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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
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HangképzésHangképzés

FFonetikaionetikai ésés fonológiaifonológiai fejlettségfejlettség

FonetikaiFonetikai zavarzavar
í áí á TorzításTorzítás

Fonológiai zavarFonológiai zavar
 Helyettesítés (szubsztitúcióHelyettesítés (szubsztitúció))
 Kihagyás (Kihagyás (elízióelízió))
 Hangbetoldás (addícióHangbetoldás (addíció))
 HangsorrendcsereHangsorrendcsere ((permutációpermutáció))



Nyelvi fejlettség 1Nyelvi fejlettség 1Nyelvi fejlettség 1.Nyelvi fejlettség 1.
Verbális munkamemória = Fonológiai hurokVerbális munkamemória = Fonológiai hurok

A fonológiai hurok jelentős szerepet játszik az A fonológiai hurok jelentős szerepet játszik az 
l á t lá áb l i é té bl á t lá áb l i é té bolvasás megtanulásában, a nyelvi megértésben, a olvasás megtanulásában, a nyelvi megértésben, a 

hosszú távú fonológiai tanulásban (hosszú távú fonológiai tanulásban (pl. pl. 
nyelvtanulásnyelvtanulás) illetve) illetve az anyanyelvi szókincsaz anyanyelvi szókincsnyelvtanulásnyelvtanulás), illetve ), illetve az anyanyelvi szókincs az anyanyelvi szókincs 
elsajátításábanelsajátításában. (. (BaddeleyBaddeley munkamemóriamunkamemória--modellje)modellje)



Nyelvi fejlettség 2.Nyelvi fejlettség 2.

Téri viszonyok produkciója és megértése (ragok, Téri viszonyok produkciója és megértése (ragok, 
é tók)é tók)névutók).névutók).

S i t ktik i f jl tt éS i t ktik i f jl tt é d t k t t l id t k t t l iSzintaktikai fejlettség Szintaktikai fejlettség –– mondatok tartalmimondatok tartalmi--
szerkezeti feldolgozása szerkezeti feldolgozása és és reprodukciója.reprodukciója.



Írott nyelvi zavar prognózisa 1Írott nyelvi zavar prognózisa 1Írott nyelvi zavar prognózisa 1.Írott nyelvi zavar prognózisa 1.
Metanyelvi tudatosságMetanyelvi tudatosság

„„……aa gyermekeknekgyermekeknek ésés felnőtteknekfelnőtteknek azaz aa képessége,képessége,
amelyamely lehetővélehetővé tesziteszi hogyhogy aa nyelvinyelvi tényekettényeketamelyamely lehetővélehetővé teszi,teszi, hogyhogy aa nyelvinyelvi tényekettényeket
önmagukbanönmagukban véve,véve, tárgykénttárgyként vizsgálják,vizsgálják, ésés rajtukrajtuk
különbözőkülönböző műveleteketműveleteket végezzenekvégezzenek..”” ((LőrikLőrik,, 20062006))ü ö bö őü ö bö ő ű e ete etű e ete et ége e eége e e (( őő ,, 006006))

TunmerTunmer és Hoover (1992) a metanyelvi tudatosságés Hoover (1992) a metanyelvi tudatosságTunmerTunmer és Hoover (1992) a metanyelvi tudatosság és Hoover (1992) a metanyelvi tudatosság 
fejlődésének négy fő területét különböztette meg:fejlődésének négy fő területét különböztette meg:
 fonológiai tudatosság,fonológiai tudatosság,g g,g g,
 szóra vonatkozó tudatosság,szóra vonatkozó tudatosság,
 szintaktikára vonatkozó tudatosság,szintaktikára vonatkozó tudatosság,g,g,
 pragmatikára vonatkozó pragmatikára vonatkozó tudatosság.tudatosság.



Írott nyelvi zavar prognózisaÍrott nyelvi zavar prognózisa 22Írott nyelvi zavar prognózisa Írott nyelvi zavar prognózisa 2.2.
Fonológiai tudatosságFonológiai tudatosság

A fonológiai tudatosság nem más, mint a szavak A fonológiai tudatosság nem más, mint a szavak 
belső szerkezetéhez való hozzáférés a szavakbelső szerkezetéhez való hozzáférés a szavakbelső szerkezetéhez való hozzáférés, a szavak belső szerkezetéhez való hozzáférés, a szavak 
eltérő méretű egységekre történő bontásának eltérő méretű egységekre történő bontásának 
képessége.képessége.épességeépessége
 Szótagszintű műveletek (szegmentálás, szintézis, Szótagszintű műveletek (szegmentálás, szintézis, 

törlés)törlés)))
 Szótagszerkezet szintű (kezdet és rím) műveletek Szótagszerkezet szintű (kezdet és rím) műveletek 

(rímfelismerés, rímkeresés, törlés)(rímfelismerés, rímkeresés, törlés)
 Fonémaszintű műveletek Fonémaszintű műveletek (szegmentálás, (szegmentálás, 

szintézis, törlés és egyéb manipuláció)szintézis, törlés és egyéb manipuláció)



Írott nyelvi zavar prognózisa 3Írott nyelvi zavar prognózisa 3Írott nyelvi zavar prognózisa 3.Írott nyelvi zavar prognózisa 3.
Mentális lexikonMentális lexikon

A mentális lexikon az elmében egy olyan nagy A mentális lexikon az elmében egy olyan nagy 
k itá ú tá l k ít é é l lőhí j kk itá ú tá l k ít é é l lőhí j kkapacitású tár, melynek segítségével előhívjuk, kapacitású tár, melynek segítségével előhívjuk, 
megtanuljuk és megértjük a nyelv szavait. megtanuljuk és megértjük a nyelv szavait. 

A A mentális lexikonban a szavak elrendezése nem mentális lexikonban a szavak elrendezése nem 
véletlenszerű a felépítése több rendezési elvetvéletlenszerű a felépítése több rendezési elvetvéletlenszerű, a felépítése több rendezési elvet véletlenszerű, a felépítése több rendezési elvet 
követ egyszerre. A legvalószínűbb leírása a követ egyszerre. A legvalószínűbb leírása a 
rendszernek jelenleg az ún. pókhálórendszernek jelenleg az ún. pókháló--elmélet. elmélet. j g pj g p



Írott nyelvi zavar prognózisa 4Írott nyelvi zavar prognózisa 4Írott nyelvi zavar prognózisa 4Írott nyelvi zavar prognózisa 4..
Egyéb képességek, készségekEgyéb képességek, készségek

 vvizuális észlelésizuális észlelés
 vvizuális differenciáló készségizuális differenciáló készség
 vvizuális izuális szerialitásszerialitás
 grafomotorosgrafomotoros készségkészség



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)



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



KKÖSZÖNÖM ÖSZÖNÖM A FIGYELMET!A FIGYELMET!
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