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KÖNYVISMERTETÉS,  ÚJDONSÁGOK 
 
 
 
JÓZSA KRISZTIÁN 

A számolás fejlesztése 4–8 éves életkorban 
Mozaik Kiadó, Szeged, 2014. 
 
 

A könyv a számolás fejlesztése kapcsán hosszú évek 
óta halmozódó fejlesztőfüzetektől eltérően, hiány-
pótló formában ad valós szakmai és tudományos ta-
pasztalatra alapozott ismereteket.  

A szerző bevezetőjében kifejti, hogy a számolási 
készség velünk születik, viszont kibontakozásához 
az óvodai környezet új szemléletű támogató mód-
szereire van szükség, amelyek a gyermekek egyéni 
fejlődési üteméhez igazodnak.  

A kiadvány kiemelkedő előnye az általános fej-
lesztő játékok gyűjteményével szemben, hogy egy 
500 fő bevonásával több éven át folyó kutatás ered-
ményei alapján kidolgozott programot mutat be.  
Az elmélet kifejtése során a kutatás eredményei alap-
ján a szerző megállapítja, hogy az elemi számolási 
készség óvodáskorban a gyermek szükségleteit fi-
gyelembe vevő módszer alkalmazásával fejleszthető.  

A fejleszthetőség másik színtere a család. A szerző 2004-ben publikált kutatása alapján 
megállapítja, hogy a gyermek fejlődése szempontjából a legerősebb mutató a szülők vég-
zettsége, és ezt követi a gyermekkel való foglalkozás, beszélgetés és játék mennyisége és 
minősége. Nagy József 1980-as kutatásának eredménye, hogy azok a gyermekek, akik 
mindennap hallgatnak mesét, átlagosan két évvel fejlettebbek kortársaiknál.  

A könyvben részletesen bemutatott DIFER vizsgálóeszköz – melyet a fejlesztőprogra-
mok hatékonyságának vizsgálatára alkalmaztak – számolási készség tesztje a diszkalkulia 
szűrésére alkalmas eszköz lehet, melyről még nem történt felmérés. Tanulásban akadá-
lyozott gyermekek esetében már történtek felmérések, melyek alapján az érintett gyerme-
kek elemi számolási készségének fejlettsége 5-6 évvel elmarad kortársaikétól.  

A fenti szakmaelméleti összefoglalást követően külön fejezetben tárgyalja Józsa Krisz-
tián az óvodai és az iskolai fejlesztőprogramok eredményességét, melyben három prog-
rammal ismerkedhet meg az olvasó. Az iskolai fejlesztőprogram keretében a MATANDA 
eszközről vázlatos leírás olvasható, melyet a szerző jól használható eszköznek minősít.  

A fejlesztési szempontok között szerepel, hogy a gyermek alapvető kíváncsiságára ér-
demes alapozni. Továbbá a szerző megfogalmazza, hogy a kora gyermekkorban a kihívást 
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jelentő helyzetekben mutatott kitartás az intelligenciánál jelentősebb hatással bír az értelmi 
fejlődésre. A fenti szempontok alapján állítható össze egy gyermekbarát fejlesztőprogram.  

A kiadvány második fele a gyakorlatban dolgozó óvodapedagógusok, iskolapedagó-
gusok és a szülők számára nyújt foglalkozásterveket, játékgyűjteményt és versgyűjte-
ményt.  

Ez az a kiadvány, amely nem hiányozhat a gyakorlatorientált szakemberek könyves-
polcáról, a szülőknek pedig segítséget nyújt gyermekük tudatos támogatásához.  
 

Farkasné Gönczi Rita 
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A kognitív képességek fejlesztésének  
módszertana 
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest, 2012. 

 
 
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar munkatársai a TÁMOP – 4.1.2-08/2/A/KMR 
– Bárczi Gusztáv digitális tananyagfejlesztő program – Projektrendszerű oktatási formák 
és ezeket támogató digitális tananyagok fejlesztése a gyógypedagógus-képzés BA- és MA-

szintű moduljaihoz című projekt keretében a kognitív képességfejlesztéshez kapcsolódó 
módszertani kurzusokhoz digitális tananyagot hoztak létre.  

A tananyag struktúrája lehetőséget teremt, hogy a témában járatlan olvasó mélyülő is-
mereteket szerezzen, ezáltal a kognitív pszichológia és pedagógia alapjai iránt érdeklődő 
kívülállók számára is befogadható ismereteket nyújt. Az elméletet folyamatosan gyakorlati 
tapasztalatokkal és feladatokkal bővítik a szerzők, ezáltal olyanná válik a digitális anyag, 
mint egy színes, saját élményeket biztosító tankönyv.  

A moduláris felosztás viszont a témában már elmélyült olvasók számára teszi lehetővé 
a célirányos keresést és szükséges információk fellelését. A gyógypedagógiai képzés során 
nem csupán a digitális tankönyvben megjelölt kurzus hallgatói kamatoztathatják az ösz- 
szefoglalt ismereteket, hanem a társtudományokkal foglalkozó tanegységek hallgatói is  
– ezek közé tartozik például a számolási zavarok témakörét felölelő Diszkalkulia alapis-
meretek című tárgy is, mely alapját képezi a jelen mű.  

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar munkatársai bizonyították, hogy a gyógy- 
pedagógiai képzés során a digitális fejlődés vívmányai jól alkalmazhatóak, ezáltal a gyógy-
pedagógus-hallgatók képzési elvárásainak megfelelő, korszerű formába önthetők az elért 
szakmai tudástartalmak.  


