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Nyelvi fejlesztő program és munkafüzet készítése 

 
A pályázati program tervezésekor azt a célt tűztük ki, hogy kidolgozunk egy olyan nyelvi 

programot, amelynek segítségével a logopédus és a más szakos gyógypedagógus, 

fejlesztőpedagógus együttműködve tud részt venni a nyelvi területen, valamint olvasás- és 

íráskészültség területén elmaradással küzdő gyermekek fejlesztésében. A szakemberek 

bevonása az alapján történt, hogy mely tagintézmények esetében jelentett nehézséget a Szól-e? 

szűrőeljárás alapján kiszűrt gyermekek logopédiai ellátása, illetve mely tagintézményekben 

kezdődött meg a logopédusok és más szakos gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok közös 

munkája a nyelvi késéssel küzdő és az olvasás, íráskészültség területén megjelenő 

hiányosságok esetében. 

A munka során kiderült, hogy majd minden tagintézménynek nagy segítséget jelentene a 

programmal párhuzamosan egy nyelvi munkafüzet összeállítása, amely alapján a 

gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok segítséget kapnának a fent megjelölt gyermekek 

fejlesztéséhez. 

Az első megbeszélés alkalmával a team összeállította a szakmai anyag vázlatát:  

 

1. Bevezető – Miért választotta intézményünk a Szól-e? szűrőeljárás az óvodáskori logopédiai 

ellátáshoz.  

2. Miért szükséges bevonnunk a gyógypedagógusokat, fejlesztőpedagógusokat az ellátásba? 

3. Jó gyakorlatok összegyűjtése 



4. Logopédus és más szakos gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus kompetenciahatárainak 

meghatározása 

5. Nyelvi képességek és olvasás-íráskészültség elmaradása esetén fejlesztendő területek 

meghatározása 

2018. május 20-ra elkészült a program, majd megkezdődött a munkafüzet tartalmának 

összeállítása. A programban dolgozó szakemberek eddigi logopédiai, gyógypedagógiai 

gyakorlatuk alapján már rendelkeztek olyan feladatbankkal, amit egy munkafüzetbe 

szerkesztve át tudnak adni azoknak a nem logopédia szakos gyógypedagógus és 

fejlesztőpedagógus kollégáknak, akik bekapcsolódnak a Szól-e? szűrőeljárás során valamely 

területen elmaradást mutató gyermekek fejlesztésébe. 

A nyelvi fejlesztő programban meghatároztuk a fejlesztési területeket, amelyre elkészítettük a 

feladatokat, feladatlapokat:  

1. Fonológiai elmaradás esetén - expresszív és receptív terület fejlesztése, fonológiai 

emlékezet fejlesztése;  

2. Morfológiai elmaradás esetén - expresszív és receptív terület fejlesztése;  

3. Mondatszintű elmaradás esetén - szintaktikai és szemantikai fejlesztés;  

4. Verbális rövid távú emlékezet elmaradása esetén- auditív/verbális emlékezet 

fejlesztése;  

5. Metafonológiai terület fejlesztése; Szóaktivizációs terület fejlesztése - pontosságra és 

gyorsaságra kiterjedően;  

6. Vizuális feldolgozás képességének fejlesztése;  

7. Grafomotorika fejlesztése. 

Az elkészült programot és munkafüzetet 2018. 10.01-től próbáljuk ki 50 gyermekkel. 

 

Szolnok, 2018. 06. 20. 

Kovácsné Bögödi Beáta 


