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SZÓLSZÓL--E?E?
Új ű ő ljá á ó d iÚj ű ő ljá á ó d iÚj szűrőeljárás az óvodai Új szűrőeljárás az óvodai 

logopédiai ellátásbanlogopédiai ellátásbanlogopédiai ellátásbanlogopédiai ellátásban

Kas BenceKas Bence LőrikLőrik JózsefJózsef MolnárnéMolnárné BogáthBogáth RékaRékaKas Bence Kas Bence –– LőrikLőrik József József –– Molnárné Molnárné BogáthBogáth Réka Réka ––
Szabóné Vékony Andrea Szabóné Vékony Andrea –– SzatmárinéSzatmáriné Mályi NóraMályi Nóra



Jogszabályi hivatkozásJogszabályi hivatkozás

4/2010. (I. 19.) OKM 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet a pedagógiai rendelet a pedagógiai 
k l ál t k ólk l ál t k ólszakszolgálatokrólszakszolgálatokról

2929 §§ (1) A l édi i llátá k téb l k ll(1) A l édi i llátá k téb l k ll2929. . §§ (1) A logopédiai ellátás keretében el kell (1) A logopédiai ellátás keretében el kell 
végezni az óvodai nevelésben részt végezni az óvodai nevelésben részt vevő, vevő, ötödik ötödik 
életévüketéletévüket betöltött gyermekekbetöltött gyermekek beszédbeszéd-- és nyelviés nyelviéletévüket életévüket betöltött gyermekek betöltött gyermekek beszédbeszéd-- és nyelvi és nyelvi 
fejlettségének alapvizsgálatát, fejlettségének alapvizsgálatát, szűrésétszűrését, és ennek , és ennek 
eredménye alapján szükség szerint eredménye alapján szükség szerint a gyermek a gyermek y pj gy pj g gygy
további pedagógiai, pszichológiai, orvosi további pedagógiai, pszichológiai, orvosi 
vizsgálatának kezdeményezésétvizsgálatának kezdeményezését..



SZÓLSZÓL--E? SzűrőeljárásE? Szűrőeljárás

http://www.szole.hu info@szole.hu



A szűrés kipróbálása 1. A szűrés kipróbálása 1. -- „pilot”„pilot”

VelenceVelence--tó Környéki Egységes Pedagógiai Módszertani tó Környéki Egységes Pedagógiai Módszertani 
Szolgáltató IntézménySzolgáltató IntézménySzolgáltató IntézménySzolgáltató Intézmény
2011. május 2011. május -- 325 gyermek325 gyermek

A szűrés kipróbálásában résztvevő kollégák:A szűrés kipróbálásában résztvevő kollégák:
Nagy Zsuzsa
Kovácsné Csizmadia Éva
Polónyiné Homolya Anikó
Szatmáriné Mályi Nóra
Takácsné Csoór Marianna
Kardos Györgyi
Szabari Szaniszló
Szabari Szaniszlóné



A szűrés kipróbálása 2.A szűrés kipróbálása 2.

KozmutzaKozmutza Flóra EGYMI, BudapestFlóra EGYMI, Budapest, p, p
22011. szeptember 011. szeptember -- 415 gyermek415 gyermek

A szűrés kipróbálásában résztvevő kollégák:
Csabáné Bánki Kornélia Nádudvariné Tricskó Judit
Dávid Katalin Scheer Lívia
Kárászné Szani Boglárka Szabóné Vékony Andrea
Kovács Csilla Száraz Éva
Molnárné Bogáth Réka Szenes Csilla
D N é Ad já B át S b ZDr. Nagyné Adorján Beáta Szobonya Zsuzsanna



SzubtesztekSzubtesztek 1.1.

11 ArtikulációszűrésArtikulációszűrés1.1. ArtikulációszűrésArtikulációszűrés
Önálló képmegnevezésÖnálló képmegnevezés

2.2. SzóemlékezetSzóemlékezet
Rövid távú verbális auditív emlékezetRövid távú verbális auditív emlékezet

3.3. Álszavak hallási megkülönböztetéseÁlszavak hallási megkülönböztetése
BeszédészlelésBeszédészlelés



SzubtesztekSzubtesztek 2.2.

44 FormaegyeztetésFormaegyeztetés4.4. FormaegyeztetésFormaegyeztetés
Vizuális észlelés,vizuális differenciáló készségVizuális észlelés,vizuális differenciáló készség

5.5. NévutókNévutók,, ragok produkciója és megértéseragok produkciója és megértése
Téri viszonyok produkciója és megértéseTéri viszonyok produkciója és megértéseTéri viszonyok produkciója és megértéseTéri viszonyok produkciója és megértése

6.6. ÁlszóismétlésÁlszóismétlés
Fonológiai hurok működése (verbális munkamemória)Fonológiai hurok működése (verbális munkamemória)



SzubtesztekSzubtesztek 3.3.

7.7. MondatismétlésMondatismétlés
Szintaktikai fejlettségSzintaktikai fejlettség -- mondatok tartalmimondatok tartalmi--szerkezetiszerkezetiSzintaktikai fejlettség Szintaktikai fejlettség -- mondatok tartalmimondatok tartalmi--szerkezetiszerkezeti
feldolgozása és reprodukciójafeldolgozása és reprodukciója

8.8. Hangtani tudatosságHangtani tudatosság
Hang azonosítása szóban, szókezdő hang megadásaHang azonosítása szóban, szókezdő hang megadása

9.9. Figuramásolás, figurasorrendFiguramásolás, figurasorrend
Egyszerű alakzatokEgyszerű alakzatok

1010 Gyors képmegnevezésGyors képmegnevezés10.10. Gyors képmegnevezésGyors képmegnevezés
Mentális lexikonból való lehívásMentális lexikonból való lehívás



Szűrési jegyzőkönyvSzűrési jegyzőkönyv



A szűrés eredményeA szűrés eredménye



A szűrőeljárásra épülő vizsgálatokA szűrőeljárásra épülő vizsgálatok

•• Artikulációvizsgálat (beszédszervi állapot és Artikulációvizsgálat (beszédszervi állapot és ––működés, működés, 
súgópróba, súgópróba, szenzomotoros szenzomotoros differenciáldiagnózis, differenciáldiagnózis, 
beszédhangok ejtésének vizsgálata minden fonetikai beszédhangok ejtésének vizsgálata minden fonetikai 
pozícióban)pozícióban)

•• Nyelvi fejlettségNyelvi fejlettség•• Nyelvi fejlettségNyelvi fejlettség

•• ÍrottÍrott nyelvi zavarok prognózisa (jelenleg kipróbálás alatt áll)nyelvi zavarok prognózisa (jelenleg kipróbálás alatt áll)Írott Írott nyelvi zavarok prognózisa (jelenleg kipróbálás alatt áll)nyelvi zavarok prognózisa (jelenleg kipróbálás alatt áll)



KKÖSZÖNÖM ÖSZÖNÖM A FIGYELMET!A FIGYELMET!

www szole huwww szole huwww.szole.huwww.szole.hu
infoinfo@szole.hu@szole.hu


