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Z O R K Ó  E S Z T E R 1

A szókincsfejlesztés hatása a nyelvi- és beszédké-
pességekre hátrányos helyzetű (HH) tanulóknál 

grammatikai, perceptuális fonetikai és akusztikai 
mérések alkalmazásával

1. BEVEZETŐ

A kutatási téma választásánál elsődleges szempont volt a kutatási terület fontos-
sága és gyakorlati felhasználhatósága. A magyarul beszélő gyermekek körében 
a szókincs, illetve a nyelv- és a beszéd elsajátítási folyamatának egyes területei 
kevéssé kutatottak, azonban fontosságuk számottevő. A tanulók teljesítmény-
szintjére ezeken a területeken csak a kompetenciamérések (pl. PISA felmérések) 
eredményeiből lehet következtetni. A beszédkészség fejlettsége nagymértékben 
meghatározza a tanulók tanulási sikerességét, a későbbiekben pedig az életminő-
séget, és a munkaerő-piaci elhelyezkedés lehetőségeit is. 

A jelen kutatás keresztmetszeti vizsgálat. A kutatás célja, hogy fény derüljön 
egyes nyelvi képességek teljesítményszintjére a magyarul tanuló, többségi isko-
lában nevelkedő, első és harmadik osztályos hátrányos helyzetű (HH) és tipikus 
szociokulturális hátterű (TSZH) tanulók körében. További cél, hogy sor kerüljön 
a kutatás során kifejlesztett és a fejlesztés során alkalmazott tematikus szókincs-
fejlesztő modul értékelésére mint a felzárkóztatás során potenciálisan alkalmaz-
ható pedagógiai fejlesztő eszközre.

2. A BESZÉDFELDOLGOZÁS FOLYAMATA

A gyermek a beszéd tanulása közben sajátítja el a percepciós és artikulációs bá-
zist. Az anyanyelv beszédhangjainak, kapcsolatainak, szavainak helyes kiejtését 
az artikulációs bázis fejlettsége teszi lehetővé. A mások által kiejtett hangok felis-
merését, a szavak, mondatok megértését pedig a percepciós bázis teszi lehetővé. 
A kettő együttes működése eredményezi az anyanyelvi beszédészlelés és beszéd-
megértés fejlődését és életkornak megfelelő helyes működését.2

[1] SZE Apáczai Csere János Kar, tanító szak. Témavezető: Dr. Zajdó Krisztina, SZE Apáczai 
Csere János Kar, Gyógypedagógia Tanszék, egyetemi docens.
[2] Gósy Mária: GMP-Diagnosztika, 1996, NIKOL KKT, Budapest.
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2.1. A beszédfeldolgozás hibás működéséből adódó esetleges zavarok és követ-
kezmények

A beszédfeldolgozás folyamata azonban nem minden esetben problémamentes. 
Gósy Mária (2009) véleménye szerint3 amikor az elhangzott közlés feldolgozá-
sa korlátozott, nem elvárhatóan pontos, a megértés bizonytalan és az értelmezés 
gátolt, akkor a beszédfeldolgozás működésének zavaráról beszélhetünk. A min-
dennapi kommunikációban a leggyakrabban előforduló, a beszédfeldolgozás hi-
bás működését jelző tünetek közé tartozik a reakcióhiány, a téves reakció, illetve 
a gyakori visszakérdezés. Ezek mindegyike utalhat a feldolgozás hibás működé-
sére. Gyerekek esetében a fokozott játékosság, magatartási problémák gyakran a 
beszédmegértés nehézségéből adódnak. További következménye lehet a tanulási 
nehézség, amiről akkor beszélhetünk, ha a gyermeknek iskolai kudarcai vannak. 
A beszédmegértési zavarral küzdő gyerekek gyakran próbálják kompenzálni hiá-
nyosságaikat. A kisebbeknél gyakori az igennel válaszolás, nagyobbaknál a kérdés 
megismétlése, feladatokra való gyakori visszakérdezés. A tanulási nehézségekkel 
küzdő gyerekeknél kimutatható az életkortól elvárt beszédmegértés elmaradott-
sága. 

3. JOGSZABÁLYI KÖRNYEZET 
 
3.1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (RGYK)

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának 
célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult 

• az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetésnek és – 
ha megfelel a feltételeknek – a szünidei gyermekétkeztetésnek,

• a természetbeni támogatásnak, 
• az ingyenes tankönyvnek és/vagy egyéb kedvezményeknek az igénybe-

vételére.

3.2. Hátrányos helyzet 

A kutatás megtervezésekor és adatfelvételekor hátrányos helyzetűnek számít a 
hatályos jogszabályok alapján az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jo-
gosult gyermek, aki esetében a következő körülmények közül legalább egy fenn-
áll: a) a szülő/családbafogadó gyám alacsony (legfeljebb alapfokú iskolai végzett-
sége); b) a szülő/családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága; c) a gyermek 
elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei.4

[3] Gósy Mária: A beszédészlelés és a beszédmegértés zavarai, 2009, in Martonné Tamás 
Márta (szerk.): Fejlesztőpedagógia, ELTE Eötvös Kiadó. Budapest, 117–133. o.
[4] 1997. évi XXXI. törvény, https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700031.TV#lbj537id443c, 
2018. január 27.
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4. A KUTATÁS

4.1. Diagnosztikus eszközök

A bemeneti és kimeneti mérés során az aktív szókincs felmérésének eszköze a 
LAPP teszt,5 és a beszédkészség felmérésének eszköze a GMP szűrőteszt,2 több 
szubtesztje volt. A GMP szűrőteszt felvételekor a tanulók beszédpercepciója, 
beszédprodukciója, vizuális észlelése és a hallás utáni szövegértés vizsgálata történt. 
A tesztek során a tanulóktól beszédmintákról digitalizált hangfelvétel készült.

4.1.1. A LAPP teszt

A teszt célja az aktív szókincs diagnosztikus vizsgálata. Felvételekor a tanulónak 
29 főnevet és 6 igét kell megnevezni képek alapján. A teszt értékelésénél figye-
lembe kell venni az életkort, és a helyesen megnevezett szavakat. A szókincs álla-
potát az elmaradás mértéke szerint hat kategóriába lehet sorolni. 

4.1.2. A GMP diagnosztika

A GMP szűrőteszt felvételének célja a beszédpercepciós elmaradás vagy zavar 
mértékének, típusának és helyének felfedése. Ezen belül a beszédészlelést vizsgá-
ló szubtesztek felvételekor a feladatok megkívánják, hogy a gyermek megértéstől 
függetlenül képes legyen megismételni a hallottakat az elvárt mértékben. A GMP 
tesztből a: GMP2, GMP3, GMP4, GMP5, GMP7, GMP 12 szubtesztek kerültek 
alkalmazásra. 

GMP2 – mondatazonosítás zajban: a beszédészlelés alapszintjeit vizsgálja, 
melyek az akusztikai, fonetikai, fonológiai szintek. 10 mondatot tartalmaz, mely 
fehér zajjal van fedve (a jel/zaj viszony 4dB).

GMP3 – szóazonosítás zajban: 10 fehér zajjal fedett szó (zaj/jel viszony: 4dB)  
felismerése a feladat, mely fontos információt nyújt az akusztikai, fonetikai szin-
tek működéséről, illetve a vizsgált személy lexikai tudásáról. 

GMP4 – szűk frekvenciás mondatok azonosítása: szűk frekvenciatartalmú 
mondatok azonosítása, mely a hallás és észlelés összefüggéseinek vizsgálatára al-
kalmas. A mondatok frekvenciatartománya 500 Hz-es sáv.

GMP5 – gyorsított mondatok azonosítása: a teszt feladata 10 átlagos tempójú 
mondat műszeresen gyorsítva. A gyorsítás 20%-os, a mondatok átlagos tempója 
másodpercenként 15 hang. 

GMP7 – a vizuális észlelés vizsgálata: a beszéd folyamán nagy szerepe van 
az artikuláció látható aspektusának, ebben az esetben az ajkak működésének.  

[5] Lőrik József – Ajtony Péter – Palotás Gábor – Pléh Csaba: Aktív szókincs vizsgálat, 
2015, Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Budapest.
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A beszédet kísérő mimika felismerésének mértéke életkortól függően eltérő. 
GMP12 – a szövegértés vizsgálata: a legkomplexebb tesztrész, mely egyben 

vizsgálja a szövegértés feldolgozását, a részletek felismerését, az ok-okozati kap-
csolatokat és az asszociációs szintet. Az életkornak megfelelően vannak kialakít-
va a szövegek, melyek meghallgatása után megértést ellenőrző kérdéseket tesz 
fel a tesztfelvevő. A szövegek kialakítása megfelel az életkornak. Meghallgatásuk 
után megértést ellenőrző kérdéseket tesz fel a tesztfelvevő.2

4.2. A kutatási helyszínek és tanulóik 

A kutatáshoz szükséges tesztfelvételekre egy északnyugat-magyarországi nagy-
városban került sor. A résztvevők  két többségi általános iskola diákjai közül ke-
rültek ki. A kísérleti csoport környezetét jelentő iskola tanulói összlétszámának 
kétharmada speciális nevelési igényű (SNI), az összlétszám hatoda beilleszkedési 
tanulási és magatartási zavarokkal (BTMN) küzd, az összlétszám negyede hát-
rányos (HH), illetve halmozottan hátrányos (HHH) helyzetű. A kontrollcsoport 
környezetét jelentő iskola tanulói összlétszámának csak egy igen kis hányada tar-
tozik ezen csoportokba. 

A kísérleti osztályban vizsgált tanulók rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben (RGYK) részesülő diákok, akik hátrányos helyzetű családokban nevel-
kednek.6 A kontrollcsoportba tipikusan fejlődő, tipikus szociokulturális háttérrel 
rendelkező gyerekek tartoznak.7

Az egyes számú táblázat tartalmazza a kísérleti és a kontrollcsoport tanulói-
nak összetételét. 

Kísérleti csoport RGYK Fiú Lány SNI BTM HH HHH
1. osztályfok 15 8 7 4 3 1 2
3. osztályfok   9 6 8 5 2 2 0
Kontrollcsoport
1. osztályfok - 7 8 1 1 - -
3. osztályfok - 3 6 - - - -

[6] Míg a HH helyzet megállapítása önbevalláson alapul, de a családnak közvetlen anyagi hasz-
not nem hoz, így sok család inkább nem nyilatkozik ebben a tekintetben a stigma elkerülése 
érdekében. Az RGYK kategóriába való bekerülés azonban közvetlen anyagi támogatást jelent a 
családnak, ami miatt a családok nagy része nyilatkozik a kategóriába való bekerülés érdekében. 
Az RGYK kategória tehát jelenleg megbízhatóbban jelzi a család szocioökonómiai státuszát.  
[7] A tanulók minden esetben szülői engedéllyel vettek részt a kutatásban, melyre írásos enge-
dély alapján került sor.
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5. HIPOTÉZISEK

5.1. Feltételezzük, hogy az aktív szókincs fejlettségét vizsgáló LAPP teszt, a 
GMP2 mondatazonosítás zajban, a GMP3 szóazonosítás zajban, a GMP4 szűk 
frekvenciás mondatok azonosítása, a GMP5 gyorsított mondatok azonosítása, a 
GMP7 vizuális észlelés vizsgálata és a GMP12 szubtesztek felvételei eredménye-
inek alapján az RGYK tanulók teljesítménye az első osztályfokon alulmarad a 
TSZH tanulók teljesítményéhez képest. 
5.2. Feltételezzük, hogy az aktív szókincs fejlettségét vizsgáló LAPP teszt, a 
GMP2 mondatazonosítás zajban, a GMP3 szóazonosítás zajban, a GMP4 szűk 
frekvenciás mondatok azonosítása, a GMP5 gyorsított mondatok azonosítása, a 
GMP7 vizuális észlelés vizsgálata és a GMP12 szubtesztek felvételei eredményei-
nek alapján az RGYK tanulók teljesítménye a harmadik osztályfokon megegyezik 
a TSZH tanulók teljesítményével.

6. A BEMENTI MÉRÉSEK EREDMÉNYEI „STATISTICA”  (DELL; 13.2 
VERZIÓ) PROGRAMMAL ELEMEZVE

6.1. A LAPP teszt felvételének eredményei (aktív szókincs vizsgálata)

Az első osztályos RGYK csoport teljesítményében az első osztályos kontrollcso-
port teljesítményéhez hasonlítva jelentős elmaradás tapasztalható, melynek átla-
gos mértéke: 20.14%. Ezt a hátrányt az RGYK csoport tagjai harmadik osztályra 
behozzák, hiszen a két csoport tagjainak teljesítményét összehasonlítva különb-
ség nem mutatható ki. Az adatokat az első ábrán és az első táblázatban szemlél-
tetjük, és a további szubtesztek eredményeinek bemutatása esetén is így járunk el. 
 

1. ábra: A LAPP-teszt felvé-
telének eredményei. Az  első 
osztályosok max. 67, míg a 
harmadikosok max. 66 pon-
tot érhetnek el a TSZH cso-
port normázása alapján.
 
1. osztályosok teljesítményé-
nek összehasonlítása:
t(28)= -4.572   p< 0.0001
 
3. osztályosok teljesítményé-
nek összehasonlítása:
t(16)= -0.767   p= 0.454 (n.s.)
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1. táblázat: A LAPP teszt eredményeinek leíró statisztikai elemzése

Csoportok N Átlag Medián Min. 
ért.

Max. 
ért.

Std. 
eltérés

Standard 
hiba

RGYK 1.o. 15 25.33 32   0 42 14.45 3.73
TSZH  1.o. 15 45.47 48 29 59   9.05 2.34
RGYK 3.o. 9 44.78 42 29 56 10.47 3.49
TSZH  3.o. 9 48.11 49 36 56   7.77 2.59

6.2. A GMP2 szubteszt (mondatazonosítás zajban) felvételének eredményei 

Az első osztályos RGYK csoport teljesítményében az első osztályos kontrollcso-
port teljesítményéhez hasonlítva jelentős elmaradás tapasztalható, melynek átla-
gos mértéke: 12.00%. Ezt a hátrányt az RGYK csoport tagjai harmadik osztályra 
nem hozza ugyan be, de a számadatok fejlődést mutatnak, hiszen az elmaradás 
átlagos mértéke ezen az osztályfokon 6.00%-ra csökkent. 

2. ábra: A GMP2 szubteszt 
felvételének eredményei. 
Életkorilag elvárt szint: 
100%.

1. osztályosok teljesítményé-
nek összehasonlítása:
t(28)= -4.161   p< 0.001

3. osztályosok teljesítményé-
nek összehasonlítása:
t(16)= -2.219   p< 0.05
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2. táblázat: A GMP2 szubteszt eredményeinek leíró statisztikai elemzése

Csoportok N Átlag Medián Min. 
eltérés

Max. 
eltérés

Std. 
eltérés

Standard 
hiba

RGYK 1.o. 15 64.67 70 40   90 14.57 3.76
TSZH 1.o.   9 76.67 80 40 100 16.58 5.53
RGYK 3.o. 15 84.00 90 70 100 10.56 2.73
TSZH 3.o.   9 90.00 90 80 100   7.07 2.36

6.3. A GMP3 szubteszt (szóazonosítás zajban) felvételének eredményei

Sem az első osztályos RGYK csoport teljesítményét az első osztályos kontrollcso-
port teljesítményéhez hasonlítva, sem pedig a harmadik osztályos RGYK csoport 
teljesítményét a harmadik osztályos kontrollcsoporthoz hasonlítva nem talál-
tunk különbséget.

3. ábra: GMP3 szubteszt fel-
vételének eredménye. Élet-
korilag elvárt szint: 100%.
 
1. osztályosok teljesítményé-
nek összehasonlítása:
Mann-Whitney: U= 99.50   
zadj= -0.555   p=  0.578 (n.s.)

3. osztályosok teljesítményé-
nek összehasonlítása:
t(16)= 0.286  p= 0.779 (n.s.)

3. táblázat: A GMP3 szubteszt eredményeinek leíró statisztikai elemzése

Csoportok N Átlag Medián Min. 
ért.

Max. 
ért.

Std. 
eltérés

Standard 
hiba

RGYK 1.o. 15 84.00 80 60 100 10.56 2.73
TSZH 1.o.  9 91.11 90 80 100   9.28 3.09
RGYK 3.o. 15 85.33 90 60 100   9.90 2.56
TSZH 3.o.  9 90.00 90 80 100   7.07 2.36
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6.4. A GMP4 szubteszt (szűk frekvenciás mondatok) felvételének eredményei

Az első osztályos RGYK csoport teljesítményében az első osztályos kontrollcso-
port teljesítményéhez hasonlítva jelentős elmaradás tapasztalható, melynek átla-
gos mértéke: 11.55%. Ezt a hátrányt az RGYK csoport tagjai harmadik osztályra 
behozzák, hiszen a két csoport tagjainak teljesítményét összehasonlítva különb-
ség nem mutatható ki. 

4. ábra: GMP4 szubteszt 
felvételének eredménye. 
Életkorilag elvárt szint: 100%

1. osztályosok teljesítményé-
nek összehasonlítása:

Mann-Whitney: U= 50.00   
zadj= -2.755   p<  0.01

3. osztályosok teljesítményé-
nek összehasonlítása:

DMax neg.= -0.467 DMax pos.= 
0.00 p< 0.10 (n.s.)

4. táblázat: A GMP4 szubteszt eredményeinek leíró statisztikai elemzése
Csoportok N Átlag Medián Min. 

ért.
Max. 
ért.

Std. 
eltérés

Standard 
hiba

RGYK 1.o. 15 80.67 90 50 100 18.31 4.73
TSZH 1.o.  9 92.22 90 80 100   8.33 2.78
RGYK 3.o. 15 96.67 100 90 100 4.88 1.26
TSZH 3.o.   9 100.00 100 100 100 0.00 0.00

6.5. A GMP5 szubteszt (gyorsított mondatok azonosítása) felvételének ered-
ményei

Az első osztályos RGYK csoport teljesítményében az első osztályos kontrollcso-
port teljesítményéhez hasonlítva jelentős elmaradás tapasztalható, melynek átla-
gos mértéke: 26.67%. Ezt a hátrányt az RGYK csoport tagjai harmadik osztályra 
behozzák, hiszen a két csoport tagjainak teljesítményét összehasonlítva különb-
ség nem mutatható ki. 
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5. ábra: GMP5 szubteszt 
felvételének eredménye. 
Életkorilag elvárt szint: 100%

1. osztályosok teljesítményé-
nek összehasonlítása:

t(28)= -3.795   p< 0.001

3. osztályosok teljesítményé-
nek összehasonlítása:

t(16)= -1.061  p= 0.305 (n.s.)

5. táblázat: A GMP5 szubteszt eredményeinek leíró statisztikai elemzése
Csoportok N Átlag Medián Min. 

ért.
Max. 
ért.

Std. 
eltérés

Standard 
hiba

RGYK 1.o. 15 50.00 50 10   90 21.71 5.61
TSZH 1.o.   9 76.67 90 30 100 26.46 8.82
RGYK 3.o. 15 77.33 80 40 100 17.51 4.52
TSZH 3.o.   9 86.67 90 70 100 10.00 3.33

 

6.6. A GMP7 szubteszt (vizuális észlelés) felvételének eredményei

Sem az első osztályos RGYK csoport teljesítményében az első osztályos kontroll-
csoport teljesítményéhez hasonlítva, sem pedig a harmadik osztályos RGYK cso-
port teljesítményében a harmadik osztályos kontrollcsoporthoz hasonlítva nem 
találtunk különbséget. 
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6. ábra: GMP7 szubteszt 
felvételének eredménye. 
Életkor szerint eltérő elvárt 
teljesítmény: 7 évesek: 50%, 
8 évesek 60%.

1. osztályosok teljesítményé-
nek összehasonlítása:

t(28)= -0.567   p= 0.576 (n.s.)

3. osztályosok teljesítményé-
nek összehasonlítása:

t(16)= -0.892   p= 0.386 (n.s.)

6. táblázat: A GMP7 szubteszt eredményeinek leíró statisztikai elemzése

Csoportok N Átlag Medián Min. 
ért.

Max. 
ért.

Std. 
eltérés

Standard 
hiba

RGYK 1.o. 15 38.67 40   0 70 19.22 4.96
TSZH 1.o.   9 52.22 50 20 80 19.86 6.62
RGYK 3.o. 15 42.67 50 10 80 19.44 5.02
TSZH 3.o.   9 43.33 40 20 80 22.36 7.45

A GMP 12-es szubteszt felvételekor az első osztályosoknál először minden 
gyermek számára az életkorának megfelelő (5-8 éveseknek szóló) mese került 
magnóról lejátszásra, és a hozzá tartozó kérdésekkel történt a hallás utáni szöveg-
értés ellenőrzése. Ha azonban a helyes válaszok száma 50% alatt maradt, akkor az 
életkori szint alatti, fiatalabb korosztálynak (3-6 évesek számára) készített mese 
feldolgozása következett. A harmadik osztályosok esetében hasonló jelleggel elő-
ször a 7-10 éves korosztálynak, majd – amennyiben az alulteljesítés mértéke meg-
haladta az 50%-ot – a fiatalabb 5-8 éves korosztálynak, illetve ismételt alulteljesítés 
esetében a 3-6 éves korosztálynak készített mese megértésének ellenőrzésére ke-
rült sor. Az RGYK csoport tagjai esetében az első osztályában 5, míg a harmadik 
osztályban 6 fő számára volt szükség az életkori szint alatti mese lejátszására, míg 
a TSZH csoportban ez a szám mindkét korosztályban csupán 1-1 fő volt. 

Az eredmények azt mutatják, hogy az első osztályfokon az RGYK csoportba 
tarozó tanulók elmaradásának az életkorilag elvárt teljesítményszinttől való átla-
gos eltérése 14.45%-kal haladja meg TSZH csoport átlagos teljesítményszintjét. 
Azonban a két csoport teljesítményszintje a statisztikai teszteredmények alapján 
nem különbözik, tehát az RGYK és TSZH-s csoport azonos szinten teljesít. 
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A harmadik osztályfokon a két csoport teljesítményszintje közötti átlagos elté-
rés mértéke 20.23%, amely a statisztikai teszt eredménye szerint a két csoport egy-
mástól jelentősen eltérő teljesítményszintjét mutatja. Tehát ezen az osztályfokon az 
RGYK csoport teljesítménye messze elmarad a TSZH csoport eredményétől. 

7. ábra: A GMP12 szubteszten 
az elvárt szinttől való alultel-
jesítés (elmaradás) mértéke. 
Életkorilag elvárt szint: 0%.

1. osztályosok teljesítményének 
összehasonlítása:

t(28)= 1.161   p= 0.256 (n.s.)

3. osztályosok teljesítményének 
összehasonlítása:

t(16)= 6.147    p< 0.0001

7. táblázat: Az alulteljesítés mértéke (%-ban) a GMP12 szubteszt életkor szerint 
elvárt teljesítményszintjéhez viszonyítva

Csoportok N Átlag Medián Min. 
ért.

Max. 
ért.

Std. 
eltérés

Standard 
hiba

RGYK 1.o. 15 33.33 40   0 70 18.39 4.75
TSZH  1.o.  9 47.78 50 20 80 19.86 6.62
RGYK 3.o. 15 24.67 30 0 60 22.32 5.76
TSZH  3.o.  9   4.44   0 0 20   7.26 2.42

7. A KUTATÁS HIPOTÉZISEINEK ÉRTÉKELÉSE

A bemeneti mérések felvétele után került sor az adatok statisztikai elemzésére. 
A statisztikai eredmények alapján mindkét hipotézisünk csak részben teljesült. 

Az első hipotézis részben azért teljesült, mert a LAPP teszt, a GMP2, 4 és 5 
szubtesztek esetén a hipotézisnek megfelelően alátámasztást nyert az, hogy az 
első osztályfokon tanuló RGYK-s diákok teljesítménye alatta maradt a TSZH-s 
tanulók teljesítményének, míg a GMP3, 7 és 12 szubtesztek esetén a két csoport 
teljesítménye között a feltételezéssel ellentétben nem volt különbség. 

A második hipotézis részben azért teljesült, mert a LAPP teszt, GMP 3,4,5 
és 6 szubtesztek esetén igaznak bizonyult, hogy a harmadik osztályfokon tanuló 
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RGYK-s és TSZH-s tanulók teljesítménye nem különbözött, míg a GMP2 és a 
GMP 12 szubtesztek esetében az RGYK-s diákok teljesítménye alatta maradt a 
TSZH-s tanulók teljesítményének. 

Míg az első osztályfokon négy teszt, illetve szubteszt esetében volt igaz, hogy 
az RGYK-s diákok teljesítménye gyengébbnek bizonyult a TSZH-s tanulókénál, 
addig a harmadik osztályfokon már csak két szubteszt esetében teljesítettek az 
RGYK-s diákok alacsonyabb szinten a TSZH-s tanulóknál. Mindez egyértelmű 
bizonyítéka annak, hogy az RGYK-s diákok szempontjából felzárkózási folya-
matnak vagyunk tanúi a vizsgált képességterületek tekintetében. 

8. A SZÓKINCSFEJLESZTŐ MODUL HASZNÁLATÁNAK MENETE

A jelen kutatás egyik fő célja a szókincsfejlesztő modul kifejlesztése és alkalmazá-
sának vizsgálata. A bemeneti mérések eredményeinek felvételét követően került 
sor a szókincsfejlesztő modul gyakorlatban történő kipróbálására. A szókincs-
fejlesztő órák során különböző, előre meghatározott témák (család, önismeret, 
érzelmek, emberi tulajdonságok, testrészek, hétköznapi helyzetek kezelése (vá-
sárlás, baráti kapcsolatok fenntartása, konfliktuskezelés) megadott képek alap-
ján történet kialakítása) köré építve igyekeztünk bővíteni a kísérleti csoportba 
tartozó tanulók szókincsét. A fejlesztő tanórák heti kétszer 45 percben valósultak 
meg 2018 januárjától. A fejlesztés a gyerekek életkorának és fejlettségének meg-
felelően, fejlesztési terv alapján zajlott. A kimeneti mérések felvételére az eredeti 
terveknek megfelelően 2018. április végén kerül majd sor. 

9. TOVÁBBI TERVEK 

A bementi és kimeneti mérések eredményeinek összehasonlítása statisztikai 
elemzések alkalmazásával további publikációkban lesz olvasható. A további, a 
kutatási tervben tervezett nyelvi képességek (grammatika) elemzése és az akusz-
tikai mérések elvégzése a kimeneti mérések felvétele után lesz elvégezhető. 
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