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A Strassmeier fejlõdési skála bevezetésének
tapasztalatai az értelmileg akadályozott
óvodás gyermekek képességstruktúrájának
megismerésében, a fejlesztés tervezésében

DOMONKOS ÁGNES

1. Bevezetés

A minõségbiztosítási rendszer, illetve az intézmény „Felkaroló” pedagógiai
programja keretében a 2003-2004. tanévben új vizsgálati módszert vezettünk
be az értelmileg akadályozott óvodások képességstruktúrájának mérésére az
ELTE Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztõ Módszertani Központban. A
korábbi években a PAC tesztet alkalmaztuk erre a célra, de szükségét láttuk
egy korszerûbb vizsgálati eljárás bevezetésének. Az Értelmileg Akadá-
lyozottak Pedagógiája Tanszékrõl Galgóczy Anna ismertetett meg bennünket
a Strassmeier fejlõdési skálával, s nyújtott gyakorlati útmutatást a felvétel
módjáról. Így az elsõ vizsgálatokat e módszerrel próbaként 2004 május-
júniusában végeztük el. A felméréseket Gáspár Ágota, Kövics Ágnes és
Domonkos Ágnes készítették. Az elsõ mérések pozitív tapasztalata alapján
döntöttünk e módszer bevezetésérõl. E vizsgálati módszerrel ugyanis pontos
képet kapunk a gyermekek képességstruktúrájának fejlettségi fokáról, s ez
nagy segítség a terápia tervezéséhez. 

2. A gyógypedagógiai vizsgálat és fejlesztés folyamata, 
rendszere intézményünkben

Az értelmileg akadályozott óvodások intézményünkbe kerülésének feltétele a
területileg illetékes Szakértõi Bizottságok kijelölõ véleménye, a szakvéle-
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mény. A gyermekeket szeptemberben – a bekerülés elsõ évében – gyógy-
pedagógiai vizsgálatban részesítjük. Ennek keretében felvesszük az anyával
az anamnézist, majd megfigyeljük az elsõ hetekben az óvodások magatartását,
nagy- és finommozgását, játékát, beszédét, önkiszolgálását és kognitív
képességeit. Ezalatt a vizsgálatokat rögzítjük a Strassmeier profil-lapon
gyermekenként, majd szövegesen is jellemezzük a gyermekek adott állapo-
tának megfelelõ képességeket. Mindezek ismeretében elkészítjük fél éves
idõtartamra az óvodások egyénre szabott fejlesztési tervét, majd a második
félévben kiegészítjük azt a további megfigyelések és a fejlõdés tükrében.

A megfigyeléseket, vizsgálatokat követi a komplex képességfejlesztés,
terápia, melynek lényege a tevékenységre épülõ differenciált fejlesztés.

A tanév végén következnek a kontroll vizsgálatok. Ezek – értelemszerûen
az anamnézis felvételén kívül – a fent említett vizsgálatok megismétlését
jelentik. (1. sz. ábra)

1. ábra: A gyógypedagógiai vizsgálat
és fejlesztés folyamata, rendszere intézményünkben

3. A Strassmeier fejlõdési skála bemutatása

A fejlõdési skála öt területet vizsgál, ezek: önellátás, finommotorika,
nagymozgás, nyelv/beszéd és a gondolkodás/érzékelés. (2. sz. ábra)

Az eredeti profil-lap 60 hónapos korig mér, de mi kiegészítettük ezt 84
hónapra. Ezt a módosítást azért vezettük be, mert az intézményünkbe járó
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gyermekek akár 7 éves korig is az óvodánkba járnak, s tapasztalataink szerint
a legnehezebb feladatok megoldása sem haladja meg képességeiket a tesztben.

A vizsgálat rendszerint kétszemélyes helyzetben történik. Feladatsoronként
végezzük a felmérést. A tesztsoron végighaladva „+” jellel jelöljük, ha a gyermek
teljesíteni tudja az adott feladatot. A vizsgálat végén területenként összegezzük a
kapott eredményeket, és a profil-lapon rögzítjük azt. Vízszintes vonallal jelöljük
az egyes gyermekek valódi életkorát hónapra átszámítva. (3. ábra)
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2. ábra: Profil-lap

3. ábra: K. G. képesség-
struktúrája óvodába  kerüléskor

Profil-lap

Profil-lap
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A kapott diagram grafikusan ábrázolja a gyermek aktuális életkorához
viszonyított elmaradást a mért területeken.  A profil-lap pedig meghatározó
dokumentuma a gyermekek egyéni fejlesztési tervének. Jól mutatja, hogy a
fejlesztés során mely területekre kell nagyobb hangsúlyt fektetni. (4. sz. ábra)

Az elsõ fejlesztési év végén a fentiek szerint módosult az adott óvodás telje-
sítményprofilja, mely igen szórt, extrém képet mutatott. Mint látható, a finom-
motorika területén volt a legnagyobb az elmaradás, ez kilenc hónap elteltével
jelentõsen javult. A beszéd területén sikerült a gyermek életkori szintjéhez
mérten egyenletes fejlõdést elérni, azaz kilenc hónapnyit javult a gyermek
teljesítménye ez idõ alatt. A kognitív funkciók kevésbé fejlõdtek. (5. sz. ábra)

4. ábra: K. G. fejlõdésének bemu-
tatása az elsõ fejlesztési év végén
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5. ábra: K. G. fejlõdésének bemutatása a második fejlesztési év végén

Profil-lap



107

A második év végi kontroll vizsgálat jelentõs eredményjavulást hozott a
gyermek profiljában. A fejlõdési elõmenetel követése során megállapíthatjuk,
hogy az eddig elmaradt területeken nagy ívû fejlõdést figyelhetünk meg,
fõképpen a gondolkodás profilban, s ezzel mintegy kiegyenlítõdött a gyermek
képességstruktúrája, s minden területen hasonló mértékû elmaradást mutat az
életkorához viszonyítva, képességprofilja harmonizálódik. 

A fejlesztési tervben hangsúlyozottan kerültek fejlesztésre azok a
területek, ahol a legnagyobb elmaradást tapasztaltuk, ezek valósultak meg a
komplex fejlesztés során. Kiemelt célunk továbbá az is, hogy az iskolakez-
déshez szükséges alapkészségek minél inkább kialakuljanak gyermekeinknél,
így a beszéd és gondolkodás területeit az egyéni fejlesztések során is erõtel-
jesebben hangsúlyozzuk, teret adunk a tapasztalatba ágyazott képesség-
fejlesztésnek.

4. A vizsgálati eredmények értékelése, a Strassmeier fejlõdési
skála tapasztalatai

Az egyes gyermekek képességstruktúrájának megismerése alapvetõ jelentõsé-
gû a fejlõdés optimális kereteinek – azaz a fejlesztési terv – meghatáro-
zásához. Mint ismeretes, a készségek, képességek fejlõdése idõben elhúzódó
folyamat, melyek kialakulásához hónapokra, évekre van szükség. A gyerme-
kek között jelentõs fejlõdésbeli különbségek vannak, s ezek sokfélék lehet-
nek. Ezek a különbségek más-más módon alakulnak. 

A fejlõdés az egyén különbözõ idõpontokban megfigyelt állapotainak
összevetésével tanulmányozható. A Strassmeier fejlõdési skálával vizsgált
gyermekek nyomon követése bizonyos életszakaszokban történik, azaz longi-
tudinális adatgyûjtés szükséges hozzá. 

A jelen felmérés során 24 óvodás profil-lapját vizsgáltuk. Ennél jóval több
gyermeket vizsgáltunk meg, de az õ profiljuk nem alkalmas az össze-
hasonlításra, illetve a fejlõdés változásainak megfigyelésére. Részben azért,
mert az elsõ vizsgálatot követõen, mely a 2003/2004. tanév végén történt,
iskolába mentek, így csupán egyetlen grafikon látható a dokumentumukon;
részben pedig amiatt, hogy szeptemberben kerültek be óvodánkba. E 24
gyermek közül 12-nek két vizsgálata történt meg (a tanév elején és az elsõ

6. ábra: A vizsgált populáció



tanév végén), másik 12-nek pedig három, õk két fejlesztési évet töltöttek
óvodánkban. (6. sz. ábra)

E 24 gyermekbõl 11 még óvodánkba jár, 13 pedig iskolába ment. A
felmért óvodások közül 6 fõ lány, 18 pedig fiú.

7. ábra: Átlagos fejlettség az elsõ fejlesztési év végén

A fenti diagram (7. ábra) a vizsgálatban részt vevõ 24 gyermek év eleji és
kontroll vizsgálatának összehasonlítását mutatja az elsõ fejlesztési évben. 

A Strassmeier profil-lapon a különbözõ fejlõdési pályákat elemezhetjük.
Látható, hogy óvodába kerüléskor nagymozgásban és az önellátás területén a
legmagasabbak az értékek, ezt követi a finommotorika, majd a beszéd és a
gondolkodás területe, melyeknél a legalacsonyabb a fejlettségi szint. (8. ábra)
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8. ábra: Az átlagos fejlettség egy év távlatában



A finommotorika profilban a legeredményesebb, leglátványosabb a
növekedés, itt 9 hónapos fejlesztési idõszak alatt 12 hónapnyi, azaz 1 évnyi
fejlõdés látható. Intenzív a fejlõdés a gondolkodás/érzékelés területén is, ami
fõképp az egyéni fejlesztéseknek köszönhetõ. A többi terület – önellátás,
nagymozgás – nagyjából követi az életkornak megfelelõ fejlõdési skálát, itt
kb. 10 hónapnyi fejlõdést mutatnak a gyerekek.

9. ábra: Egy fejlesztési évre vetített átlagos fejlõdés

A korábbi grafikon (9. ábra) a fejlõdés dinamikáját mutatja be egy fejlesztési
év alatt. Ez az elõzõ profil-lapon már bemutatott eredményeket demonstrálja.
Ugyanazt mutatja, mint a korábbi ábra, csak másképp értelmezzük az
eredményeket, hiszen arra is kíváncsiak voltunk az elemzés során, hogy a
gyermekek életkori szintjéhez viszonyítva melyik terület eredménye a
legkimagaslóbb, hol figyelhetõ meg a legdinamikusabb változás. A „0”
tengely az életkori változásoknak megfelelõ fejlõdést jelenti, jelen esetben a 9
hónapot felölelõ – szeptembertõl júniusig terjedõ – idõszakot.

A 9. ábrán jól látható, hogy az önellátás, nagymozgás egyenletesen követi az
életkori változásokat. A beszéd területén 1 hónappal még elmaradnak a
gyermekek, viszont a finommozgás, gondolkodás területén növekszik a fejlettség. 

A sokat emlegetett „az életkor elõrehaladtával nyílik az olló”, vagyis
minél idõsebb a gyermek, annál nagyobb a fejlõdésbeli elmaradás a saját élet-
korához képest, ebben az életkorban nem nyert bizonyítást vizsgálatainkban. 

Az elsõ fejlesztési évben bekövetkezõ jelentõs mértékû fejlõdés oka
többek között az lehet, hogy a gyermekek óvodáskor elõtt nem részesültek
intenzív fejlesztésben. A közösség motiváló hatása, a példa húzóereje is jóval
erõteljesebb, mint az elsõ életkori éveikben. 
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10. ábra: Átlagos fejlettség a második fejlesztési év végén

A következõ ábrákon (10–11. sz. ábra) bemutatott elemzés során az eddigi 24
óvodás közül kiemeltük azokat (12 fõ), akik 2 fejlesztési évet töltöttek
intézményünkben. A világos oszlopok az óvodába kerülés értékei, a sötétebb
oszlopok az elsõ fejlesztési év, míg a feketék a második fejlesztési év
eredményeit mutatják. 
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11. ábra: Az átlagos fejlettség két év távlatában



Az óvodába kerülés elsõ heteiben mért eredmények szinte ugyanolyan
képet mutatnak, mint az elõzõ, 24 fõt felölelõ vizsgálatban: a nagymozgás
területén a legjobbak az eredmények, ezt követi az önellátás. A finom-
motorika, beszéd, gondolkodás profilban a legkisebb az elért fejlettségi szint.
(A kisebb populáció miatt az eredmények szórtabbak, de a grafikonok képe,
dinamikája követi az elõzõ, 24 fõt átfogó vizsgálatot.)

12. ábra: Két fejlesztési évre vetített átlagos fejlõdés

Ennél a számítási módnál (12. sz. ábra) csupán a 2x9 hónapnyi fejlesztési
idõszakot vettük alapul, mert a saját munkánkat kívántuk górcsõ alá vetni a
gyermekek fejlõdésének tükrében. 

Az elsõ fejlesztési év végén az elõzõekhez hasonlóan a finommozgás és
gondolkodás profilban tapasztalható a legerõteljesebb fejlõdés, a többi terület
fejlõdése nagyjából követi az életkori változásokat. 

A második fejlesztési idõszak végén a fejlõdés dinamikája megtorpanni
látszik. Ekkor az eredmények már kevésbé követik az életkori változásokat.
Az önellátás és finommotorika még igen, de a mozgás és gondolkodás fejlõ-
dése már nem egyenletes –  a mozgás még mindig a legmagasabb fejlettségi
szintet mutatja a többi területhez képest. 

A vizsgált gyermekek közül kiválasztott egy gyermek profil-lapja,
fejlõdési pályájának elemzése (13. sz. ábra) jól demonstrálja az eddig
elmondottakat. Megfigyelhetõ, hogy milyen szórt képességstruktúrával
érkezett a gyermek az óvodába. Az elsõ fejlesztési év végén jelentõs változás
következett be a finommozgás, a beszéd és a gondolkodás területén, ahol
1,6–2 évnyi fejlõdés is tapasztalható 9 hónap alatt. A második fejlesztési év

111



végére az eddig nagyon intenzív fejlõdés megtorpant, de a képességstruktúra
kezd kiegyenlítetté válni, a görbe kezd „kisimulni”. 

Összefoglalás

A Strassmeier fejlõdési skála felvétele bár igen hosszadalmas és eszköz-
igényes, a mindennapi fejlesztõ munka során, a gyakorlatban igen hasznosnak
bizonyul. Segítségével könnyebben meg tudjuk határozni a fejlesztés
irányvonalait, optikailag, grafikusan jól látható a gyógypedagógiai fejlesztõ
munkánk eredménye, így mi magunk is kapunk visszacsatolást a fejlesztõ
munka hatásáról. A különbözõ fejlõdési pályák elemzése lehetõvé teszi, hogy
megismerjük az értelmileg akadályozott óvodások fejlõdési sajátosságait. A
szülõk számára is demonstrálni tudjuk gyermekük fejlettségi fokát. Az
intézményünkbe látogató fõiskolai hallgatóknak és a szakembereknek bátran
ajánljuk a Strassmeier fejlõdési skála használatát. 

112

13. ábra: Egy vizsgált 
gyermek képességprofiljaÖ

ne
llá

tá
s

F
in

om
-

m
ot

or
ik

a

N
ag

y-
m

oz
gá

s

N
ye

lv
 /

B
es

zé
d

G
on

do
lk

od
ás

 /
É

rz
ék

el
és

Profil-lap



Irodalomjegyzék

DOMONKOS ÁGNES – GÁSPÁR ÁGOTA – KÖVICS ÁGNES – ROSTA
KATALIN – WAGNER PÁLNÉ (2005): Értelmileg akadályozott gyermekek
óvodai fejlesztése. In: Rosta Katalin (szerk.): Add a kezed! A mentális
fejlõdés segítése sajátos nevelési igényû gyermekeknél. Logopédiai Kiadó.
Budapest. p. 113-234.

DOMONKOS ÁGNES – KÖVICS ÁGNES (2006): A Strassmeier fejlõdési skála
bevezetésének tapasztalatai a gyógypedagógiai tagozaton. In: Rosta Katalin
(szerk.): Egy negyedszázados nevelõ-fejlesztõ munka tapasztalatai. Az ELTE
Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztõ Módszertani Központ
tanulmánykötete. Logopédiai Kiadó. Budapest. p. 236-251.

MÁRKUS ESZTER (szerk.) (1996): Halmozottan sérült, súlyosan mozgáskorlátozott
gyermekek nevelése, fejlesztése. Szemelvénygyûjtemény. Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola, Budapest. p. 93-111.

MOLNÁR GYÖNGYVÉR és CSAPÓ BENÕ (2003): A képességek fejlõdésének
logisztikus modellje. Iskolakultúra, 2. sz. 57-69. 

ROSTA KATALIN (szerk.) (2004): Felkaroló. Az ELTE GYFK Gyakorló Óvoda és
Korai Fejlesztõ – fejlesztõ és speciális pedagógiai program. Belsõ kiadvány

113


