
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                   

                                                                          

                                                                                     

Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

Kaposvári Tagintézménye 

"EGYÜTT-MŰKÖDIK" EFOP-3.1.6-16-2017-00015 

 

      3/ 2019. március 

 



 

 

 

"EGYÜTT-MŰKÖDIK" EFOP-3.1.6-16-2017-00015 

 

                                                

                                       Tisztelt Szülők és Pedagógusok! 

Márciusi számunkban folytatjuk a mozgássérült 

gyermeket érintő támogató-kreatív eszközöket 

megismertető, valamint a túlzott médiafogyasztás 

hatását a gyermekekre cikkünket. 

Miért jár a gyermekem logopédiára? Mit jelent a 

pöszeség és hány félét különböztetünk meg? Egyáltalán 

mi okozza? Nagyon gyakori kérdések, melyek már 

óvodáskorban jelentős helyet kapnak a problémák 

megoldásában. 

Az egyik legfoglalkoztatottabb kérdés tavasszal az 

iskolaérettségi vizsgálatok beiskolázás előtt. 

Cikkünkben arra adunk gyakorlatias választ, hogy 

kinek szükséges, mi a tartalma és a menete. 

Pedagógiai gyakorlatunkban kiemelt feladat a 

tehetséggondozás. Család nélkül ez se megy, ha már 

tudjuk, hogy gyermekünk tehetséges, akkor azt is jó 

tudni, hogy mit tehetünk a támogatásában mi szülők is. 

Cikkünk első részében az óvodáskorú tehetséges 

gyermekekre is kitérünk érzékeltetve a korosztályok 

közötti különbséget a tehetség azonosítása során. 

 

                                          Csikvárné Takács Anikó 
                                                                        igazgató 

          



                                                                         

 
 

                                       

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

                               

 

Aggné Nagy Éva  
          logopédus 

 

„Tankötelezettség, iskolaérettségi vizsgálatok” 
 

  Molnár Éva 
 fejlesztőpedagógus 

               

Médiaártalom 2. 

rész 

 

Ballér Krisztina              

         logopédus 

 

„Logopédiai terápiák - a pöszeség” 

Segítség! Tehetség! I. rész 
A tehetség azonosítása; szülői magatartásformák; óvodai 
tehetségfejlesztés 

   Harangozó Csaba 
tanácsadó-szakpszichológus 

Dánfi Linda Szófia 
           konduktor 

 „Kreatív eszközök a kora gyermekkori habilitációban” 
  II. rész 
 



 

     Kreatív eszközök a kora gyermekkori habilitációban 

      Kreativitás a mozgásfejlesztésben II.rész 

        
 

 

 

   

 

Dánfi Linda Szófia             
Konduktor-óvodapedagógus,  

Pfaffenrot manuális terapeuta 

               

    
**********************************************************************************************************************************************

Amennyiben a megfelelő ülés, állás és járás a 
csípő helyzete miatt nehezített, a következő 
igen praktikus eszköz a SWASH- mely minkét 
oldalon megfelelő pozícióban tartja a 
combcsontot, valamint távolítja egymástól az 
alsó végtagokat.  

Előnye, hogy a boka és 
térd mozgások 
szabadok az eszközben, 
így a felállás, állás és 
járás tanításkor is 
alkalmazható.  

A swash használatát 

érdemes megfelelő alátámasztással 

alkalmazni, melyhez az ortopéd cipők és a 

továbbiakban taglalt boka-láb ortézisek 

megfelelő segítséget nyújtanak 

 

 

 

 

 

 

 

Az alsó végtagok megfelelő alátámasztása a 

lábfej és a boka normál helyzete 

elengedhetetlen a megfelelő járás 

kivitelezéséhez.  

Amennyiben már a járás várható időpontja 

előtt a csecsemő alsó végtagja különösképpen 

a lábfeje korrekcióra szorul, úgy az ortopéd 

orvos javaslatára alkalmazhatóak különböző 

boka-láb ortézisek, térd sínek, melyek 

személyre szabott legyártása az ortopéd 

műszerészek feladatköre.  

Az első lépések megtételéhez remek megoldás 

a Bokor István által kidolgozott szupinált 

ortopéd cipő, mely segíti a láb statikai 

egyensúlyát, a csontozat helyes tartását, 

valamint az izomzat fejlődését.  

Remek választás lábujjhegyezés illetve befelé 

dőlő boka esetén, mivel a cipőbe dőlés gátló ék 

került s az erős magas kéreg megfelelő 

pozícióban tartja az achilles-ínt.  

A cipő ép, normál fejlődésmenetű gyermekek 

esetében is használható megelőzés céljából.  

Szülőként honnan tudhatjuk, mikor kell segédeszközt használnunk?     

Merre induljunk el? Hogyan használjuk őket? 

E kérdések menték folytatom az információk átadását, melyek segítenek 

eligazodni a segédeszközök világában.   

 

 
 



 

Amennyiben a cipő már nem elég a 

harmonikus járás kialakításához, vagy 

határozottabb korrekcióra van szükség, a 

szakember igen korszerű boka-láb 

ortéziseket építhet be a habilitációs tervbe, 

melyek a láb deformitásait tartási 

rendellenességeit korrigálják.  

Viszonylag új és remek találmány az úgy 

nevezett Kiddie Gait boka-láb ortézis, mely a 

láb átgördülését rugalmas alakváltozással 

követi, így természetes és harmonikus 

járáshoz megközelítő mozgást biztosít. 

 

  

Könnyű szerkezetű és súlyú, így remekül 

alkalmazható a központi idegrendszeri sérült 

gyermekek esetében a korai életkorban is. Ami 

további előnye, hogy vékony így gond nélkül 

cipőbe húzható.  

Régebbi megoldást jelenthet az AFO (Ankle 

foot orthosis- boka láb ortézis), melynek 

továbbfejlesztett változatait 

DAFO (Dinamyc ankle foot 

orthosis- dynamikus boka- 

láb ortézis), belső 

bocskoros AFO- műtétek 

után, cerebrális parézis 

esetén alkalmazható nagy sikerrel.  

 

 

 

 

 

Ezen segédeszközök szintén cipőbe húzhatók, 

s hogy mikor melyik alkalmatosság a leg 

személyre szabottabb, azt ortopéd orvos és a 

mozgásfejlesztő szakemberek határozhatják 

meg. 

Az előbbi szerkezetek a képessé tevéshez 

nyújtanak segítséget, a következő eszköz 

azonban az aktív hely – és helyzetváltoztató 

mozgásnak ad teret. A kora gyermekkortól 

alkalmazható járás segítő alkalmatosságok a 

rollátorrok, járó keretek.  

 

 

 

 

 

 

Az önállóan indított és kivitelezett járás, nagy 

szabadságot nyújt a gyermeknek, a 

szakemberek feladata a megfelelő méret 

kiválasztása, használatának begyakoroltatása 

s a segítségadás megfelelő módjaira a szülők 

esetében.  

 

 

 

 



 

Összefoglalva a teljesség igénye nélkül azokat 

a segédeszközöket kívántam bemutatni, 

melyeket a legnagyobb gyakorisággal 

alkalmazunk a korai fejlesztés területén.  

Az eszközök ismerete és rendeltetésszerű 

használatának elsajátítása minden szakember 

feladata, hiszen a tudomány fejlődésével 

egyre korszerűbb és modernebb, a 

mindennapi életet könnyítő szerkezetekkel 

találkozhatunk. 

Felhasznált irodalom. 

A kora gyermekkori fejlődés természete-fejlődési 
lépések és kihívások, Balázs István, 2011 Biztos kezdet 
kötetek 

Mozgásfejlődés és a motorikus képességek fejlesztése 
gyermekkorban, Király Tibor- Szakály Zsolt, 2011 
Dialóg Campus Kiadó 

https://www.webbeteg.hu/cikkek/mozgasszervi_bet
egseg/21250/gyogyaszati-segedeszkozok 

http://www.mozgasfejlesztes.hu/cikkek/autonomia-
a-mozgasfejlesztesben.html 

http://mek.oszk.hu/14800/14806/14806.pdf    

http://www.koragyermekkor.hu/     

http://my.optimus-education.com/sites/optimus-
education.com/files/attachments/articles/pd_movin
g_and_handling_2.pdf 

 

Források: 

www.drorto.hu/cpellatassegedeszkozei 

http://www.bokorcipo.hu/ 

https://dmeshoppe.com/gait-trainers/kaye-posture-
control-childs-walker.html 

 

http://www.mozgasfejlesztes.hu/cikkek/autonomia-a-mozgasfejlesztesben.html
http://www.mozgasfejlesztes.hu/cikkek/autonomia-a-mozgasfejlesztesben.html
http://my.optimus-education.com/sites/optimus-education.com/files/attachments/articles/pd_moving_and_handling_2.pdf
http://my.optimus-education.com/sites/optimus-education.com/files/attachments/articles/pd_moving_and_handling_2.pdf
http://my.optimus-education.com/sites/optimus-education.com/files/attachments/articles/pd_moving_and_handling_2.pdf
http://www.drorto.hu/cpellatassegedeszkozei
http://www.bokorcipo.hu/
https://dmeshoppe.com/gait-trainers/kaye-posture-control-childs-walker.html
https://dmeshoppe.com/gait-trainers/kaye-posture-control-childs-walker.html


       Logopédiai terápiák - a pöszeség 

 

 

 

 

 

 

 

**********************************************************************************  

Ha ezt a mondatot mondja egy 

gyermek, sok felnőtt így reagál: 

- „Milyen édesen beszél!” - és még az is 

előfordul, hogy hasonló pöszén, 

elismétli a gyermek mondatát vagy 

saját közlendőjét is hasonló módon 

mondja el.  

Vannak olyan beszédhibák, amelyek a 

környezet számára nem annyira 

feltűnőek, mint az említett példa. 

Ez a mondat természetesen mást jelent 

különböző életkorokban a szakemberek 

számára. 

Annál a gyermeknél, aki ezt a mondatot 

mondja, anyanyelvünk helytelen ejtését 

figyelhetjük meg. Természetesen nem 

mindegy, hogy melyen életkorban teszi 

ezt a gyermek. 

Ha ezt egy 3 éves kisgyermek mondja, 

akkor nem tekinthető hibának, hiszen, 

4,5 -5 éves korig anyanyelvünk 

hangzóinak helytelen ejtése nem 

tekinthető beszédhibának. Ez a beszéd 

éretlenségének következménye, mely 

oka is egyben ez élettani pöszeségnek.  

Ezt nem kell javítani a szakembernek, 

mert az élettani pöszeség nem 

tekinthető beszédhibának, abban az 

esetben, ha a szókincs gazdag, a 

grammatika folyamatosan fejlődik és a 

folyamatos beszéd is az adott 

életkornak megfelelően fejlődik. 

Abban az esetben, ha a beszédhangok 

ejtésének cseréje, kihagyása vagy 

torzítása továbbra is fennáll, logopédus 

szakember segítsége szükséges. Ebben 

az esetben artikulációs hibáról, 

pöszeségről beszélünk. 

A pöszeség a leggyakrabban előforduló 

beszédhiba a gyermekek körében. 

Mi is a pöszeség? 

„Artikulációs zavar, helytelen kiejtés: a 

kiejtés tisztaságának olyan zavara, amelyre 

az adott nyelvközösség normájától való 

eltérés jellemző.” (1) 

Ahogy a meghatározásban is olvasható, 

fontos, hogy az anyanyelv kiejtési 

szabályaitól való eltérést kell 

megfigyelnünk, hiszen a francia 

nyelvben a hátul képzett R hang az 

elfogadott, addig a nálunk az így 

Ballér Krisztina 
logopédus,igazgató-helyettes 

„ Ez a lóka nagyon lavasz.” 



képzett hangot, uvulárisan képzettnek 

hívjuk és javítjuk.  

Továbbá, az angol nyelvben a fogak 

közé kicsúszó SZ hang a helyes, 

anyanyelvünkben ez az interdentális 

hang is javítandó. 

 

Mi okozza a pöszeséget? 

 beszédszervek organikus 

elváltozása 

 az artikulációs bázis motoros 

ügyetlensége 

 pontatlan hallási figyelem 

 beszédészlelés fejlődésének 

elmaradása 

Az organikus okok (lenőtt nyelvfék, 

fogzáródási és fognövekedési 

anomáliák) megszűntetését vagy a 

beszédjavítást megelőzően vagy azzal 

párhuzamosan kell megkezdeni. Az 

organikus pöszeség az orvosi 

beavatkozás ellenére sem fog 

megszűnni logopédiai fejlesztés nélkül. 

A funkcionális pöszeségre jellemző, 

hogy a beszédszervek épek, de 

motorosan ügyetlenek. Ez a helytelen 

hangképzés a beszédfejlődés során 

állandósult már a gyerekeknél.  

Ezt a beszédhibát a szakemberek 

könnyen én viszonylag gyorsan tudják 

javítani.  

A gyermekeknél a kialakított hang 

gyorsan automatizálódik, beépül a 

spontán beszédbe. 

A pöszeség kiterjedése szerint lehet 

általános vagy részleges.                                                     

Attól függően, hogy a gyermeknél hány 

hangnál észlelünk hibát, két csoportba 

sorolható. Az általános pöszeség, 

legalább 10 hangra kiterjed, míg a 

részleges pöszeség, 1-2 hang, 

hangcsoport hibás ejtést jelenti. 

A pöszeségnél megkülönböztetünk:  

- hangcserét (paralália) 

- kihagyást (alália) 

- torzítást (diszlália) 

 
Mit is jelentenek ezek? 

Az a gyermek, aki sapka helyett, 

szapkát mond, cseréli a hangot, 

paraláliája van.   

A leggyakrabban tapasztalható 

hangcsere a R hang, melyet leginkább L 

vagy J hanggal cserélnek a gyermekek.  

Továbbá sok gyermeknél figyelhető 

meg a S-ZS-CS vagy az SZ-Z-C hangok 

helyettesítése, de természetesen 

magánhangzóknál is előfordulhat. 



Olyan gyermekek is vannak akik, egy 

adott hangot következetesen kihagynak 

a szavakból. A legtöbbször előforduló 

ilyen hang, a R. Ez a beszédhiba, az 

alália, mindenki számára könnyen 

felismerhető.  

Egyre több gyermeknél tapasztalható a 

diszlália, vagyis a hangzók torz ejtése. 

Ez nagyon sok esetben a túlzott 

cumizásnak köszönhető. Torzításnál 

anyanyelvünk hangzóit, -főként a 

sziszegő és a susogó hangzókat – nem 

tisztán ejti ki a gyermek.  

A leggyakoribb torz ejtés, az 

interdentális, amikor a gyermek nyelve 

kicsúszik a fogsora közé a hang ejtése 

során. 

A pöszeség jól kezelhető, az esetek 

nagyobb részében hamar 

megfigyelhető a fejlődés.  

A logopédus irányításával a szülői 

gyakorlás pozitívan befolyásolja a 

terápia eredményességét. 

 

Hivatkozás: 

(1)http://www.kislexikon.hu/poszeseg.html#

ixzz5ZIz1DtGd 

Forrás: 

https://hir.ma/kulfold/szines-

hirek/ismerjetek-meg-a-fekete-rokat-aki-

hazankban-is-elofordul  

http://www.petervasara.hu/ovoda/index.ht

mlrdul/682339 

logopédia mindenkinek 

http://logopedia.reblog.hu/cimke/figyelemfe

jleszt%C3%A9s 

https://babafalva.hu/logopedia-europai-

napja-2018/ 

Felhasznált irodalom: 

Logopédiai jegyzet I. Szerk:: Kovács Emőke 

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1998. 

Thoroczkay Miklósné: Beszédhangzók 

fejlesztése Logopédia Kiadó 2016. 

 

 

 

https://www.prae.hu/prae/gyoszeetc.php?m

enu_id=106&aid=537&type=4 

http://www.kislexikon.hu/poszeseg.html#ixzz5ZIz1DtGd
http://www.kislexikon.hu/poszeseg.html#ixzz5ZIz1DtGd
http://www.petervasara.hu/ovoda/index.htmlrdul/682339
http://www.petervasara.hu/ovoda/index.htmlrdul/682339
http://logopedia.reblog.hu/cimke/figyelemfejleszt%C3%A9s
http://logopedia.reblog.hu/cimke/figyelemfejleszt%C3%A9s
https://babafalva.hu/logopedia-europai-napja-2018/
https://babafalva.hu/logopedia-europai-napja-2018/
https://www.prae.hu/prae/gyoszeetc.php?menu_id=106&aid=537&type=4
https://www.prae.hu/prae/gyoszeetc.php?menu_id=106&aid=537&type=4


        Tankötelezettség,  
                       iskolaérettségi   vizsgálatok 
       

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************************  

Az a kisgyermek, aki adott év 

augusztus 31. napjáig betölti a hatodik 

életévét, tankötelessé válik. 

Korábban a szülő dönthetett arról, hogy 

gyermeke mikor kezdjen iskolát. A mai 

jogszabályok szerint ebben az óvoda 

kompetens döntést hozni. 

Ha az óvoda úgy gondolja, hogy a 

hatodik életévét betöltő kisgyermek 

még nem elég érett az iskolai életre, 

további egy nevelési évre javasolhatja 

óvodai fejlesztését.  

 

 

 

 

 

 

Azok az óvodások, akiknek még ez a 

plusz év sem volt elég ahhoz, hogy az 

iskolakezdéshez szükséges fejlettséget 

elérjék, szakértői vélemény alapján 

maradhatnak még egy évet óvodában. 

Ők már csaknem nyolc évesen kerülnek 

az első osztályba. 

A törvény lehetőséget ad arra is, hogy a 
tanköteles kort még el nem érő, minden 
szempontból iskolaérett gyermekek 
beiskolázásra kerüljenek- persze 
megfelelő feltételekhez kötötten. 
 
Mikor kell iskolaérettségi vizsgálat? 

 

 abban az esetben, ha a szülő és 

az óvoda nem ért egyet a 

beiskolázás időpontját illetően 

 ha az óvoda bizonytalan annak 

eldöntésében, hogy a gyermek 

fejlettsége megfelel-e az őszi 

iskolakezdéshez 

 abban az esetben, ha az óvoda 

azt szeretné, hogy a hetedik 

életévét betöltött kisgyermek 

továbbra is óvodában 

maradhasson 

 a tanköteles kort még el nem ért 

gyermekeknél, ha beiskolázását 

szeretné az óvoda és/vagy a 

szülő – ilyenkor egyébként nem 

elég a szakszolgálat vizsgálata, a 

szakértői véleményt be kell 

küldeni a Járási Hivatalhoz, 

melynek alapján ők hozzák meg 

a beiskolázási döntést. 

   Aggné Nagy Éva  
   logopédus, igazgató-helyettes 

Normál keretek közt az egyéni fejlődés üteme eltérő lehet. 
Szerencsére a törvényi rendelkezések is lehetőséget 
adnak az iskolakészültséget szem előtt tartó rugalmas 
beiskolázásra. 



Mikor és hogyan kell iskolaérettségi 

vizsgálatra jelentkezni? 

A pedagógiai szakszolgálatok szakértői 

bizottságai január végétől az iskolai 

beiratkozásokig végzik el – ütemezés 

alapján – az iskolaérettségi 

vizsgálatokat.  

Az óvodák általában december végéig 

döntést hoznak arról, hogy melyik 

kisgyermek megy majd iskolába 

szeptembertől. Kitöltik a 

beiratkozáshoz szükséges javaslati 

lapot és átadják a szülőnek. December 

végéig tehát eldől, hogy kinél 

szükséges szakértői bizottsági vizsgálat 

a beiskolázás ügyében. 

A vizsgálatot az óvoda és a szülő által 

közösen kitöltött és aláírt 

kérelemnyomtatványon kell kérni, a 

nyomtatványhoz csatolni kell az öt éves 

státuszról szóló orvosi adatlapot 

(Adatlap a fejlődési szint megítéléséhez 

az iskolai felkészítés elősegítésére). 

Gyakran felvetődik a kérdés, hogy a 

szülő kérhet-e – az óvodát megkerülve 

- iskolaérettségi vizsgálatot?  

A szakszolgálati rendelet szerint, a 

szülő bármikor kérheti gyermeke 

szakértői vizsgálatát. Az esetek 

többségében azonban a köznevelési 

intézmény nem kerülhető meg.  

A kérelemnyomtatvány alapos 

kitöltésének pont az a lényege, hogy ne 

csak egyetlen találkozás vizsgálati 

eredményei alapján döntsünk, hanem a 

gyermeket három/négy éve nevelő, 

fejlesztő óvodapedagógus véleménye is 

szerepet játsszon a felelősségteljes 

döntésben.   

Jelen esetben mivel az óvoda 

kompetens a beiskolázást illetően, 

megkerülése ezt a jogosultságát 

kérdőjelezné meg. 

  

Az iskolaérettségi vizsgálatok menete 

és tartalma 

Amennyiben a gyermeknek még nem 

volt szakértői bizottsági vizsgálata, 

először a szülőt kérdezzük ki a 

gyermek élettörténetéről, fejlődéséről, a 

várandóságtól napjainkig. 

Utána a gyermekkel végzünk sok 

változatos, életkorának megfelelően 

érdekes, játékos feladatot, melyekből 

megismerjük a legfontosabb 

képességterületek fejlettségét: általános 

tájékozottság, figyelem, emlékezet, 

monotónia-tűrés, logikus gondolkodás, 

nagy- és finommotorika, beszéd, stb. 

 

 
 

Az iskolát váró gyermekek többsége 

számára maga a vizsgálat inkább egy 

szórakoztató foglalkozás, pozitív 

élményként élik meg.  

Várják, élvezik a feladatokat, örömmel 

nyugtázzák sikerüket, és vigyázunk 

arra, hogy a sikertelen megoldást se 

éljék meg kudarcnak. 

 



A vizsgálati eredményeket a szülővel 

megbeszéljük, és kiadjuk a vizsgálati 

véleményt, ami a beiratkozáshoz 

szükséges. Egy részletes szakértői 

vélemény is készül, melyet a szülő, 

valamint – a szülő egyetértése esetén – 

az óvoda számára is postázunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Régebben, amikor a beiskolázás 

időpontját a szülő dönthette el, az 

iskolaérettségi vizsgálatok végén 

javaslatot adtunk a szülő kezébe, vagyis 

dönthetett a benne szereplőtől eltérő 

módon. 

Fontos tudni, hogy a jelenlegi 

szabályozás szerint a beiskolázási 

döntés egy határozat, amitől eltérni 

nem lehet. 

Amennyiben a szülő nem ért egyet az 

eredménnyel és/vagy a döntéssel, a 

Járási Hivatal felé nyújthatja be 

fellebbezését, a szakértői vélemény 

kézhez vételétől számított 15 napon 

belül. 

A tankötelezettséggel, iskolaérettségi 

vizsgálatokkal kapcsolatban felmerülő 

kérdéseire választ kaphat 

szakszolgálatunknál a 82/512-263 

telefonszámon, készséggel állunk 

rendelkezésére. 

    

 

Felhasznált irodalom: 

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai 

szakszolgálati intézmények működéséről 

 

Forrás: 

https://ronaisuli-

miskolc.webnode.hu/beiskolazas/ 

http://www.boldog-

gyermek.hu/hirlevelek_2014_iskolai_keszulod

es.html 

http://sunisuli.hu/270-kezdodik-az-iskola 
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    Segítség! Tehetség! I. rész 

    A tehetség azonosítása; szülői magatartásformák; óvodai       
    tehetségfejlesztés 

    Szülőként már születésétől fogva sasszemmel figyeljük gyermekünket.        

    Keressük benne a kiválót, a tökéleteset, a jobbat, a másiknál jobbat. 

    Ez természetes. Ha megtaláljuk, akkor pedig azon gondolkodunk, hogy    

    szülőként mit kellene tennem?  

 Hová forduljak, illetve forduljak-e bárhová is?  

                                   Cikkemben ezekre a kérdésekre keresem a választ, illetve tanácsot    

                                   igyekszem adni kisgyermekes, óvodás korú gyermekek szüleinek. 

 
 
************************************************************************************************* 
Régebben sokkal nehezebb kérdések 

voltak ezek. Mára már felismerték, 

hogy a tehetségekkel foglalkozni kell, 

napirenden van a fejlesztésük.  

Tehetségpontok 

alakultak, 

pályázatok, 

programok,  

jó gyakorlatok vannak számukra is.  

Létrejött a MATEHETSZ, a Magyar 

Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. 

Működik az Óvodapedagógusok 

Országos Tehetségsegítő Tanácsa, ahol 

tehetségbarát szemléletmód, és 

szakmai egységesítés folyik.  

Első lépésként ajánlom, hogy 

kérdéseikkel, gyermekük tehetségének 

beazonosításához, felismeréséhez 

forduljanak nyugodtan Pedagógiai 

Szakszolgálatunkhoz.  

A tehetség új fogalma 

Az új kutatások és szakmai vélemények 

szerint a tehetség nem teljesítmény, 

hanem attitűd, amely tevékenységben 

jelenik meg.                                            

A kiemelkedő képesség, egyéni 

látásmód és gondolkodás, valamint a 

belső hajtóerő sarkallja teljesítményre 

tehetségest fiatalt. A kutatók 

lényegében egyetértenek azzal, hogy a 

tehetség a külső és belső tényezők 

összjátékából alakul ki. A tehetséges 

gyerekek nagyon sokfélék, nincsen 

olyan egyetlen képesség, amely mentén 

mérhetőek lennének.  

Tehetséges gyerekek jellemzői 

A tehetséges gyerekekre gyakran 

jellemző az egyenlőtlen fejlődés, 

különösen igénylik az érzékeny 

odafigyelést és a rugalmasságot.  

Ezek a gyerekek általában nem felelnek 

meg az életkori normáknak, sokszor 

játékaikban is eltérnek az átlagos 

gyermekektől.  

Kognitív képességeik terén sokkal 

gyorsabban fejlődnek, mint testileg 

vagy érzelmileg, ami számos érdekes 

problémát okoz.  

Molnár Éva 
fejlesztőpedagógus 



Magas szintű gondolkodás birtokában 

van a gyermek, de nem garantált, hogy 

érzelmileg is képes kezelni, ebből aztán 

folyamatos súrlódások, hisztik, érzelmi 

kitörések keletkezhetnek, ami előtt a 

szülő értetlenül áll. 

 

 

Jellemző lehet rájuk a gazdag, 

változatos szókincs, önkifejezés, jó 

megfigyelőképesség, kritikus 

gondolkodás és szemlélet, szokatlan  

kreativitás, gyors felismerő képesség, 

belső hajtóerő, akaratosság,   

sértődékenység, felfedezni vágyás, 

szélsőségesség, jó humorérzék.  

A tehetségesek gyakran fárasztóak, 

kicsinek is keveset alszanak.  

Ha ébren vannak, az átlagnál több 

ingerre van szükségük, később mindent 

meg akarnak érteni, folyton kérdeznek. 

Ha valamit nem értenek, akkor 

türelmetlenek lesznek. 

Mit tehet a szülő? 

A legtöbb szülő szeretné, ha gyermeke 

tehetséges lenne, de ha az lesz, gyakran 

úgy érzi, hogy nem tud megbirkózni a 

feladattal. Hiszen a gyerekek eltérnek 

az átlagostól, a megszokottól. Ráadásul 

erősségeik melletti gyengeségeiket saját 

maguk is nagyon nehezen tolerálják. 

Ebből számos konfliktus adódik, 

amivel a szülőnek nehéz megküzdenie, 

sokszor nem is érti, miért „akadt ki” 

gyermeke.  

Mindenki egyetért abban, hogy a szülői 

gondoskodás, a gyermek fejlődéséhez 

szükséges területekre való bevezetés és 

a gyermek tevékenységének 

támogatása rendkívül sokat jelent a 

tehetséges gyermek számára.  

 

Pár tanács, amivel könnyebbé 

tehetjük a gyerek és a magunk életét:   

Teremtsünk időt mindennap a gyerekkel 

való beszélgetésre, például a közös 

étkezéskor, vagy rajzolás közben. Itt 

párbeszédre kell gondolni, amikor 

beszélgetünk, és nem csak 

magyarázunk.  

Érzékeny odafigyeléssel forduljunk 

gyermekünk felé. Hangolódjunk rá 

gyermekünkre, ismerjük meg 

érdeklődését, információszerzési 

stílusát, értékeit, igényeit.  

A sokszor elviselhetetlenségig kérdező, 

érdeklődő, követelőző gyerek nagyon 

fárasztó. Szükség van a szülőnek néha 

kikapcsolódásra. Ilyenkor jól jöhet a 

nagymama, rokon, barát, bárki, aki 



átveszi a gyereket pár órára vagy egy 

hétvégére.  

A szabályokat igyekezzünk együtt 

meghozni a gyerekkel. Náluk nem 

működik a kizárólagos tekintély elv. Ha 

elfogadják a szabályokat, mert 

megértették, akkor tiszteletben fogják 

tartani.  

Tiszteljük a másságát, képességeit, és 

fogadjuk el hibáit.  

Higgyünk gyermekünkben, legyünk 

türelmesek, önmagunkhoz is! 

Elég, ha jó szülők tudunk lenni. El kell 

fogadnunk, hogy nem tudunk mindig 

ideálisan reagálni a helyzetekre! A 

gyermeknek azt is meg kell tanulnia, 

hogy “rossz szülővel” küzdjön meg. 

S a legfontosabb: Szeressük és fogadjuk el 

gyermekünket, és ezt mutassuk is ki! 

Tehetségek az óvodában 

Az óvodában még csak tehetség-ígéretekről 

beszélünk. Az óvodai csoportban a 

tehetségfejlesztés a mindennapi 

cselekvéses helyzetekbe van beépítve, 

természetesen játékos formában. Ez 

hozzájárul az óvodás gyermek 

személyiségének alakulásához. Fontos 

e mellett az érzelmi biztonságot nyújtó, 

támogató környezet és az óvónő 

személyisége is.  

Óvodás gyermekek szülőjeként a tehetség 

felismerése, beazonosítása mellett nagy 

a felelősségünk. Nem szabad csak a 

tehetséges oldalt fejleszteni, habár erre 

ösztönöz a gyermek tudása, 

viselkedése, hisz ezzel tudunk 

„dicsekedni”.  

Természetesen foglalkoznunk kell a 

képességek tovább erősítésével. 

Ugyanakkor nagyon nagy hangsúlyt 

kell fektetni a tehetség-ígéreteknél az 

átlagos képességek, az egész 

személyiség támogatására is.  

A gyenge oldalakat, amelyek a tehetség 

fejlődését megnehezítik, vagy 

éppenséggel megakadályozzák, 

erőteljesebben kell fejleszteni.  

A családnak hatékonyan kell segítenie a 

gyengeségek erősítésében, az 

önbizalom növelésében, és az elfogadó, 

személyiségfejlődést segítő légkör 

kialakításában.  

Itt jön a képbe a sok közös családi 

program, a játékok, a pihentető 

programok, az együtt töltött minőségi 

idő. 

 
Közös játékok lehetnek a memóriák, 

kirakók, kártyák, egyszerű dobókockás 

lépegetős társasjátékok, kreatív 

tevékenységek.  

 



Nem szabad csak feladatlapokban, mai 

divatos gyerekújságokban 

gondolkodni, persze ezek is 

megjelenhetnek.  

Ma már nagyon sok jó fejlesztő játék 

van számítógépen is. 

 

A legfontosabb mégis az a 

kikapcsolódási forma, amit a gyerek 

szívesen végez Önökkel együtt. Így 

fejlődik biztonságos körülmények 

között, a leghatékonyabb módon. Így 

működik legjobban az elfogadás: azt 

érzékeltetni a gyerekkel, hogy tudom 

miben vagy tehetséges, de nem csak azt 

szeretem benned, hanem a többi oldalad is 

értékes! 

 

 
Felhasznált irodalom: 

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag
/Pedaggus_mestersgV2/83_tehetsgfejleszts_az
_vodban.html 

Gyarmathy Éva: A tehetség háttere és 
gondozásának gyakorlata ELTE Kiadó 2007 

www.laborcz.sulinet.hu/tamop/tgyacs.ppt 

 

Képek forrása:   

https://gyak1.pte.hu/cimkek/tehetseg 

 

https://felelosszulokiskolaja.hu/hirek/csodab

ogar-vagy-kakukktojas-avagy-a-tehetseg-utja 

 

http://www.koloknet.hu/iskola/mit-kezd-a-

mai-oktatasi-rendszer-a-tehetseges-

gyerekekkel/ 

https://felelosszulokiskolaja.hu/cikkek/enge

djetek-meg-hogy-gyerekek-lehessunk 

https://prezi.com/hacqpf22sef7/kiemelt-

figyelmet-igenylok-kore-a-koznevelesben/ 

https://jnszmpsz.hu/palyavalasztasi-

munkakozosseg/tehetseggondozaspalyavalasz

tasi-tanacsadas-munkakozosseg-harmadik-

osszejovetele/ 

https://www.nlcafe.hu/ezvan/20120125/dr_

vekerdy_tamas_rovata/ 
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********************************************************************************************** 

Sokszor jelentkezik olyan magatartászavar 

vagy szorongás, amelyre semmilyen más 

magyarázatot nem lehet találni, mint az 

elektronikus média hatásait.  

Magyarországon a bolti beszerzés helyett 

elterjedt a számítógépes programok cseréje, 

illegális letöltése is, de rendszerint a 

felhasználók (gyerekek és szüleik) a használati 

útmutatót nem olvassák át, amelyben a 

korrektebb gyártók, hogy elkerüljék a későbbi 

esetleges kártérítési pereket, felhívják a 

figyelmet a mellékhatásokra.  

Egy ártatlannak tűnő autóverseny program 

használati útmutatója például nem zárja ki a 

villódzó képernyő miatt az eszméletvesztést 

vagy az epilepsziát sem – és ez egy 

gyermekjáték! 

Sok gyermek játszik interneten 

akciójátékokat. Az egyik 11 éves gyermek, aki 

azonos képességű csoporttársaival 

rendszeresen alulmarad minden játékban, 

mert a számítógépen kívül minden más 

tevékenységben ügyetlen, rutint a zombik 

gyilkolásában szerzett.  

 

Hasonlóan a zombik elpusztításáról készít 

rajzot egy 6 osztályos fiú is, aki szintén ezt a 

játékot játssza: 

 

6. osztályos fiúgyermek rajza, zombik gyilkolása fűnyíróval, 

tüdők és belek turmixolása 

 

Az interaktív (a felhasználó közreműködését 

is igénylő) agresszív jelenetekre épülő 

számítógépes játékok tovább mennek a 

filmeknél, nem „csupán” passzív 

befogadóként figyelik a gyermekek az 

eseményeket, hanem rutint szereznek a 

virtuális brutalitásban, amelyet később 

beépíthetnek konfliktuskezelési stratégiáikba.  

 

Feltételezhető, hogy a média károsító hatása 

tartós, és a jövőben is ható 

személyiségváltozást idéz elő.  

 

 

Harangozó Csaba 

tanácsadó-

szakpszichológus 

   

Médiaártalom 

Szakszolgálatunk gyakorlatában egyre több olyan gyermek kerül 

pszichológushoz, akiknél a túlzott médiafogyasztás hatása 

kimutatható.  

Esetükben a diagnosztikus eljárás során zavaró tényezőként hat annak 

eldöntése, hogy a kóros tendenciák, amik megjelennek a 

viselkedésükben és a különféle projektív tesztekben, honnan erednek, 

mélyen belülről fakadnak, vagy külső befolyásoló tényezők eredménye.  

Ennek néhány elméleti vonatkozását tekintettük át cikkünk első 

részében, előző kiadványunkban. 



 

A szülőkkel és gyermekekkel folytatott 

beszélgetések során kiderült, hogy az érintett 

gyermekek túlnyomórészt - hacsak nem 

kizárólagosan TV-nézéssel - online játékokkal 

és közösségi média lájkolásával töltik a 

szabadidejüket, vagy a szülők által nem 

ellenőrzött számítógépes játékokat játszanak. 

Nemcsak a pszichológiai tesztekben 

megjelenő kreativitásra, destruktivitásra 

figyelhetünk fel a média hatására, hanem a 

nemi érés, a helyes nemi identitás és orientáció 

kialakulására kifejtett jelentős hatására is. 

Több, a tanácsadáson megjelent 3. osztályos 

gyermek rajzaiban már kifejezett pornográf 

jelenetek találhatók, a filmeket szövegkönyvi 

hűséggel idézik. 

Mindezek után térjünk vissza a média 

erőszakot kiváltó hatásaira, amelyek nemcsak 

gyermekekben, hanem felnőttekben is 

kiváltják az erőszakos viselkedést, esetenként 

kitűnő előrejelzője, pl. a rablásoknak is. Az 

erőszakos viselkedésen kívül fokozódnak a 

veszéllyel járó viselkedésfajták, a 

megnövekedett alkohol, dohányzás és 

drogfogyasztás, a türelmetlenebb szexuális 

magatartás. 

Tovább folytatva az eddig sem túl kellemes 

hatásokat, a kutatók szerint az agresszív 

észlelési sémák miatt eltorzul a sok erőszakos 

filmet néző személyek valóságészlelése. 

Hajlamosak a nézők saját magukra gyakorolt 

negatív hatásokat alábecsülni más 

személyekhez képest.  

Azok az emberek, akiknek az elsődleges 

információforrás a televízió, beszűkül a 

valóságképük, negatívabbnak és 

erőszakosabbnak tartják a világot. 

 

 

 

 

 

A horrorfilmek egy speciális hatással is 

rendelkeznek a fentieken kívül, fokozzák a 

bűnnel és halálfélelemmel kapcsolatos 

gondolatokat is. 

 

A filmek nyújtotta példák fontos szerepet 

játszanak a gyermekek szocializációjában. 

Vannak, akik az agresszív szereplőkkel való 

megküzdés lehetőségének mintáját látják egy-

egy agresszív vagy horror filmben. 

Mindazonáltal léteznek reálisabb mintát 

nyújtó lehetőségek is, tekintve, hogy 

szerencsére ritkán találkozunk a való életben a 

horrorfilmek nyújtotta láncfűrészes 

gyilkosokkal és pl. ufókkal.  

A híradókban erőszakos jelenetek 

bemutatását is sokan ellenzik, de ugyanakkor 

valós igény merül fel a világban történtek 

megismerésére is. 

Azokból az országokból, ahol a televíziózás és 

az általa közvetített erőszakos tartalmak 

hatásai már korábban megjelentek, időnként 

több emberéletet is követelő tragédiákról, 

gyermekek lőfegyverrel vagy más módon 

elkövetett ámokfutásairól tudósít a 

szenzációra és erőszakra éhes vagy objektív 

tájékoztatást nyújtó sajtó (döntse el az olvasó). 

Ezeknek a cselekedeteknek legtöbbször 

iskolatársak és tanárok a célpontjai.  

A kutatók ebből vezetik le a konfliktus 

megoldását is, nevezetesen, hogy a tiltás 

helyett értelmezni lenne célszerű a filmekben 

látott erőszakot.  



 

Vannak, akik úgy érvelnek, hogy a filmekben 

látottak inkább csak „kreatív” adalékot 

szolgáltatnak az egyébként is kijelölt út 

végigjárásához, vagyis az egyébként is 

jelenlevő agresszió elkövetéséhez szolgálnak 

kivitelezési mintaként. 

Kísérleti módszerekben a gyermekek részére 

oktatási programokat állítottak össze, 

amelyben bemutatták az erőszakos filmek 

készítésének módjait, arra kérve őket, 

próbáljanak azonosulni az áldozatokkal. 

Lehetséges alternatíva az is, hogy a való 

életben elkövetett bűncselekményekről 

néznek meg filmet vagy hallgatatnak meg 

beszámolót az agresszív filmeket kedvelő 

gyermekek, hogy rádöbbentsék őket arra, 

hogy ami a filmben „vagány” dolog az a való 

életben tragédia. 

A kutatások során azt is megállapították, hogy 

a kreatív és ismeretterjesztő műsorok nézése 

hosszútávon tanulásra serkentenek, 

csökkentik az agressziót, fokozzák a 

kreativitást.  

Ezek alapján azt mondhatjuk, hogy ha 

mindenképpen televíziót néz a gyermek, 

akkor lehetőség szerint inkább az 

ismeretterjesztő műsorokat részesítse 

előnyben. 

 

 

 

 

 

 

Összefoglalva tehát, a túlzott 

médiafogyasztás hatása a gyermekekre: a 

feldolgozatlan élmények, a meg nem értett 

szorongató cselekmények és azok 

következményei 

 növelik az agressziót 

 szorongásos vagy vegetatív tüneteket 

okozhatnak 

 ok nélkülinek látszó 

viselkedészavarokhoz vezetnek 

 erős befolyást gyakorolnak a felnőttek 

világáról és annak működéséről 

alkotott képre 

 felnőtteknek készített erőszakot 

ábrázoló filmek és gyermekeknek 

„alkotott” egyes rajzfilmek 

(akciófilmek) illetve műsorcsatornák és 

pornográf tartalmak a gyermekeknél 

hatványozottan fejtik ki hatásukat. 

Ezeket a műsorokat tartósan néző, 

illetve számítógépes programok 

formájában interaktív módon 

foglalkoztatott gyermekek 

„kreativitása” elsősorban az agresszió 

megvalósításának különböző 

módozataira vonatkozik. 

 az ismeretterjesztő műsorok és 

interaktív média kiadványok a 

kreativitást fokozzák, ismereteket 

nyújtanak, amelyek a társas 

hatékonyságban, a konfliktusok 

kezelésében is megmutatkoznak 

 a médiabeli erőszakot tartósan 

fogyasztók személyiségbeli változáson 

is keresztülmennek, az agresszivitás 

felé torzulnak gondolataik, attitűdjeik, 

hiedelmeik, személy- és 

helyzetészlelésük, valamint 

viselkedésük is.  

 

 

 



 

Mindez pedig társas interakcióikat is 

befolyásolja: 

 milyen helyzetbe kerülnek 

 egy helyzetben hogyan viselkednek 

 egy helyzetben társaikból milyen 

reakciókat váltanak ki. 

 

Az elektronikus média életünk része. Ahhoz, 

hogy hasznos segítő és ne ártalmas fegyver 

legyen, mindenképpen okos, kontrollált 

felhasználása szükséges! 

 

Forrás, irodalom: 

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-

0019_A_tanacsadas_szocialpszichologiaja/ch02.html 

http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/MediaelmeletV2/

viii34_erszak_s_agresszi_a_mdiban.html 

 

Képek forrása:  

saját esettár 

https://palyazatmenedzser.hu/2016/01/03/kreaktiv-ifjusag/ 

https://focker.blog.hu/2016/12/09/2016_legjobb_horrorfilmj

ei 
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https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_A_tanacsadas_szocialpszichologiaja/ch02.html
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/MediaelmeletV2/viii34_erszak_s_agresszi_a_mdiban.html
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/MediaelmeletV2/viii34_erszak_s_agresszi_a_mdiban.html
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