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A Takács Etel Pedagógiai Alapítvány 2015-ben indította útjára könyvsorozatát, amelyben 

jól sikerült neveléstudományi és nyelvészeti doktori értekezéseket publikál. Ebben a 

sorozatban jelent meg 2017-ben Szántó Anna munkája is. A disszertáció középpontjában 

a beszédpercepció fejlesztése áll. 

„A kutatás célja bemutatni a tipikus fejlődésű nagycsoportos óvodás és első osztályos 

kisiskolás gyermekek beszédpercepciós teljesítményének alakulását, a kutatási 

eredményeik segítségével felhívni a figyelmet a prevencióra, a fejlesztés jelentőségére, 

továbbá bemutatni a kutatás során használt fejlesztő eljárást, amely a mindennapi oktatási, 

pedagógiai gyakorlatba könnyen adaptálható”. 

A könyv (disszertáció) a kísérletes mukák követelményeinek megfelelően épül fel: a 

szakirodalmi bevezetést a kísérlethez használt módszertan ismertetése, majd az 

eredmények és a következtetések bemutatása követi. A mellékletekben olvasható 

fejlesztési tervek kidolgozásának alapját a Gósy Mária és Imre Angéla által szerkesztett 

Beszédpercepciós fejlesztő modulok képezik. A bemutatott fejlesztési tervek jól 

használhatók mások számára is, nagymértékben megkönnyítik a beszédpercepciót 

fejlesztő gyakorlati munkát.  

A szerző a bevezetésében mutatja be azokat az ismereteket, amelyek az  anyanyelv-

elsajátítás és a beszédpercepció folyamatához kötődnek. Megismerhetjük a 

beszédpercepció hierarchikus felépítésű modelljét, amely a kutatás során használt 

tesztsorozatnak is az alapja, és amelynek segítségével a teljes folyamat vizsgálható. A 

percepciós zavarral azért fontos foglalkozni, mert számos következménye lehet már 

óvodás- és iskoláskorban is. Kiejtési hibák, diszlexiás és diszgráfiás tünetek 

jelentkezhetnek, ha a beszédértés ép, de az észlelés zavart, valamint beszédmegértési 

nehézségek, olvasásértési problémák léphetnek fel, ha a beszédészlelés ép, de zavart a 

beszédmegértés. A szerző célja az, hogy bemutassa a beszédpercepció fejlesztésének egy 

alternatív lehetőségét, és megvizsgálja, hogy e célzott fejlesztés hatására milyen fokú 

változás tapasztalható az egyes korcsoportok beszédpercepciós teljesítményében. A 

fejlesztési eljárás célja az, hogy hatására a gyermekek beszédészlelésének és 

beszédmegértésének szintje megfeleljen az életkorban elvártnak. 

Az elméleti bevezetést követő részekben a szerző ismerteti a kutatás anyagát, 

módszerét és a kísérleti személyeket. A módszernél bemutatja a beszédpercepció 

fejlesztésére kidolgozott eljárást. A beszédészlelés és beszédmegértés folyamatának 

felmérését a szerző a GMP-diagnosztika tesztfeladataival végezte. A tesztsorozat 

eredetileg 20 résztesztből áll, melyből a vizsgálat során 14 részteszttel dolgozott. Az 



észlelési folyamatok megítélésére a GMP2, GMP3, GMP4, GMP5 részteszteket, míg az 

egyes részfolyamatok működésének feltárására a GMP7, GMP10, GMP14, GMP17, GMP18 

részteszteket használta. A kutatás első szakasza a 2011/2012-es tanév őszi félévében volt. 

Az ép intellektusú, tipikus fejlődésű óvodás gyermekek egy budapesti kerületből, de két 

különböző óvodából kerültek ki, míg az 

iskolás csoportot ugyanazon iskolában tanuló 

gyermekek alkották. A két korcsoportot a 

szerző további két csoportra bontotta: 

vizsgálati (célzott fejlesztésben részesült) és a 

kontroll (célzott fejlesztésben nem részesült) 

csoportok. A kutatás második szakasza a 

2011/2012-es tanév tavaszi félévének végén 

volt, ekkor ismételte meg a szerző az év eleji 

vizsgálatokat. A vizsgálati csoportokba tartozó 

gyermekek a diagnosztikát követően, hét 

hónapon át tartó fejlesztésben vettek részt. A 

fejlesztést az iskolások esetében a tanítónőjük, 

míg az óvodásoknál heti váltásban két 

óvónőjük végezte. A bemutatott kísérlet tehát 

különböző korosztályok egy időben mért 

adatait veti össze, valamint ugyanazon 

gyermekek beszédpercepciós folyamatait 

vizsgálja bizonyos idő elteltével. 

A módszer ismertetése után olvashatjuk a részletes kutatási eredményeket. A kutatás 

eredményeként megfogalmazható, hogy az óvodás és a kisiskolás gyermekek 

beszédpercepciós szintje elmaradást mutat az adott életkorban elvárt teljesítménytől, 

valamint iskoláskorban a percepciós elmaradás több folyamatot is érint. Fő 

következtetésként a szerző megállapítja, hogy kiemelten fontos a tipikus fejlődésű 

gyermekek esetében is a beszédpercepciót fejlesztő feladatok alkalmazása, mivel 

látványos javulás tapasztalható a fejlesztésben részesülő csoportoknál.  

A kutatás és egyben a kötet legértékesebb része az, hogy a szerző egy saját 

beszédpercepciós fejlesztési eljárást dolgozott ki a Beszédpercepciós fejlesztő modulok 

(Gósy és Imre 2007) alapján, amely nagyobb csoportban is alkalmazható. Összesen 27 

hétre készültek tervek, külön az iskolásoknak, külön az óvodásoknak. A fejlesztés az 

iskolában minden anyanyelvi óra elején vagy végén történt, heti négy alkalommal (5 

perc), az óvodásoknál heti öt alkalommal, napközben (15-20 perc).  

Összegezve, a beszédészlelés és a beszédmegértés fejlesztése akár nagyobb 

csoportban alkalmazva is eredményes módszer a fennálló elmaradások csökkentésére, 

illetve megszüntetésére. A kötetet logopédusoknak, gyógypedagógusoknak, továbbá 

tanítóknak és óvodapedagógusnak is ajánlom, hiszen nagy jelentősége, hogy részletes és 

gondosan felépített, beszédpercepciót fejlesztő terveket tartalmaz, amelyek könnyen 

beépíthetők a mindennapi gyakorlatba, ezzel megkönnyítve a pedagógusok munkáját.  
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