62), a 7. évfo-
lyamon –0,35 (sd=0,76) az átlag. 

Ugyanez a többségi minta esetében nem mondható el. A többségi tanulók esetében  
a várttól eltérő különbség áll fenn. Az 5. évfolyamos tanulók eredménye jobb, mint 7. év- 
folyamos tanulóké (0,3 logitról 0,12-re csökken). Ez az eredmény vélhetően a mintavéte-
li eljárás következménye. Ugyanis a többségi tanulók 5.-es mintájának túlnyomó többsé-
gét egy egyházi fenntartású, városi elit iskola tanulói képzik. Az adott intézményben 
matematika szakos különképzésben is részesülnek a diákok. Ettől eltérően a 7. osztályo-
sok mintáját több, kisebb intézmény tanulói alkotják, amely intézményekben magas 
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arányban integrálnak sajátos nevelési igényű tanulókat, tehát feltételezhetően gyengéb-
bek a tanulói teljesítmények. Így jelen keresztmetszeti kutatásban az átlagok különbsége 
a két eltérő minta között fennálló képesség-fejlettségbeli különbséget fejezi ki. Ez felhív-
ja a figyelmet a későbbi kutatások esetében a pontosabb mintavételi eljárás kidolgozásá-
ra, valamint a korábbi kutatások eredményeire. Átfogó kutatások (MOLNÁR – CSAPÓ 2011) 
mutattak rá, hogy az azonos életkorú tanulók között sokéves fejlettségbeli különbség 
van, s az évfolyamok közötti különbség is számottevő. Van olyan iskolába lépő tanuló, 
akinek fejlettségi szintje megelőzi az iskolából kilépőkét is. Jelen esetben a kutatásban 
résztvevő tanulók mintája is alátámasztja a tanulók és az intézmények sokféleségét, szé-
les skálán történő szóródását. 

 
 

 

7. ábra. Az induktív gondolkodás fejlettsége az 5. és 7. évfolyamon 

 
 
Feltételezhetően az eltérés csak ennek a szűk körű mintának a tulajdonsága. Ennek kö-
vetkeztében a többségi és a tanulásban akadályozott tanulók két mérési időpont közötti 
fejlettségbeli mértéke csak úgy vethető össze, hogy ezt az eredményt szem előtt tartjuk. 

A hipotézisemmel (2a) ellentétben nem mondható el, hogy minden részminta eseté-
ben magasabb képességszintűek a 7. évfolyamos tanulók. De a feltételezésnek megfele-
lően, (2b) a többségi és a tanulásban akadályozott gyermekekből álló részminták ered-
ményeit vizsgálva, az eltérés ellenére is elmondható, hogy a többségi tanulók fejlettségi 
szintje az 5. (|t|=9,90 p<0,001) és a 7. (|t|= 3,782 p<0,001) évfolyamon is szignifikánsan 
magasabb, mint a tanulásban akadályozott tanulóké. Továbbá az is leolvasható az ábrá-
ról, hogy a 7.-es tanulásban akadályozott tanulók a többségi 5. osztályosok szintjét sem 
érik el.  
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Az induktív gondolkodás fejlettsége az integrált és szegregált for-
mában oktatott tanulók részmintái esetében 
 
A mintát az intézménytípus szerint tovább bontva lehetőség nyílik a többségi tanulók,  
az integrált és a szegregált formában oktatott tanulásban akadályozott tanulók fejlettség-
beli különbségeinek vizsgálatára is, szem előtt tartva az elemszámbeli különbségeket. 
Ezen eredmények feltárása által kideríthető, hogy milyen fejlettségbeli eltérés tapasztal-
ható a két intézménytípusba járó gyermekek között, továbbá kideríthető, hogy felfedez-
hető-e az oktatási forma szerepe a tanulásban akadályozott gyermekek fejlődésében. 
Természetesen hazánkban ismert az a szelekciós mechanizmus, hogy a gyengébb ké-
pességű tanulók kerülnek a szegregált intézményekbe, ezáltal a fejlettségbeli különbsé-
gek nem vezethetőek vissza tisztán az oktatási-nevelési forma eredményességére. 

A varianciaanalízis eredményeit a 6. táblázat tartalmazza. Hipotézisemnek megfele-
lően a legalacsonyabb fejlettségi szinten a szegregált tanulók állnak, akik mindkét évfo-
lyamon szignifikánsan (p<0,001) alacsonyabb eredményt értek el mind az integrált, mind 
pedig a többségi tanulókhoz viszonyítottan. Az integráltan tanulók teljesítménye viszont 
csak az 5. osztályban szignifikánsan (p<0,001) alacsonyabb a többségi gyermekekénél.  
A 7. évfolyamon tapasztalható szignifikáns különbözőség hiánya valószínűleg a többségi 
minta fejlettségi szintjének a következménye. 
 
 

Évfolyam  
Részminták ANOVA 

Többségi 
Integrált  
tan.ak. 

Szegregált 
tan.ak. 

F p 

5. 

elemszám 68 34 36 

60,1 0,00 átlag 0,3 –0,4 –0,87 

szórás 0,73 0,47 0,66 

7. 

elemszám 84 27 22 

16,43 0,00 átlag 0,12 –0,004 –0,77 

szórás 0,64 0,59 0,75 

Megj.: tan.ak.= tanulásban akadályozott tanulók 

6. táblázat. Tanulási akadályozottság és évfolyamok szerinti részminták varianciaana-
lízisének eredménye (logit és ANOVA: F, p) 

 
 
A hipotézis (2b) csak részben igazolódott. Elmondható ugyanis, hogy a többségi tanulók 
magasabb szintet értek el a tanulásban akadályozott tanulók mindkét almintájához ké-
pest, és az integrált intézmények diákjai is a szegregált intézményben tanulókhoz képest. 
A felsőbb osztályba járók esetében ez nem érvényesül, bár a többségi tanulók átlaga 
magasabb, mint az integrált tanulóké, azonban a köztük levő különbség nem szignifi-
káns.  
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7. Összegzés 
 
Kutatásomban tehát a tanulásban akadályozott és a többségi tanulók képességfejlettség-
ének összevetésére alkalmas számítógép alapú mérőeszköz kidolgozása volt az elsődle-
ges célom, amely alkalmas az induktív gondolkodás fejlettségében való különbözőségek 
feltárására. A kutatási kérdések megválaszolására és a hipotézisek igazolására egy három 
eltérő nehézségű, de horgonyitemekkel összekötött tesztegyüttes kifejlesztésére került 
sor. A tesztek 5. és 7. osztályos többségi, valamint integrált és szegregált intézmények-
ben tanuló tanulásban akadályozott gyermekekről gyűjtöttek információt. 

Az eredmények alapján a teszteket egyként kezelve megfelelő reliabilitású (EAP/PV 
reliabilitás=0,85) tesztegyüttes került kifejlesztésre, amely alkalmas a tanulók induktív 
gondolkodása fejlettségének becslésére, mindkét évfolyamon és minden részminta ese-
tében. A begyűjtött információk alapján további optimalizálásra, a megbízhatóság továb-
bi növelésére, és a tesztek nagyobb életkori sávra való továbbővítésére is lehetőség van. 

A fejlettségi szint vizsgálatakor kiderült, hogy a teljes minta esetében igen kicsi a két 
évfolyam közötti fejlődés mértéke. A részmintákra bontás során az is kiderült, hogy en-
nek oka a többségi tanulók eredménye, amely az elvárttól eltérő fejlettségbeli csökke-
nést mutat. Ennek oka a minta összetételére vezethető vissza. Ettől függetlenül elmond-
ható, hogy a tanulásban akadályozott és többségi tanulók fejlettsége között szignifikáns 
eltérés van az 5. (|t|=9,9; p<0,001) és a 7. (|t|= 3,78; p<0,001) évfolyamon egyaránt,  
a többségi tanulók javára. A tanulásban akadályozott tanulók átlaga még 7.-ben sem éri 
el az 5.-es többségi tanulók átlagát. A tanulásban akadályozott diákok fejlettségi szintjé-
ben tehát több mint két éves fejlődésbeli elmaradás mutatható ki. 

A teljes mintát tovább bontva, az integráltan és szegregáltan tanulók különbségeit 
vizsgálva kiderült, hogy hipotézisemnek megfelelően a fejlettség alapján felállított sor-
rendben a legalacsonyabb szinten a szegregált intézményben tanulók állnak. A varian-
ciaanalízis eredménye alapján az 5. osztályos részminta esetében a többségi tanulók 
szignifikánsan (p<0,001) magasabb teljesítményt nyújtanak a tanulásban akadályozott 
diákokhoz képest, és az integráltan tanulók a szegregáltan tanulókhoz (p<0,001) képest.  

A kutatásból kiderült, hogy több éves fejlettségbeli különbség áll fenn a többségi  
és tanulásban akadályozott gyermekek induktív gondolkodásának fejlettsége között. 
Mértékének megállapítására és a következtetések általánosítására egy nagyobb mintán 
és tágabb életkori intervallumban folytatott kutatás indokolt. A továbblépést megelőzően 
érdemes egy korrigált 5. osztályos mintán történő elemzés kivitelezése, a többségi min-
tán tapasztalható fejlettségbeli csökkenés kiküszöbölése céljából, amely alapján az ite- 
mek működéséről még több információt nyerhetünk. A későbbi kutatásokban az induk-
tív gondolkodás fejlettségének háttérváltozókkal való összefüggését is érdemes feltárni. 
 
 

  



290 

Irodalomjegyzék 
 
BENKŐ M. (2000): Az induktív gondolkodás vizsgálata ötödikes osztályokban. In: Iskolakultúra, 10. 

9., 71–76. 
CSAPÓ B. (1994): Az induktív gondolkodás fejlődése. In: Magyar Pedagógia, 94. 1–2., 53–80. 
CSAPÓ B. (1998): Az új tudás képződésének eszköze: az induktív gondolkodás. In: CSAPÓ B. (szerk.): 

Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest. 251–280. 
CSAPÓ B. (2002, szerk.): Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó, Budapest. 
CSAPÓ B. (2003): A képességek fejlődése és iskolai fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
CSAPÓ B. – AINLEY, J. – BENNETT, R. – LATOUR, T. – LAW, N. (2012): Technological issues of computer-

based assessment of 21st century skills. In: GRIFFIN P. – MCGAW B. – CARE E. (szerk.) 
Assessment & teaching of 21st century skills. Springer, New York. 143–230 

CSAPÓ B. – MOLNÁR GY. (2012): Gondolkodási készségek és képességek. In: CSAPÓ B. (szerk.): 
Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 407–440. 

D. MOLNÁR É. (2010): A sajátos nevelési igényű tanulók mérés-értékelésének akadálymentesítése.  
In: CSÍKOS CS. – KINYÓ L. (szerk.): X. Országos Neveléstudományi Konferencia: Új törekvések és 

lehetőségek a 21. századi neveléstudományokban. Program és összefoglalók. Budapest. 259. 
FAZEKASNÉ FENYVESI M. (2008): A beszédhanghallás fejlődése tanulásban akadályozott és többségi 

gyermekek esetében. In: PERJÉS I. – OLLÉ J. (szerk.): VIII. Országos Neveléstudományi Konfe-

rencia: Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola. Program és összefoglalók. 
Budapest. 58. 

FEJES J. B. – SZABÓ Á.-NÉ (2009): Szocio-kulturális tényezők és az intelligencia szerepe a matemati-
kai készségek fejlődésében tanulásban akadályozott és többségi gyermekek körében. In: 
BÁRDOS J. – SEBESTYÉN J. (szerk.): IX. Országos Neveléstudományi Konferencia: Neveléstu-

domány – Integritás és integrálhatóság. Tartalmi összefoglalók. Veszprém. 66. 
GAÁL É. (2000): A tanulásban akadályozott gyermekek az óvodában és az iskolában. In: ILLYÉS S. 

(szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanár-
képző Főiskolai Kar, Budapest. 429–460. 

JÓZSA K. (2009): Tanulásban akadályozott és többségi gyermekek matematika attitűdje. In: BÁRDOS J. – 

SEBESTYÉN J. (szerk.): IX. Országos Neveléstudományi Konferencia: Neveléstudomány – Integ-

ritás és integrálhatóság. Tartalmi összefoglalók. Veszprém. 65–66. 
JÓZSA K. – FAZEKASNÉ FENYVESI M. (2006a): A DIFER Programcsomag alkalmazási lehetősége tanu-

lásban akadályozott gyermekeknél – I. rész. In: Gyógypedagógiai Szemle, 34. 2., 133–141. 
JÓZSA K. – FAZEKASNÉ FENYVESI M. (2006b): A DIFER Programcsomag alkalmazási lehetősége tanu-

lásban akadályozott gyermekeknél – II. rész. In: Gyógypedagógiai Szemle, 34. 3., 161–176. 
JÓZSA K. – FAZEKASNÉ FENYVESI M. (2007): Tanulásban akadályozott gyermekek tanulási motivációja. 

In: Iskolakultúra Online, 1. 1., 76–92. 
JÓZSA K. – FAZEKASNÉ FENYVESI M. (2008): Az olvasás iránti motiváltság alakulása tanulásban akadá-

lyozott és többségi gyermekek esetében In: PERJÉS I. – OLLÉ J. (szerk.): Hatékony tudomány, 

pedagógiai kultúra, sikeres iskola. Program és összefoglalók VIII. Országos Neveléstudo-
mányi Konferencia Budapest Tartalmi Összefoglalók. Budapest. 61. 

JÓZSA K. – FAZEKASNÉ FENYVESI M. (2009): A beszédhiba és a beszédhanghallás összefüggése tanulás-
ban akadályozott gyermekeknél. In: MOLNÁR GY. – KINYÓ L. (szerk.): PÉK 2009 – VII. Peda- 
gógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. SZTE Neveléstudományi 
Doktori Iskola, Szeged. 42. 

JÓZSA K. – FAZEKASNÉ FENYVESI M. (2012): A beszédhanghallás és a beszédhiba összefüggése tanu-
lásban akadályozott gyermekek esetében. In: Gyógypedagógiai Szemle, 40. 1., 1–13. 



291 

JÓZSA K. – KELEMEN R. (2009): Matematikai szöveges feladatok megoldásának jellemzői tanulásban 
akadályozott és többségi gyermekek esetében. In: MOLNÁR GY. – KINYÓ L. (szerk.): PÉK 2009 

– VII. Pedagógiai Értékelési Konferencia: Program – Tartalmi összefoglalók. Szeged. 77. 
JÓZSA K. – SZABÓ Á.-NÉ (2009): Matematikai alapkészségek fejlődése tanulásban akadályozott és 

többségi gyermekek esetében. In: BÁRDOS J. – SEBESTYÉN J. (szerk.): IX. Országos Neveléstu-

dományi Konferencia: Neveléstudomány – Integritás és integrálhatóság. Tartalmi össze-
foglalók. Veszprém. 63–64. 

KASIK L. – LESZNYÁK M. – MÁTÉNÉHOMOKI T. – TÓTHNÉ ASZALAI A. (2012): A szociálisprobléma-megoldó 
gondolkodás vizsgálata többségi és tanulásban akadályozott diákok körében. In: KOZMA T. – 

PERJÉS I. (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban 2011. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 
81–99. 

KELEMEN R. (2010): A matematikai szövegesfeladat-megoldó képesség vizsgálata többségi és tanu-

lásban akadályozott 9–13 éves tanulók körében. PhD értekezés. Kézirat. Szegedi Tudo-
mányegyetem, Szeged. 

KLAUER, K. J. (1989): Denktraining für Kinder I. Hogrefe, Göttingen. 
KLAUER, K. J. (1990): Paradigmatic teaching of inductive thinking. In: Learning and Instruction, 2. 23–45. 
KLAUER, K. J. (1991): Denktraining für Kinder II. Hogrefe, Göttingen. 
KLAUER, K. J. (1993): Denktraining für Jügendliche. Hogrefe, Göttingen. 
KLAUER, K. J. (1996): Teaching inductive reasoning. Some theories and three experimental studies.  

In: Learning and Instruction, 6. 37–57. 
MESTERHÁZI ZS. (1998): A nehezen tanuló gyermekek iskolai nevelése. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógy-

pedagógiai Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest. 
MESTERHÁZI ZS. (2001): Tanulásban akadályozottak. In: MESTERHÁZI ZS. (szerk.) Gyógypedagógiai 

Lexikon. BGGYTF, Budapest. 155. 
MESTERHÁZI ZS. – GEREBEN F.-NÉ (1998): Tanulási nehézségek – a nehezen tanuló gyermek. In:  

BÁTHORY  Z. – FALUS I. (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány köréből 2001. Osiris Kiadó, 
Budapest. 314–333. 

MOLNÁR GY. (2006): Az induktív gondolkodás fejlesztése kisiskolás korban. In: Magyar Pedagógia, 
1., 63–80. 

MOLNÁR GY. (2008): Kisiskolások induktív gondolkodásának játékos fejlesztése. In: Új Pedagógiai 

Szemle, 18. 5., 51–64. 
MOLNÁR GY. (2009): Kisiskolás diákok számára kidolgozott induktív gondolkodás fejlesztő prog-

ram hosszú távú hatása. In: PERJÉS I. – KOZMA T. (szerk.): Új kutatások a neveléstudomá-

nyokban. Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola. Magyar Tudományos 
Akadémia, Budapest. 118–129. 

MOLNÁR GY. (2011a): Számítógépes játék-alapú képességfejlesztés: egy pilot vizsgálat eredményei. 
In: Iskolakultúra, 21. 6–7., 3–11. 

MOLNÁR GY. (2011b): Az információs-kommunikációs technológiák hatása a tanulásra és oktatásra. 
In: Magyar Tudomány, 9., 1038–1047. 

MOLNÁR GY. (2013): A Rasch-modell alkalmazási lehetőségei az empirikus kutatások gyakorlatá-

ban. Gondolat Kiadó, Budapest. 
MOLNÁR GY. (2015): A képességmérés dilemmái: a diagnosztikus mérések (eDia) szerepe és helye 

a magyar közoktatásban. In: Géniusz Műhely Kiadványok, 2. 16–29. 
MOLNÁR GY. – CSAPÓ B. (2011): Az 1–11 évfolyamot átfogó induktív gondolkodás kompetenciaskála 

készítése a valószínűségi tesztelmélet alkalmazásával. In: Magyar Pedagógia, 111. 2., 127–140. 
PAPP G. – ILYÉS K. (2008): A szóolvasó készség fejlődése tanulásban akadályozott és többségi gyermekek 

esetében. In: PERJÉS I. – OLLÉ J. (szerk.): VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Hatékony 

tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola. Program és összefoglalók. Budapest. 59. 



292 

PAPP G. – SZABÓ Á.-NÉ (2008): A szövegértés fejlődése tanulásban akadályozott és többségi gyer-
mekek esetében. In: PERJÉS I. – OLLÉ J. (szerk.): VIII. Országos Neveléstudományi Konferen-

cia: Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola. Program és összefoglalók. 
Budapest. 60. 

PÁSZTOR A. (2014): Lehetőségek és kihívások a digitális játék alapú tanulásban: egy induktív gon-
dolkodást fejlesztő tréning hatásvizsgálata. In: Magyar Pedagógia, 114. 4., 281–301. 

RIESZ M. (2006): Érzelmi képességek vizsgálata tanulásban akadályozott tanulók körében. In:  
Alkalmazott pszichológia, 8. 2., 4–62. 

ZENTAI G. –FAZEKASNÉ FENYVESI M. (2013): Tanulásban akadályozott tanulók rendszerező képessé-
gének fejlődése. In: JÓZSA K. – FEJES J. B. (szerk.): XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. 
Program – Előadás-összefoglalók. Szegedi Tudományegyetem. Szeged. 130. 

 

 
 

LOGOPÉDIAI REHABILITÁCIÓ  
ÚJ 2 FÉLÉVES SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS  

INDUL A BÁRCZIN 
 
 

A szakirányú továbbképzés célja a logopédusok felkészítése a felnőttkori szerzett 
központi idegrendszeri sérülés kapcsán kialakult beszéd- és nyelvi zavarok, a nye-
lészavarok és a különböző etiológiájú hangképzési zavarok logopédiai terápiájára. 
A képzés során a hallgatók ismereteket szereznek az afázia, diszartria, hangképzési 
zavarok és a diszfágia terápiás eljárásairól, a háttérben álló neurorehabilitációs fo-
lyamatokról. Olyan korszerű rehabilitációs szemlélet megalapozása, kialakítása tör-
ténik, amely a fenti kórképek ellátásának interdiszciplináris jellegével összhang- 
ban ötvözi a medicinális, nyelvészeti, pszichológiai és gyógypedagógiai ismerete-
ket. A képzés elsősorban gyakorlati orientáltságú. Végigvezeti a hallgatót a szerzett 
beszéd- és nyelvi zavarok, a hangképzési és nyelészavarok alapvető differenciáldi-
agnosztikai eljárásain, a terápiás munka gyakorlati folyamatain, azok tervszerű al-
kalmazásán. 

 

Tervezett indulás:  
2016–17-es tanév tavaszi félév 

 
Jelentkezési határidő: 2017. január 6. 

 
Részletes információk a kari honlapon:  

www.barczi.elte.hu 
 

E-mail: tovabbkepzo@barczi.elte.hu 
 




