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Józsa Krisztián és szerzőtársai által elkészített fejlesztő készlet (Józsa, Zentai és 

Hajduné, 2017a, 2017b, 2017c) megismerése előtt érdemes áttekinteni a gondolkodási 

képességek fejlődésével kapcsolatos korábbi hazai törekvéseket, fejlesztési programokat. 

A tanulásban akadályozott tanulók kognitív képességei jelentős elmaradást mutatnak a 

tipikus fejlődésmenetű gyermekekéhez képest (Józsa, 2011; Józsa & Fazekasné, 2006a, 

2006b; Mesterházi, 1998; Zentai, Fazekasné és Józsa, 2013). A megismerő tevékenységek 

első lépcsőfokától, az észleléstől kezdve a figyelem, emlékezet műveletein át a 

gondolkodás egyszerű, majd egyre bonyolultabb funkciókat igénylő logikai műveleteinek 

elvégzéséig megfigyelhetőek ezek a fejlődésbeli eltérések (Mesterházi, 1998). 

A gyógypedagógiai és az inkluzív fejlesztő munkához sokféle igényes, jól 

alkalmazható kiadvány, program található. Ezek a korábbi kiadványok elsősorban az 

induktív és deduktív gondolkodás, valamint a számlálás és írásbeli műveletek fejlesztésére 

szolgáltak, a kombinatív és rendszerező képességek fejlesztése kevésbé került előtérbe 

(pl. Auth, 2012; Bird, 2011, 2012; Kriston-Bordi, 2008). Az egyes területeken belül a 

feladatok kiválasztása, a tanulók képességszintjéhez illesztése korábban gyakran 

esetleges volt, a pedagógusok nem kaptak segítséget ahhoz, hogy milyen lépések 

egymásra építésével tudják eljuttatni a gyermeket a gondolkodási képesség kifejlődéséig. 

További nehézségként tapasztalták meg a pedagógusok, hogy jelentős számú 

gondolkodási képesség esetében nem állnak rendelkezésre fejlődési mutatók, nehéz a 

tanulók aktuális fejlettségét megállapítani, a számukra optimális kihívást jelentő feladatok 

szintjét megállapítani. A DIFER mérési rendszer kidolgozása jelentős előrelépést hozott e 

tekintetben (Józsa, 2011, 2016; Nagy, Józsa, Vidákovich és Fazekasné, 2004b), hiszen hét 

képességterület esetében állnak rendelkezésre évek óta mérföldkövek, melyek 

megkönnyítik a gyermekek fejlettségi szintjének megállapítását és alapját képezik a 

fejlesztő munkának. Az eredeti hét területet követte nemrégiben a rendszerező képesség 

(Zentai, 2010; Zentai és mtsai, 2013), valamint a kombinatív képesség (Hajduné, 2004) 

feltérképezése, melyből kiindulva újabb képesség fejlettségi mutatói iránt mutatkozott 

szakmai igény a gondolkodási képességek terén. Az erre való törekvés eredményezte 



Józsa Krisztián, Zentai Gabriella és Hajduné Holló Katalin új fejlesztő csomagját (Józsa és 

mtsai, 2017a, 2017b, 2017c). 

Az újszerű szemléletmódot képviselő könyv, fejlesztő csomag és kártyakészlet a 

gyermekek egyéni igényeire fókuszáló komplex gondolkodásfejlesztő programot ad 

közre. A szerzők célja az volt, hogy hidat képezzenek az óvoda és iskola közötti 

átmenetben. Törekvésük hármas pillérre támaszkodik: munkájuk egyik pillére a magas 

szintű, empirikus eredményekkel alátámasztott elméleti rész, amely a 

gondolkodásfejlesztés korábbi eredményeiből kiinduló innovációs gondolatot alapoz 

meg. Másik pillérként tárul elénk a képességek mérését elősegítő eszközgyűjtemény, míg 

harmadik pillér a 4-8 éves korosztály alapvető tevékenységformáiba – játékos fejlesztésbe 

és mesébe – ágyazott, konkrét lépésekre bontott módszertani játékgyűjtemény. 

A könyv szerkezete is leképezi ezeket a törekvéseket – a könyv első fejezete 

összefoglalja a gondolkodás fejlesztésének alapfogalmait, egymásra épülő lépéseit, a 

diagnosztikán alapuló kiindulópontokat. Arányaiban hangsúlyosabb szerep jut a játékok, 

a fejlesztő program ismertetésének. Két olyan gondolkodási képesség fejlesztését vállalják 

fel írásukban a szerzők, amelyek szervesen illeszkednek az országszerte alkalmazott 

DIFER mérés hét alapképességet tartalmazó rendszerébe (Nagy és mtsai 2004a, 2004b). 

A rendszerező képesség Nagy József (1987, 2007) szerint olyan gondolkodási 

képesség, amely különböző absztrakciós szinten működhet. A szerzők középpontba 

emelik a rendszerezési képesség manipulatív szintjét; szerepét kritikus jelentőségűnek 

tartják a későbbi fogalmi fejlődés szempontjából. Felhívják a figyelmet arra, hogy a 

manipulatív fejlesztés szenzitív időszaka ugyan óvodáskorban elkezdődik, de nem 

feltétlenül esik egybe a tipikus fejlődésmenetű és megkésett, vagy gyorsabb 

fejlődésmenetű gyermekek esetében (Zentai 2011a; Zentai és mtsai, 2013). Az elemi 

rendszerező képesség elemeit (felismerés, szelektálás, szortírozás, sorképzés) – Piaget 

kutatásai alapján – a matematikai készségek kialakulási feltételei közt tartjuk számon. A 

konkrét, manipulatív tevékenységek szerepe ebben az esetben az, hogy matematikai 

számolási nehézségek esetén segítenek megérteni és megjeleníteni, vizualizálni a 

gondolkodást, a gondolkodási modellek megalkotását (Bird, 2011; Józsa, 2014). A 

rendszerező képesség szerepe a szerzők szerint túlmutat a matematikai sikerességen, 

szoros kapcsolatban van a kombinatív képességgel, az induktív gondolkodással és az 

intelligenciával (Zentai, 2011b). 

A kombinatív képesség elemi szintjéhez kapcsolódó első hazai empirikus 

tapasztalatok Nagy József (2004), majd Hajduné Holló Katalin (2004) nevéhez fűződnek. 

Az általuk használt mérőeszközök a kombinatív képesség elemi szintjének összetevőire 

épültek: ezek a variálás, kombinálás és permutálás ismétléses és ismétlés nélküli 

változatai. A kombinatív készségek elsajátításában három szakasz különül el: a kezdeti 

véletlenszerű, rendszertelen próbálkozás után már megjelenik a feltételeknek megfelelő 

lehetőségek feltérképezése, majd a teljes rendszert átlátja a gyermek, képessé válik a 

stratégiahasználatra. 

A gyógypedagógia alapvetése a diagnosztikára épülő képességfejlesztés – a gyermek 

tudásának és képességeinek feltárása szükségszerű a gyógypedagógiai intervenció 

megtervezéséhez, a tapasztalatok alapján képes a gyógypedagógus a legmegfelelőbb 

hatásmechanizmus, fejlesztési irány kiválasztására (Mesterházi, 1996). Az elméleti rész 



következő fejezetében tetten érhető ez a diagnosztikára épülő intervenciós törekvés, 

amikor a szerzők lépésekre bontva ismertetik a rendszerező és kombinatív képesség 

diagnosztizálásának folyamatát, a mérés módszereit, az eredmények kiértékelésének és 

értelmezésének technikáját. Egyértelműen állást foglalnak amellett, hogy a saját 

pedagógusok (óvodapedagógus, gyógypedagógus, tanító) által végzett diagnosztika 

szerepe jelentős a gyermek megismerése szempontjából, a gyermek és pedagógus közötti 

kapcsolat árnyalásában, a kötődés kialakításában. 

A következő fejezetben a szerzők részletesen, empirikus mutatók segítségével 

vázolják fel a készségek fejlődésének vizsgálatában szerzett valós tapasztalataikat, a 

készségek különböző életkorokban tapasztalható fejlettségi szintjét. Természetesnek 

tartják az egyéni, érési különbségek megjelenését. Ugyanakkor Nagy József (1980) 

korábbi kutatási eredményeiben és a DIFER vizsgálatokban (Józsa, 2004, 2016; Józsa és 

Zentai, 2007; Nagy és mtsai, 2004a, 2004b) kimutatott, olykor 4-5 évnyi fejlettségbeli 

különbséget az iskolába lépés idején olyan jelentős fejlődési szintbeli eltérésnek tartják, 

amely arra utal, hogy a fejlődési különbségek lehetséges okait fel kell tárni, a 

hagyományostól eltérő pedagógiai módszerekkel kell megközelíteni. 

A lehetséges háttértényezők között környezeti és organikus okokat sorakoztatnak fel 

a szerzők. Eredményeik megerősítik, hogy a családi háttér, és hangsúlyosan az anya 

iskolázottsága akár 1,5 évnyi fejlettségbeli különbséget eredményezhet. Az anyagi vagy 

érzelmi hátrányos helyzet ugyancsak fél-egyévnyi lemaradást okozhat a fejlődésben az 

iskolába lépés küszöbén. Organikus okként a fejlődésbeli megkésettséget tárják fel, e 

diagnózison belül leginkább érintett tanulócsoportként a tanulásban akadályozott 

tanulókat azonosítják. Helyesen értelmezik, hogy a szociokulturális háttér elégtelensége 

is eredményezhet tanulási akadályozottságot. A szerzők összegzik a tanulásban 

akadályozott tanulók gondolkodásának lehetséges főbb jellemzőit: gondolkodási 

inaktivitás, produktív megoldás keresésének hiánya, absztrakt folyamatok gyengesége, 

szimbolikus jelek használatának problémái, műveleti lépések ellenőrzésének 

kritikátlansága, vizuális tagolás zavarai, figyelmi gyengeség. E gondolkodási jellemzők 

előrevetítik a gondolkodási képességek eltérő fejlődési ívét: a 3. évfolyamos tanulásban 

akadályozott tanulók rendszerezési képességei nem érték el a tipikus fejlődésmenetű 

középső csoportos óvodások eredményeit, ugyanakkor az 1. és 3. évfolyam között 

intenzív fejlődés rajzolódott ki. Ezt követően már nem volt kimutatható fejlődés, a 

teljesítmény 80 százalékpont környékén megrekedt (Zentai és mtsai, 2013). 

A szerzők által kidolgozott fejlesztő program empirikus mutatói a kötet gerincét alkotó 

fejlesztő játékgyűjtemény eredményességéről árulkodnak. Az elemi rendszerező 

képességet fejlesztő program kilenc hónapon át zajlott. Az előmérés és utómérés 

eredményeinek összevetése a kísérleti csoport 22 százalékpontos, a kontrollcsoport 15 

százalékpontos fejlődését jelezte. Az egyéni teljesítmények vizsgálata a gyengébb szintről 

induló tanulók esetében kifejezetten erős fejlesztő hatást mutatott, a fejlődési lemaradás 

nagymértékben csökkenthető volt a kísérleti program eredményeként. A kombinatív 

képesség esetében szintén egy nevelési éven át tartott a napi szintű fejlesztés. A kísérleti 

csoportban középső és nagycsoport esetében egyaránt 18-19 százalékpontot emelkedett 

a teljesítmény, a kontrollcsoport spontán fejlődése 6, illetve 8 százalékpontnyi 

fejlődésével szemben. 



A gondolkodási képességek sikeres fejlesztése érdekében a szerzők javaslatait hét 

pontban összegezhetjük: (1) a tudatosság és egységes alapokra épülő tervezés, (2) 

optimális kihívást jelentő feladatok kiválasztása, (3) örömteli tevékenységek alkalmazása, 

(4) hétköznapi vagy akár a gyermek személyes tárgyainak használata, (5) rövid játékok, 

gyakori ismétlés, (6) a már ismert játékok adaptálása új, érdekes szituációk létrehozásával, 

(7) mozgásos és asztali játékok egyensúlya. 

A harmadik részben a fejlesztő program elemeit ismerhetjük meg részletesen. Az elemi 

rendszerező képesség fejlesztésébe 66 változatos játékon keresztül nyerhetünk 

betekintést. A felismerés, szelektálás és szortírozás játékai azonos eszközök használatára 

épülnek, a sorképzés játékai elkülönülnek. Minden egyes játéktevékenység 

megvalósításához több fejlettségi szinten találunk ötleteket. Például a Virágszedés játék 

esetében az előkészítő és kezdő szinten egyszerűen a sárga virágokat kell „leszedni”, 

haladó szinten csak a sárga, egylevelű rózsákat, míg a befejező-optimum szint elvárása 

már az, hogy külön csokorba kell szedni a piros tulipánokat, a fehér tulipánokat és a sárga 

rózsákat. Ez a struktúra jó lehetőséget biztosít az egyéni különbségek figyelembe vételére, 

mennyiségi és minőségi differenciálásra. 

A kombinatív játékok esetén hét alfejezetben láthatunk 65 érdekes játéklehetőséget 

variáció, kombináció és permutáció különböző formáinak kipróbálására. A pedagógus 

vagy érdeklődő szülő munkáját jelentősen megkönnyítheti, hogy a kombinatív játékok 

végén rövidítések segítségével a megoldásokat is láthatjuk. A képességkülönbségek 

figyelembe vétele érdekében e játékok esetében is megtaláljuk a rendszerező képességnél 

már megfigyelt fejlettségi szinthez illeszkedő, differenciált elvárásokat. A feladatokban 

rejlő folyamatos adaptálási, megújítási lehetőség által a játékgyűjtemény valódi kihívást 

jelenthet a tehetséges gyermekektől a megkésett fejlődésű gyermekekig. A gondolkodási 

nehézségekkel küzdő tanulók sikeres feladatvégzéséhez hozzájárulhat még e feladatok 

esetén, ha a szerzők ajánlását figyelembe véve próbafeladatok segítségével aktivizáljuk 

az analógiás gondolkodás működését. 

További lehetőségeket rejt a gyűjtemény a számolási készségek fejlesztése és a 

divergens, kreatív gondolkodás terén. Eltérő szimbólum segítségével tették a szerzők 

beazonosíthatóvá a számlálásra, mennyiségi összehasonlításra alkalmas feladatokat, 

illetve azokat a játékokat, amelyek esetében többféle megoldás is elfogadható. 

Pedagógusok és szülők számára is rendkívül felhasználóbarát az az ötlet, hogy a szerzők 

egy saját készítésű, nyomtatható, kivágható eszköztárat is rendelkezésre bocsátottak a 

játékötletek mellé (Józsa és mtsai 2017c). A játékok mellé rajzolt szimbólum jelzi az 

eszköztár alkalmazásának lehetőségét. A mindennapos pedagógiai munkát tovább 

színesíthetik az utolsó fejezetben olvasható foglalkozási és projekttervek. Mindkét 

gondolkodási képesség esetében két foglalkozási terv és egy projektterv is szerepel a 

gyűjteményben. A foglalkozási tervek a mesefeldolgozásból kiindulva, a természet 

megfigyelésén át a kreatív tevékenységekig széles felhasználási lehetőséget vázolnak fel, 

mellékletként tartalmazzák a felhasznált irodalmi alkotásokat is. A projekttervek több 

héten keresztül megvalósítható változatos, játékos ötletek gyűjteményeiként szolgálnak, 

elősegítve a pedagógusok módszertani megújulását. 

A Józsa Krisztián, Zentai Gabriella és Hajduné Holló Katalin által összeállított komplex 

programcsomag mind külső megjelenésében, mind tartalmában igényesen kidolgozott 



mű, melyet már első pillanatban jólesik kézbe venni, belelapozni. A játékok megértését 

elősegítő illusztrációk, fotók szemléletessé teszik a mondanivalót, az alkalmazott 

szimbólumok és színek közérthető, modern és egységes látványt eredményeznek. 

Mind az integráló, mind a gyógypedagógiai iskolákban dolgozó gyógypedagógusok, 

és a téma iránt érdeklődő gyógypedagógia szakos hallgatók számára haszonnal forgatható 

A gondolkodás fejlesztése 4-8 éves életkorban című könyv, hiszen mind az elméleti, mind 

a gyakorlati részben deklaráltan megjelenik a tanulásban akadályozott tanulók 

gondolkodásfejlesztésének igénye és lehetősége. 
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