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A CÉLZOTT BESZÉDPERCEPCIÓ- ÉS BESZÉDÉRTÉS-
FEJLESZTÉS HATÁSA UTÁNKÖVETÉSES 

VIZSGÁLATBAN 

Szántó Anna 

Bevezetés 
A gyermek anyanyelv-elsajátítására természetesnek tűnő folyamaként tekin-

tünk. A mindennapi életben csak akkor figyelünk föl rá, amikor probléma ta-
pasztalható az elsajátítás menetében. A beszédprodukció hibáit, nem megfelelő 
szintjét könnyebben vesszük észre (például a beszédindulás késése, kórosan hi-
bás artikuláció), míg a percepciós folyamatok rejtett működésének zavarai 
gyakran csak későn derülnek ki a kompenzációs stratégiák alkalmazása miatt 
(Gósy 1994). A gyermek beszédmegértési nehézségei sokszor rejtve maradnak, 
mivel a beszédhelyzet, s az egyértelműen azonosítható paralingvisztikai ténye-
zők a jó intellektusú gyermeket átsegítik a pillanatnyi problémákon (Macher 
2002). A beszédpercepció folyamatának különböző szintjei vannak, amelyek az 
aktuális értési feladatnak megfelelően különféleképpen aktivizálódnak. A 
gyermek beszédelsajátítása folyamán szoros kapcsolatban fejlődik az úgyneve-
zett artikulációs és percepciós bázis. Az artikulációs bázis biztosítja azt, hogy a 
gyermek képes legyen anyanyelve beszédhangjait, hangkapcsolatait, szavait 
hibátlanul kiejteni. A percepciós bázis teszi lehetővé, hogy a gyermek képessé 
válik a mások által kiejtett beszédhangok, hangsorok felismerésére, a szavak és 
a mondatok megértésére. A kettő együttműködése eredményezi az anyanyelvi 
beszédprodukció és az anyanyelvi beszédmegértés fejlődését és életkornak 
megfelelő működését (Gósy 1995/2006). A beszéd percepcióját tekintve az 
anyanyelv-elsajátítás folyamatában 5-6 éves korra egyértelművé válik a ma-
gyar beszédhangok felismerése, függetlenül attól, hogy ki ejti ki azokat, vagy 
milyen hangkörnyezetben fordulnak elő. A kisiskolás gyermek képes arra, 
hogy a megfelelő grammatikai, szintaktikai kapcsolatokat felismerje és al-
kalmazza. Az iskolai tanulás, az írott nyelv elsajátítása gyorsítja ezt a folya-
matot, de csak abban az esetben, ha az iskolába lépő gyermek beszédfolya-
matai életkori szinten vannak. 

Napjainkban a beszédpercepció folyamatát tekintve a legtöbb kutató a hie-
rarchikus felépítésű modelleket fogadja el. A hierarchikus felépítésű modell 
szerint a megértési folyamat egymásra épülő szinteken megy végbe az akusz-
tikus jelfeldolgozástól a teljes megértésig. A hierarchikus modellek felépítése 
nem zárja ki az információ feldolgozásának szeriális és/vagy párhuzamos, il-
letve moduláris és/vagy interaktív módon történő megvalósulását. Így a hie-
rarchia nem jelent (feltétlenül) egymásutániságot vagy kizárólagos „alulról 
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felfelé” irányulást. Az egyes részfolyamatok egymással egy időben zajlanak, 
illetőleg a magasabb szintű folyamatok eredménye is befolyásolja az alacso-
nyabb szintű működését (Gósy 2005). A teljes percepciós folyamatban más-
más részfolyamatok működése válik hangsúlyosabbá attól függően, hogy mi-
lyen nyelvi egység feldolgozását végezzük éppen (Markó 2007). A beszéd-
észlelés és a beszédmegértés folyamatát számos tanulmány vizsgálta külön-
böző aspektusból (Gósy 2000; Simon 2001; Macher 2002, 2007; Vančoné 
Kremmer 2002; Erősné et al. 2003; Gósy–Horváth 2006; Imre 2006, 2007; 
Bóna 2007; Gráczi 2007; Markó 2007; Bartha 2013 stb.). 

Miután több tanulmány eredményei is felhívják a figyelmet a beszédészle-
lés, beszédmegértés elmaradásaira, a fejlesztés, megelőzés jelentőségére, egy 
saját fejlesztési eljárás kidolgozására került sor. A kutatás célja bemutatni a 
nagycsoportos óvodások, illetve az első osztályos kisiskolások észlelési, 
megértési teljesítményének alakulását. 

Hipotéziseim szerint a vizsgálati csoportban lévő óvodásoknál, illetve is-
kolásoknál a fejlesztés hatására javulás lesz tapasztalható (jelentős különbsé-
gek az év elején mért adatokhoz képest). A vizsgálati csoportban a fejlesztett 
gyermekek eredményei jobbak lesznek a korban illesztett, kontrollcsoportban 
lévő gyermekek eredményeihez képest. 

Anyag, módszer, kísérleti személyek 
A gyermekek beszédészlelési és beszédmegértési folyamatának felmérését 

a Gósy Mária által kidolgozott GMP-teszttel végeztem. A GMP sztenderdi-
zált eljárással (Gósy 1995/2006) a magyar gyermekek beszédfeldolgozási fo-
lyamata vizsgálható 3–13 éves kor között. Az eredmények értékelését a teszt-
csomag életkori sztenderdjei alapján végeztem el. A 2011/2012-es tanév őszi 
félévében 56 budapesti (28 nagycsoportos óvodás, 28 első osztályos) gyer-
meket teszteltem a diagnosztika egyes résztesztjeivel. Valamennyien ép intel-
lektusú, ép halló gyermekek, egynyelvű fővárosi családokból. A gyermekek 
hagyományos oktatási rendszerű iskolába járnak. A vizsgált csoport szocio-
lógiai szempontból heterogén. A két korcsoportot további két csoportra bon-
tottam, így jöttek létre a vizsgálati, illetve a kontrollcsoportok. A vizsgálati 
csoportok a diagnosztikát követően hét hónapon át tartó fejlesztésen vettek 
részt. Miután ekkora létszámra nem készültek még fejlesztési tervek, ezt 
Gósy Máriával egyeztetve készítettem el a Beszédpercepciós fejlesztő modu-
lok (Gósy–Imre 2007) című könyv alapján. A kötet öt különböző terület vál-
tozatos fejlesztő anyagait tartalmazza. Az összetett modulok elsősorban a be-
szédészlelés fejlesztését szolgálják, de közvetve hozzájárulnak a szókincs 
bővüléséhez és a nyelvtani tudatosság kialakulásához is. A modulelemek to-
vábbi célzott beszédészlelési fejlesztésre szolgálnak, előkészítik az írott nyelv 
tanulását. A piramismodulok a beszédészlelés, közvetve a beszédmegértés, il-
letőleg a munkamemória fejlesztését szolgálják. A szókincsmodulok a gyer-
mekek mentális lexikonának fejlesztését, bővítését teszik lehetővé; közvetve 
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hozzájárulnak a lexikális aktiválás és asszociációs működés fejlődéséhez is. A 
lexikonmodulok célja a nyelvhasználat, valamint a spontán beszéd és beszéd-
megértés aktív fejlesztése; ezek a szójelentések összefüggéseinek és a gramma-
tikai viszonyok felismerésének javulását eredményezik (Gósy–Imre 2007: 3). A 
gyerekek minden foglalkozás alkalmával más-más modultípussal foglakoztak. 
A fejlesztést a tervek ismertetését, megbeszélését követően a pedagógusok vé-
gezték. Az iskolában minden anyanyelvi óra elején vagy végén történt, heti 
négy alkalommal (5 perc), az óvodásoknál heti öt alkalommal, napközben (15-
20 perc). A 2011/2012-es tanév tavaszi félévének a végén, megismételve az év 
eleji vizsgálatokat, újból felmértem mind az 56 gyermeket. 

Jelen tanulmányban a felvett tesztek közül három értékelésére térek ki 
(GMP12, GMP16, GMP17). A GMP12 rövid állatmesével vizsgálja a gyer-
mek beszédértésének helyes működését. A szöveg szókincse és szintaktikája 
megfelel a hatéves gyermek anyanyelv-elsajátítási szintjének. A szövegértési 
feladat egy mese (rövid, férfi hanggal rögzített szöveg) meghallgatásából, 
majd tíz megértést ellenőrző kérdésből áll. A mondatértési teszt (GMP16) az 
adott életkorban elvárt szemantikai sajátosságok ismeretének és szintakti-
kai/grammatikai struktúrák feldolgozásának szintjéről nyújt felvilágosítást. 
Anyaga 10 rajzpár, amelyek közül a helyes kép kiválasztása révén mérhető a 
gyermek mondatértési szintje. 

A beszédpercepció egyik fontos mérföldköve az a pillanat, amikor a gyer-
mekek képesek lesznek az anyanyelvükben létező egyes hangokat egymástól 
függetlenül is észlelni, illetve azokat egymással összevetni. A beszédhang-
differenciálás vizsgálatához a GMP-diagnosztika (Gósy 2006) 17-es altesztjét 
használtam, amely 23 egy, két és három szótagú értelmetlen hangsort tartal-
maz. A 15 hangsorpár egymástól egyetlen képzési jegyben különbözik (pél-
dául azsá ~ asá); 8 pedig teljesen azonos (például begi ~ begi). A magán-
hangzók az időtartam, a mássalhangzók a képzési mód, a képzési hely, a 
zöngésség és az időtartam tekintetében különböznek egymástól. A gyerme-
keknek egyszeri elhangzás után kell eldönteni, hogy egyforma vagy nem egy-
forma volt-e a hallott két hangsor. 

A tesztfelvételhez a szülők minden esetben hozzájárultak. A teszteket a 
gyermekekkel egyénileg vettem fel, csöndes szobában, délelőtt. A tesztfelvé-
tel időtartama átlagosan 25 perc volt. Az adatok statisztikai elemzése az 
SPSS 13.0 szoftverrel történt. 

Eredmények 
Óvodások 
Miután a nagycsoportos óvodások esetében előfordult, hogy az egyes 

gyermekek közötti korkülönbség több mint egy év, így az előmérés idején a 
GMP12-teszt minimálisan elvárt átlagértékét 60%-ban, utóméréskor 70%-
ban határoztam meg. 
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A vizsgálati csoportban az év elején mindössze 7 gyermek teljesítette az 
elvárható 60%-ot vagy afölötti értéket, ez a kontrollcsoport esetében 10 
gyermek. Elemeztem, hogy az óvodások vizsgálati, illetve kontrollcsoportjá-
ban az idő előrehaladtával javulnak-e a GMP12- és GMP16-értékek. Az ele-
mezés nem parametrikus Wilcoxon előjeles rangpróbával (összetartozó min-
tás) és Monte Carlo szimulációval kiegészítve készült. A GMP12-ben az 
óvodásoknál a vizsgálati csoportban az év eleji és az év végi eredmények kö-
zött szignifikáns különbség mutatkozik (Z = −2,952, p = 0,001), azaz a javu-
lás statisztikailag igazolható. 14 gyermekből 12 gyermeknek javult a teljesít-
ménye, 2 gyermeknek stagnált. A javulás mértéke 10–70% közé tehető. Így 
például az év elején 20%-on (3 évesektől elvárható) teljesítő gyermek az év 
végére 90%-on, a 7 évesektől elvárható szinten teljesített. A kontrollcsoport 
esetében nem találtam szignifikáns különbséget az év eleji, illetve az év végi 
eredmények között. Ugyan 14 gyermekből 10 gyermeknek javult a teljesít-
ménye, 3 gyermeknek romlott, 1 gyermeknek stagnált. A javulás mértéke 10–
50% közé tehető, míg a romlás mind a három gyermek esetében 20%. Év vé-
gére a vizsgálati csoportban lévő gyermekek fele teljesít 90–100% között, 
míg ez a kontrollcsoportban 3 gyermek esetében mondható el. 

A GMP16-ban a 6 év felett elvárható teljesítmény 90–100%. A gyerekek 
közötti korkülönbséget figyelembe véve az év elején jónak ítéltem már a 
60%-100% közötti eredményt. Mind a két csoport esetében az év eleji, illetve 
az év végi eredmények között szignifikáns különbség tapasztalható. A vizs-
gálati csoportban az év végi eredményeket tekintve 8 gyermek teljesítménye 
javult, míg 6 gyermek teljesítménye stagnált az év elején mértekhez képest 
(Z = −2,558, p = 0,003). A javulás mértéke 10–30% közötti. A kontrollcso-
portnál 11 gyermeknél tapasztalható javulás (10–30%), 2 gyermek eredmé-
nye 10%-kal romlott, míg 1 gyermek eredménye változatlan maradt az év 
eleji teljesítményhez képest (Z = −2,623, p = 0,005) (1. ábra). 

Megvizsgáltam, hogy a két csoport év eleji és év végi eredményei között a 
GMP12-t, illetve a GMP16-ot illetően fennáll-e szignifikáns különbség. Noha 
statisztikai különbség nincs közöttük, az év végi átlagértékek a vizsgálati 
csoportnál mind a két teszt esetében jobbak. 

Iskolások 
Az iskolások esetében a 7 évesektől elvárható teljesítmény a GMP12-ben 

90-100%-ra tehető. Év elején mind a két csoportból 1-1 gyermek teljesít a 
korosztálytól elvárható szinten. A vizsgálati csoportban 14 gyermekből az év 
végére 6 gyermek teljesítménye romlott, a romlás mértéke 10–20% közöttire 
tehető. 5 gyermek teljesítménye javult, 3 gyermek teljesítménye stagnált. A 
javulás mértéke 10–50%. Szignifikáns különbséget nem találtam az év eleji 
és az év végi adatok között. Ellenben a kontrollcsoport eredményeit tekintve 
az év eleji, illetve az év végi eredményeik között szignifikáns különbség ta-
pasztalható (Z = −2,949, p = 0,001). Ez az eredmény köszönhető annak is, 
hogy az utómérést megelőzően egy hónappal anyanyelvi órán feldolgozták a 
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mesét, ami a szövegértési eredményre pozitív hatással volt. Bár a legjobban és a 
legrosszabban teljesítő gyermekek közötti teljesítménykülönbség így is 50%. 

%

 
1. ábra 

A szöveg- és mondatértési teljesítmény alakulása az óvodásoknál, év elején 
és év végén (szóródás és medián). 

(V=vizsgálati, k=kontroll, pre=előmérés, post= utómérés.) 

Iskolásoknál a GMP16-ban elvárható átlagérték 100%, ugyanakkor 90%-
os eredményt is elfogadhatónak ítéltem (6 és fél éves korig még a 90%-os 
eredményt is életkori szintűnek tartjuk). Év végére fejlesztéstől függetlenül 
szignifikánsan jobb eredmények születtek mind a két csoportban. A javulás 
mértéke a vizsgálati és a kontrollcsoportban is 10–30%. A mondatértési tesz-
tek alapján megállapítható, hogy mind a két csoport az életkorának megfelelő 
szinten teljesít. A statisztikai elemzés alapján látható, hogy a két csoport év 
eleji, év végi eredményei között sem a GMP12-ben, sem a GMP16-ban nem 
mutatható ki szignifikáns különbség (2. ábra). 

A beszédhang-differenciálás egyfelől a fonetikai, másfelől a fonológiai 
szint működését egészíti ki (Gósy 2006). A beszédhang-differenciálás képes-
sége kiemelt jelentőséggel bír. Ha a beszédhangok megkülönböztetésének 
képessége nem válik stabillá legkésőbb hétéves korra, ez akadályozza az 
anyanyelvi szókincs bővülését, nehezíti az írás, helyesírás elsajátítását, de 
nehézséget okoz az idegen nyelv tanulásában is (Imre 2007). Hatéves korra 
elvárható, hogy a gyermekek az anyanyelvük beszédhangjait meg tudják kü-
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lönböztetni egymástól, függetlenül attól, hogy két hangzó milyen mértékben 
és milyen akusztikai tulajdonságokban tér el egymástól. Miután az óvodások 
többsége az év eleji mérésnél még nem töltötte be a 6. életévét, a tesztelésre 
náluk csak év végén került sor. A fejlesztési tervek tartalmaztak célzott be-
szédhang-differenciálást fejlesztő feladattípusokat. 

%

 
2. ábra 

A szöveg- és mondatértési teljesítmény alakulása az iskolásoknál, év elején 
és év végén (szóródás és medián). 

(V=vizsgálati, k=kontroll, pre=előmérés, post= utómérés.) 

Az óvodás vizsgálati és kontrollcsoport eredményei között nem találtam 
szignifikáns különbséget (3. és 4. ábra). Hibaelemzést is végeztem, miután az 
óvodáskorú 6-7 éves gyermekek általában még bizonytalanok a beszédhan-
gok időtartamviszonyainak felismerésében, ami életkori sajátságnak tekinthe-
tő. A vizsgálati csoportban 4 gyermek hibátlanul teljesített, további 2 gyer-
mek csak hosszúság-rövidségi hibákat vétett. A kontrollcsoportban összesen 
1 gyermek teljesített hibátlanul, míg 2 gyermek az időtartam felismerésében 
hibázott (3., 4. ábra). Az ábrák x tengelyén a mérésben részt vett gyermekek 
vannak feltüntetve. 

A vizsgálati csoportban átlagosan 17,64%-os a tévesztések száma, azonban 
ha a hosszúsági és rövidségi tévesztéseket nem számítjuk bele, akkor ez csu-
pán 8,82%. Míg a kontrollcsoportban a tévesztések magasabb arányban van-
nak jelen, 25,21%-ban (5. ábra) 
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3. ábra 

A GMP17-ben előforduló tévesztések az óvodás vizsgálati csoportban 

 
4. ábra 

A GMP17-ben előforduló tévesztések az óvodás kontrollcsoportban 

Hétéves korra már a magán- és mássalhangzók időtartambeli különbsége 
sem okozhat gondot. Első osztályosoknak a fekadatot hibátlanul kell megol-
daniuk. Megnéztem, hogy a vizsgálati csoport fejlesztés előtt és után milyen 
javulást ért el, valamint hogy a kapott eredmény szignifikánsnak mondható-e. 
A fejlesztés előtt átlagosan 31%-os hibát ejtettek, míg utána 4%-osat (Z = 
−2,937, p = 0,003). A kontrollcsoportnál 22%-ról csökkent a hibázás aránya 
6%-ra (Z = −2,632; p = 0,008) (6. ábra). 

Megnéztem, hogy a fejlesztett és a kontrollcsoport között az év elején, il-
letve az év végén mért teljesítményekben van-e szignifikáns eltérés a tévesz-
tések számát illetően. Egyik esetben sem találtam szignifikáns különbséget. 
Az év elején mind a két csoportban csak 1-1 gyermek teljesítette a tesztet hi-
bátlanul. Az év végére a vizsgálati csoportban 9 gyermek teljesítménye 
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100%-os, 3 gyermeknek egy, 1 gyermeknek kettő, 1 gyermeknek három té-
vesztése volt. Azok a gyermekek (2), akik az év elején tíz logatompárt ítéltek 
meg tévesen, az év végén hibátlanul teljesítettek. A kontrollcsoportban, év 
végére 5 hibátlan eredmény született, 4 gyermek egy, 4 gyermek kettő, míg 1 
gyermek négy hibát vétett a tesztben. Bár statisztikai különbség nem mutat-
ható ki a két csoport év végi teljesítménye között, az átlagértékeket tekintve a 
vizsgálati csoportban a gyerekek 64%-a teljesített az életkortól elvárható 
szinten, míg ez a kontrollcsoport esetében 35% (7. ábra). 

Vizsgálati csoport  
5. ábra 

A beszédhang-differenciálási tévesztés átlaga óvodásoknál (%) 
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6. ábra 

A beszédhang-differenciálás tévesztéseinek átlaga év elején és év végén (%) 
(V=vizsgálati, k=kontroll, pre=előmérés, post= utómérés.) 
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%

 
7. ábra 

A beszédhang-differenciálási tévesztés átlaga és szórása (%). 
(Pre=előmérés, post= utómérés.) 

Következtetések 
A jelen kutatásban a célom nem az volt, hogy a gyermekek beszédfeldol-

gozásának átlagtól való eltérését jellemezzem. A tanulmány egyik célkitűzése 
az volt, hogy bemutasson egy olyan alternatív fejlesztési lehetőséget, amely 
nagyobb csoportban is alkalmazható. Továbbá áttekinteni, hogy célzott fej-
lesztés hatására milyen módon változnak a tipikus fejlődésű nagycsoportos 
óvodáskorú, illetve első osztályos kisiskolás gyermekek percepciós mutatói. 
A korábban már kiértékelt észlelési tesztek (GMP2, GMP3, GMP4, GMP5, 
GMP10) eredményeihez hasonlóan az itt kapott adatok alapján megállapítha-
tó, hogy a fejlesztés hatására óvodáskorban nagymértékű fejlődés tapasztal-
ható, az év eleji egyéni különbségek mértéke jelentősen csökken. Mind a 
szövegértésben, mind a mondatértésben statisztikailag igazolható a fejlődés. 
A beszédhang-differenciálás tesztjében a két csoport teljesítménye között 
nem találtunk statisztikai különbséget, a tévesztések száma a kontrollcsoport-
ban magasabbnak bizonyult. A fejlesztésben részt vett iskolásoknál tendenci-
aszerűen javultak az eredmények. Bár statisztikailag nem igazolható a két 
csoport eredményei között lévő különbség, azt lehet mondani, hogy a vizsgá-
lati csoportban önmagukhoz képest a fejlődés mértéke jelentős, az év elején 
tapasztalható egyéni különbségek év végére csökkennek. A gyengébben tel-
jesítő gyermekek fejlődése nagyobb ütemű, „felzárkóztak” az év elején job-
ban teljesítő gyermekekhez. Az adatok arra utalnak, hogy az első osztályban 
nagy szükség van még a fejlesztésre, lehetőség szerint hosszabb időtartam-
ban. Érdemes áttekinteni a vizsgálati (óvodás) csoport év végi eredményeit, 
illetve az iskolások év eleji eredményeit (azonos korcsoport). Bár nem ugya-
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nazon gyermekekről van szó, de jól látható, hogy valamennyi teszt értékeit 
tekintve kimutatható különbség áll fenn az óvodások javára. Ez bizonyítékul 
szolgálhat arra, hogy miután óvodáskorban több idő, figyelem fordítható a 
fejlesztésre, a javulás mértéke nagyobb lehet. Ha a fejlesztés jelentősége mel-
lett érvelünk, azt sem árt figyelmen kívül hagyni, hogy a vizsgálatban részt 
vett gyermekek tipikus fejlődésűek. Jól ismert tény, hogy az anyanyelv-
elsajátítás individuális különbségei a tipikus fejlődésűek között is jelentősek 
(például Smith–Kenney 1998). Továbbá azt sem szabad elfelejteni, hogy a 
hagyományos oktatási rendszerű iskolába bekerülnek a tipikus fejlődéstől el-
térő gyermekek is, akiknek még nagyobb szüksége lenne a fejlesztésre. Ko-
rábbi vizsgálatok eredményei (Kocsis 1996; Macher 2002, 2007; Erősné et al. 
2003; Bóna 2007 stb.) és az itt kapott adatok alapján is célszerű lenne, ha az 
iskolaérettségi vizsgálatok során a jó erőnlét, megfelelő fizikai adottság, 
mozgáskoordináció, látás, artikuláció, hallás szűrése mellett minden esetben 
elvégeznék a beszédészlelés és beszédmegértés vizsgálatát is. Amennyiben 
pedig szükséges, az elmaradt területeket, következetes fejlesztő gyakorlással 
korrigálják. Fontos lenne, mert sok kisgyermek kezdi el iskolai tanulmányait 
az elvárhatót el nem érő beszédészlelési és beszédmegértési szinttel. Később 
sokszor arra is fény derül a gyermek általános iskolás tanulmányai végezté-
vel, hogy az addigra kialakult tanulási nehézség gyökerét bizony a percepciós 
elmaradásokra lehet visszavezetni, mert ha „csak” e terület működése csök-
kentebb az alsóbb osztályokban, a nem szakember számára a probléma rejtve 
marad, jelzés nem érkezik sem a szülőktől, sem a pedagógustól (Erősné et al. 
2003). A percepciós zavarok korai felismerése meghatározó a gyermek egész 
fejlődésére, különösen az anyanyelv-elsajátítására és a tanulási folyamatokra. 
A fejlesztés hatékonysága növelhető lenne, ha a diagnosztikát követően 
egyénre szabottan, célzottan az elmaradott területekre koncentrálva készülné-
nek a fejlesztési tervek. Összegzésként megfogalmazható, hogy a fejlesztés 
nem volt hiábavaló, szükséges további lépéseket tenni annak érdekében, hogy 
minél szélesebb körben fordítsanak figyelmet a beszédészlelés és a beszéd-
megértés folyamataira, különösképpen a fejlesztésre. 
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