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BATIZ ENIKŐ 

A kommunikáció szerepe a  dinamikus 

felmérésben és a mediált tanulási tapasztalat  által 

feltételezett mediálási folyamatban  

 

A jelen cikk egy szélesebb körű tanulmány részét képezi, mely a pszichometriás 

(klasszikus) tesztelés és a formatív diagnosztikai eszközök előnyeit és hátrányait 

elemzi az iskolaérettség és az iskolai siker-sikertelenség felmérésének folyamatában. 

A formatív diagnosztika kezdetei 

A 20. század végén felvetődött az intellektuális teljesítmény felmérési módozatainak 

megreformálása. A formatív diagnosztika úttörői között kiemelt fontossággal bír 

Jean Piaget és L. S. Vygotsky. Binet próbálkozásait Buckingham, Dearborn, Kern, 

Penrose, Thorndike és Réy fejlesztették tovább, mindannyian a tanulás mérését az 

intelligencia részeként tekintve. A formatív diagnosztika elméleti kidolgozása (a 

dinamikus felmérés - Dynamic Assessment) és népszerűsítése a 70-es években kez-

dődött, mikor is Brown és munkatársai1 bemutatták Vygotsky és Haywood2 elméle-

tét és elsők között bevezették Reuven Feuerstein elméletét a modern pszichológiába.  

A próbák és formatív diagnózis meghatározása 

A „formatív pszichometria [formatív felmérés (dynamic assessment)]:  

1. a végeredmény helyett, magára a folyamatra összpontosít; 

2. a hangsúlyt a tanulási potenciálra helyezi. A végeredmény nem egy kikristá-

lyosodott IQ, hanem egy intellektuális fejlődési potenciál, valamint az alany azon 

képessége, hogy kihasználja a tanítás, betanítás, bizonyos szakmába való kiképzés 

adta lehetőségeket”3. 

A vizsgálati személy és a vizsgálatvezető közötti interakció dinamikus, egyszeri 

folyamat, nem egy repetatív, ismétlődő információ adás-vétel, hanem a mediátorral 

való interakció általi kognitív gazdagodást célozza meg. 

Statikus vagy dinamikus? 

A 20. század közepétől a klasszikus tesztelés számos kritikája fogalmazódott meg, 

melyeket Tzuriel4 négy pontban összesített: 

                                                           
1 Brown, A. & Ferrara, R. A., (1985), Diagnosing zones of proximal development. In. J. V. 

Wertsch (Ed.), Culture, communication and cognition: Vygotskian perspectives  (pp. 273-305). 
2 Haywood, H.C. (1997), Interactive assessment. In R. Taylor (Ed.) Assessment of individuals with 

mental retardation (pp. 103-129), San Diego: Singular Publishing Group. 
3 Minulescu, Mihaela, (2006), Teorie şi practică în psihodiagnoză. Fundamente în măsurarea 

psihologică. Testarea intelectului, Ediţia a III-a, Editura Fundaţia România de mâine, Bucureşti. 
4 Tzuriel, D., (2000), Dynamic Assessment of Young Children; Educational and Intervention 

Perspectives, Educational Psychology Review, vol. 12, No. 4. 
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1.) a tanulási folyamatra illetve a tanulási képességért felelős kognitív funkci-

ókra vonatkozó ismeretek hiányosak; 

2.) a gyerekek pszichometriás tesztekben (klasszikus tesztek) nyújtott alacsony 

teljesítményei származhatnak onnan is, hogy figyelmen kívül hagyják a ta-

nulási potenciált, különösképpen azon gyermekek esetében akik alacsony 

szociális, gazdasági státuszú környezetből (LSES - low socio-economic sta-

tus) származnak; 

3.) számos standardizált teszt általános fogalmakkal írja le a vizsgálati szemé-

lyeket, egyszerűen összehasonlítva őket más alanyokkal, anélkül, hogy vi-

lágos leírást adnának a tanulásban résztvevő folyamatokról; 

4.) a standardizált tesztek nem nyújtanak leírást a vizsgálati személyek kogni-

tív teljesítményét befolyásoló non-intellektuális tényezőkről. 

Ezekhez a kritikákhoz Krechewsky5 hozzá teszi azt, hogy az IQ nem a biológia 

elsődleges reflektálódása, hanem inkább a lehetőségek és a tanulási hatások, vala-

mint a környezeti minőség kapcsolatának eredménye.  

Számos kutató, köztük a Feuerstein6 által kiemelt Hebb, Jensen, Herrnstein az 

egyének klasszikus, pszichometriás tesztekkel történő felmérésein tapasztalt különb-

ségeket a környezeti tényezők változásainak tulajdonítják.  

Feuerstein7 kiegészíti a kritikák sorát, megemlítve a szociológiai, gazdasági, po-

litikai-ideológiai tényezők szerepét a pszichológiai felmérésekben. Kijelenti, hogy 

ezek a tesztek a modern társadalom elvárásaival összeegyeztethetetlen, negatív érte-

lemben vett megkülönböztetésekhez megbélyegzésekhez vezethetnek (labeling) ,, 

kirekeszthetik a különböző kultúrákból származó személyeket, akik azonban egy 

jelentős mértékű emberi potenciált jelentenek, beleértve a kevésbé fejlett országok-

ból származó bevándorlókat, a kulturálisan elszigetelt kisebbségeket és olyan szemé-

lyeket/csoportokat, akik a kulturális többség elvárásai szerint működnek. 

Lebeer8 szerint a fogyatékosságok megértésének statikus modellje bizonyítást 

nyer ugyanazon tesztelési mód (klasszikus tesztelés) által. Számos kutató, köztük 

Utley, Haywood és Masters9 is kritikának veti alá a standardizált teszteket, melyeket 

általában besorolásra használnak és melyeket azért alkottak meg, hogy a különböző 

intelligenciaszinttel rendelkező személyek differenciált diagnosztizálását biztosítsák.  

A formatív diagnosztika olyan elméleti elképzelésekből fejlődött ki, melyek a 

kognitív plaszticitásra alapoznak. Ennek az új paradigmának a kialakulását  olyan új 

tesztek kidolgozásának gyakorlati szüksége indokolta, amelyekkel olyan egyének 

felmérése végezhető, akiknek az intellektuális teljesítménye, különböző okok miatt, 

klasszikus módon nem mérhető fel10. 

                                                           
5 Krechewsky, M. 1998, Beyond fixed intelligence: The Modifiability of Competences in the light 

of Multiple Inteligence Theory¸ in José Maria Martinez, Joseph Lebeer, Roberta Garbo,1998, Is 

Inteligence Modifiable?, Editorial Bruno, Madrid. 
6 Feuerstein, R., Rand, Y., Haywood, Hoffmann, M.B., (1979), The dynamic assessment of retarded 

performers: The learning potential assessment device: Theory, instruments, and techniques. Bal-

timore: University Park Press. 
7 idem. 
8 Lebeer, J., (2006), Clues to Inclusive and Cognitive Education: Reconciling need to Integrate and 

to Activate Learning Processes, Transylvanian Journal of Psychology, Special Issue No.2, 

supplement No.1 
9 Tzuriel, D. op. cit. 
10 Idem. 
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Tzuriel11 kijelenti, hogy molekuláris szinten a formatív diagnosztika módszerei-

nek hasznossága kiemelt értékű, mivel a klasszikus tesztek nem nyújthatnak pontos 

információkat az egyéni különbségekről, a tanulási folyamatokról, azok operacio -

nalizálásáról, a gyakorlatba ültetésükről, a cselekvési tervek kidolgozásáról stb. 

„Vannak idők és esetek amikor a statikus, normatív felmérés hasznos, például ami-

kor egyes gyerekek teljesítményét összehasonlítják a normatív minták átlagos telje-

sítményével, annak érdekében, hogy megállapítsanak egy kiindulási alapot, amelyet 

majd fejlesztési stratégiák kidolgozásakor használnak.... Ugyanakkor vannak komoly 

korlátozások is... Elméletileg ha az intelligencia egy állapot helyett egy tulajdonság, 

és potenciálisan módosítható a tapasztalat által, akkor viszont nem lehet »felmérni« 

mint statikus tulajdonságot”12. 

Vygotsky13 elméletének megfelelően, a gyermekek kognitív képességeinek  ki-

dolgozása és fejlődése a szülő-gyerek interakció során, pszichés szinten történik, 

belső folyamatként. Feuerstein14 alkalmazható rendszerbe operacionalizálta 

Vygotsky elméleteit, kidolgozva a mediált tanulási tapasztalat (Mediated Learning 

Experience) elméletét, egy kritériumrendszert, egy hiányos (deficites) kognitív 

funkciókból álló listát. 

Szerinte a kognitív funkciók nem megfelelő fejlettségi szintjének okai a mediált 

tanulás hiányára vezethetőek vissza. Ezeknek az említett deficites kognitív funkci-

óknak a feltérképezésére dolgozta ki a „kognitív térképet (cognitive map)” amely 

analitikus módon szemlélteti a dimenziókat. Ugyanakkor kidolgozott egy keretet, 

mely meghatározza a közelebbi és távolabbi (proximális és disztális) faktorok szere-

pét, mint a kognitív fejlődést meghatározó tényezőket . 

Feuerstein a kognitív strukturális modifikabilitásának (Theory of Structural 

Cognitive Modifiability) elméletében abból inspirálódott, hogy az ember változásra 

és a környezethez való alkalmazkodásra alkalmas szervezet/rendszer, aki mindenko-

ron alkalmazkodni tudjon a környezethez. 

Habár kiemeli a változás kognitív aspektusait, nem hagyja figyelmen kívül az 

affektív-motivációs és szociális aspektusokat, egyetértve ezáltal Piaget nézőpontjá-

val, miszerint a kogníció és emóció (értelem és érzelem) egyazon érme két oldalát 

képezik. 

A Mediált Tanulási Tapasztalat (MLE-Mediated Learning Experience) 

Feuerstein megkérdőjelezi a piaget-i Szervezet – Inger - Válasz [S(timulus) – O(rganism) – 

R(response)] modellt, és ezt kiegészítve bevezeti az inger és szervezet közé a mediátor 

személy fogalmát S → H → O ← H ← R modellbe (H=human), megalapozva ezáltal a 

mediált tanulási tapasztalat elméletét (Mediated Learning Experience)15. Ezt a szerve-

zet és az inger közé ékelt „beavatkozást” mediálásnak nevezik amely számos formá-

ban mutatkozhat meg. Célja általában az, hogy az alany által észlelt ingert („S”) a 

                                                           
11 Ibidem. 
12 Feuerstein, R., Feuerstein, R., Falik, L., (2008), LPAD. Learning Propensity Assessment Device – 

Standard.. Examiner’s Manual, Third Edition, ICELP, Jerusalem. 
13 Vygotsky, L.S., (1978), Mind in society, Cambridge, MA: Harvard University Press 
14 Feuerstein, R., (1998), The theory of Structural Cognitive Modifiability, in José Maria Martinez, 

Joseph Lebeer, Garbo, R., (1998), Is Intelligence Modifiable?, Editorial Bruno, Madrid . 
15 Tzuriel, D., (2000), Dynamic Assessment of Young Children; Educational and Intervention 

Perspectives, Educational Psychology Review, vol. 12, No. 4. 
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mediátor megváltoztassa - felkeltve az alany éberségét, tudatosságát és érzékenysé-

gét - miközben megfigyeli és befolyásolja az alany viselkedésbeli változásait (az 

„R”-t). A mediátor felméri azokat a helyzeteket, amelyben a tanulási tapasztalat 

felbukkan; tervezett és rendszeres (szisztematikus) választásokat eszközöl, döntése-

ket hoz, amely által legnagyobb mértékben ki tudja aknázni a helyzet mediálási 

potenciálját annak érdekében, hogy a kognitív működést elősegítse, illetve a változ-

tathatóságot ösztönözze16. 

Az elméletnek megfelelően a mediált tanulási tapasztalat során történő interak-

ciók úgy határozhatóak meg, mint olyan folyamatok, melyekben a szülők (felnőttek, 

társak) az inger és emberi szervezet közé ékelődnek, megváltoztatva a fejlődésben 

levő gyermek számára megfelelően ingereket17. A gyerek fele irányuló mediálási 

folyamatban a felnőtt különböző stratégiákat használhat, melyek figyelemfelkeltő 

hatásúak lehetnek a gyerek számára: a bemutatott ingerek erősségének, frekvenciá-

jának változtatása, sorrendbeli változtatásokat, ismerős kontextuális asszociációk 

megteremtése, melyek értelmet kölcsönözhetnek nekik stb. 

Kognitív szempontból a mediátor megpróbálja jobbá tenni és/vagy megteremteni 

a gyermekben azokat a hiányos vagy nem létező kognitív funkciókat, amelyeket a 

téri valamint idő viszonyok és az ok-okozati összefüggéseinek felfogása megkövetel. 

A mediálás a motivációs aspektusokra is vonatkozik, a gyermek kíváncsiságának,  

éberségének felkeltése vagy kihívások révén. „Saját késztetései által vezetve és a 

saját kulturális hovatartozására alapozva a mediátor megszűri és kiválasztja a spe-

cifikus mediálási ingereket, elrendezve és megfelelő kontextusba helyezve őket, ezál-

tal szabályozva a mediált személy reakcióit, értelmezve az ingereket és értelmet 

kölcsönözve nekik, felkeltve az alany érdeklődését és motivációt biztosítva számukra, 

s mindezt olyan módon, hogy növelje a tanulási folyamat hatékonyságát”18. 

A megszerzett és interiorizált mediált tanulási tapasztalati folyamatok elősegítik 

a gyermek fejlődését, a folyamatok jövőbeli önálló használatát, lehetőséget teremte-

nek arra,hogy a gyerek továbbra is részese lehessen tanulási élményeknek, 

önmediáló lehessen az új tanulási helyzetekben, valamint arra, hogy saját kognitív 

rendszerének változását előidézhesse. A mediált tanulási tapasztalat nagymértékben 

befolyásolja a tanuló egyén változtathatóságának képességét: minél több ingernek 

van kitéve, annál nagyobb mértékben tudja hasznosítani a direkt tanulást19. 
 

Didaktikai módszerek 
 

Kognitív funkciók Kognitív paraméterek 
GYEREK INGER 

 
Mediált tanulási folyamat 

MEDIÁTOR 

A MLE kritériumai. A mediálási folyamat három része20 

                                                           
16 Idem. 
17 Feuerstein, R., Rand, Y. – Hoffmann, M. – Miller, R, (1980), Instrumental Enrichment: An 

intervention program for cognitive modifiability, Baltimore. 
18 Lebeer, J., op. cit. 
19 Feuerstein, R., Feuerstein, R., Falik, L.,,(2008), op. cit. 
20 Feuerstein et al., op. cit. 
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A mediálás meghatározása és kritériumai 

„Mediálás alatt azt a tudatos és aktív beavatkozást értjük, melyet az oktató a vele 

való interakcióban levő személynek nyújt a lehetőségeinek optimális fejlesztése cél-

jából, az önállóság növelésének érdekében. Ez az a szükséges befektetés, energia 

mely a potenciált működőképessé változtatja és új tanulási lehetőségeket teremt. A 

modifikabilitás [változtathatóság] és mediálás elméletének megfelelően a felsőbb-

rendű mentális folyamatok alapját a tanulási folyamat képezi, amely során az oktató 

feladata alapvető fontosságú. A környezet, tanító és gyermek közötti interakció mo-

dalitása képezi az emberi kognitív apparátusban létrejövő legtöbb strukturális válto-

zás alapját. A mediátornak képesnek kell lennie arra, hogy egyéniesítsen, megválo-

gasson és előidézzen bizonyos ingereket, melyek olyan módon befolyásolják a gyer-

meket, hogy ez saját megértési szintjén elfogadhatóvá váljon”21. 

Feuerstein22 körvonalazta a mediált tanulási tapasztalat 12 kritériumát:  

1.) Az intencionalitás és reciprocitás (szándékosság és kölcsönösség) 

mediálása: explicitté tenni a szándékot és okokat, kiválasztani és megvál-

toztatni az ingereket annak érdekében, hogy bizonyosságot nyerjünk afelől, 

hogy a mediált személy átveszi ezeket és valóban elkötelezettje a felkínált 

tanulási tapasztalatnak; 

2.) A mediálás transzcendenciája: átlépni az „itt és most”-on, valamint széle-

sebbé tenni a szükségletek behatárolt rendszerét; 

3.) A tartalom mediálása: hozzáadni a fogalomhoz, történéshez, tárgyakhoz ér-

zelmi, szociális és kulturális értelmet és explicitté tenni ezt az értéket;  

4.) A hozzáértés (kompetencia) érzésének mediálása:  kihangsúlyozni a vég-

eredmények, az ezekhez elvezető folyamatok és pozitív visszajelzés általi 

pozitív önértékelés kialakítása; 

5.) A viselkedés szabályozásának és kontrolljának mediálása:  tudatosítani az 

elvárás és lehetőségek közötti viszonyt és megtalálni a megfelelő egyen-

súlyt a gyorsulási és lassulási késztetések között, a folyamatos reagálások 

által; 

6.) A részvételi magatartás mediálása: bátorítani a résztvevő bevonódásra és 

kommunikációs módszereinek fejlesztését; 

7.) Az egyediség és pszichológiai kölönbségek mediálása: bátorítani az egyedi, 

eredeti és kreatív válaszokat; 

8.) A célok keresésének, megtalálásának és elérésének mediálása:  bátorítani a 

folyamatos célok keresését, a feléjük való irányulást valamint az elérésük 

érdekét célzó különböző stratégiák kidolgozását; 

9.) A kihívások mediálása: az „új” és „összetett” keresése, az előreláthatatlan 

fele való megnyílás; 

10.) A személy, mint változó entitásként való elfogadás mediálása  

11.) Az optimista alternatívák választásának mediálása:  kialakítani egyrészt azt 

a hajlamot, hogy a gyerek a folyamat pozitív eredményét válassza, másrészt 

facilitálni az alternatív megoldásokat nyújtó tanácsok keresésének 

facilitálása; 

12.) A „hova tartozás” érésének mediálása: a különböző csoportokhoz (család, 

iskola, klubok, stb.) való tartozás szabályainak és jellemzőinek tudatosítása 

                                                           
21 Mara, D., (2007), Teoria învăţării mediate, Revista Transilvania, 2 
22 Feuerstein, R. op. cit,  
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A kommunikáció szerepe a dinamikus felmérési és a mediálási folyamatban  

A fentebb említett kritériumok nagy része az információk hatékony befogadása (in-

put), a befogadott információk megfelelő feldolgozása (elaborálási) vagy a válasz 

szakaszában (output a verbális vagy non-verbális) kommunikációt23 feltételez. 

Tzuriel24 felhívja a figyelmet arra, hogy a tartalom mediálásának szakaszában 

mediátor interakciója az ingerek bemutatása által jut kifejezésre. Ebben a vonatko-

zásban a kritérium a non-verbális mediálásra helyeződik, és az arckifejezés (mimi-

ka), hanghordozás, a rituálék és repetatív cselekvések által történik. Ugyanez verbá-

lis szinten az események, a tevékenység vagy a jelen tevékenységre vonatkozó kon-

textus körülírása által történik. A transzcendencia mediálásakor az iskolában a tanár 

úgy mediálhatja a szabályokat és stratégiákat, hogy azokat már az iskolában elsajátí-

tott témakörökhöz köti, ami ugyancsak történhet verbális vagy non-verbális (pl. 

tematikus rajz) kommunikáció útján. 

Vygotsky25 hangsúlyos szerepet tulajdonít azon gyermekek mediálási folyama-

tának, akik különböző kulturális környezetből származnak. A szerző kiemeli, hogy a 

mediálás és implicit módon a kommunikáció „felvértezi a személyeket kognitív 

plaszticitással (a személyek azon képessége, hogy a környezeti elvárás hatásaira 

módosítsák a kognitív strukturáikat)...” 

A Tzuriel és Samuels26 által leírt Mediálási Skálák Kategoriáiból is kikövetkez-

tethető az a tény, hogy a különböző, fenn leírt kategóriák mediálása nagy mértékben 

a kommunikáción alapszik: 

1.) A „viselkedés szabályozása” kategória: a verbális impulzivitás szabályozá-

sa; a non-verbális impulzivitás szabályozása; a verbális fókuszálás; a non-

verbális fókuszálás; a gátlások kiiktatása; a próbálkozások és kipróbálások; 

a szekvenciálás és rendezés; 

2.) A „reflektív-analitikus gondolkodás kialakítása” kategória:  az igazság és 

válaszok megalapozottságának kikérdezése; hipotetikus gondolkodás; a sa-

ját gondolatok tudatosítása; a tartalom mediálása; 

3.) A „tartalom szabályozása”: az alapvető fogalmak átadása; az alapvető 

nyelvezet átadása; szabályok és stratégiák átadása; 

4.) A „kompetencia mediálása”: a hozzáértés mediálása; 

5.) A „tanulás kikristályosodása”: a tanultak elraktározására kerül sor. 

Feuerstein meghatarozza azokat a deficites kognitiv funkciókat, amelyeket a 

medialas megcélozhat/ amelyekre a medialas irányulhat  és a mediált tanulási tapasz-

talat által irányt szab a mediátor és mediált személy közti párbeszédeknek és a 

mediálási tevékenységeknek. A deficitek meghatározásakor valamint a beavatkozás, 

tanítás és mediálás során a mediátor statikus, megfigyelő szerepből dinamikus, aktív 

szerepet ölt; a vizsgálatvezető és a vizsgált személy szerepe gyökeresen megválto-

zik: „oktató” és „tanuló” áll szemben egymással egy állandóan változó, interaktív - 

dinamikus – folyamatban, ahol a vizsgálatvezető folyamatosan válaszokat regisztrál, 

                                                           
23 Tzuriel, D., op. cit. 
24 Idem. 
25 Vygotsky, L.S., op. cit. 
26 Tzuriel, D., Samuels, M.T., (2000), Dynamic Assessment of Learning Potential  : Inter-Rater 

Reliability of Deficient Cognitive Functions, Types of Mediation, and Non-Intellective Factors, 

Journal of Cognitive Education and Psychology, 1, No. 1. 



A kommunikáció szerepe a dinamikus felmérésben… 

 37 

a válaszokat generáló folyamatok után kutat; sikertelenséghez vezető okokat és min-

tákat keresve, folytonosan észrevételeket tesz, beavatkozik, magyaráz, magyarázatot 

kér és ismétel, összefoglal, előrevetít, hogy az érintettek tisztában legyenek a nehéz-

ségekkel, ezzel segítve őket az említett nehézségek leküzdésében, ugyanakkor tük-

röző éleslátó gondolkodást ösztönözve27. 

Ahogyan a Tzuriel és Samuels28 által leírt és korábban már tárgyalt mediálási 

kategóriák esetében is, úgy a Feuerstein által értelmezett mediálási folyamat is szá-

mos verbális interakciót tartalmaz, mivel a mediálás pszichológiai eszközei (pl. a 

kommunikáció, beszéd, mimika, gesztusok) nagy jelentőséggel bírnak az ismeretek 

interiorizálási folyamatában és a problémamegoldási stratégiákban. Nem véletlen az, 

hogy a dinamikus felmérési eszköztárban (LPAD - Learning Propensity Assessment 

Device) kiemelten szerepel az alapvető kommunikációs készségek és a megfelelő 

válaszmódok mediálása (mediaton of basic communication skills and appropriate 

modes of response)29. Az interakciós folyamat során a vizsgálatvezető erőfeszítése 

nagymértékben arra irányul, hogy kialakítsa az alanyban a belső kényszert, hogy 

világosan és érthetően fejezze ki magát, nem pedig részleges, szakaszos, pontatlan 

megfogalmazásokban, mondattöredékekben. Mivel fejlődésük érdekében az ala-

nyokkal szembeni elvárás, hogy aktív résztvevőként kapcsolódjanak be a tanulási 

folyamatba, ezért a mediátorok nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy megtanulják 

pontosan, világosan kifejezni magukat, érthetően, tagoltan kommunikálnak. Ennek 

érdekében az oktató olyan modelleket és válaszmintákat állít fel, amelyek magukba 

foglalják a következő kommunikálási készségeket:  (a) verbális kifejezés; (b) szintak-

tikai nyelv; (c) pontosság; (d) precizitás; (e) tiszta fogalmazás; (f) a válaszok teljessége; 

(g) a válaszok általánosíthatósága; és (g) megcáfolhatatlan logikai bizonyítékok30. 

Mindezekből világosan kirajzolható az a következtetés, hogy amíg a statikus, 

klasszikus felmérés során a (verbális és non-verbális) kommunikáció minimális 

mennyiségű és intenzitású, a dinamikus felmérésben, illetve az ezt követő vagy ezzel 

párhuzamosan haladó, mediálással összekötött fejlesztési  folyamatban a kommuni-

káció szerepe és intenzitása lényegesen megváltozik, elsődlegessé, szinte elengedhe-

tetlen feltétellé lép elő. 

 

 

 

                                                           
27 Feuerstein, R., Feuerstein, R., Falik, L., (2008), op. cit. 
28 Idem. 
29 29 Feuerstein, R., Feuerstein, R., Falik, L., (2008), op. cit. 
30 Idem. 


