
Fogalommagyarázat szakvéleményhez 
 

Adaptáció: Alkalmazkodás 

Adaptív viselkedés: Alkalmazkodó viselkedés 

Adekvát válasz: Kérdésre adott megfelelő, értékelhető válasz 

Adottság: Egy képesség természetes vagy az emberrel veleszületett alapja, olyan lehetőség, 

mely a természetes fejlődés, a nevelő befolyások és a gyakorlás hatására válik képességgé.  

Afázia: Az agy maghatározott területeinek sérülése következtében kialakult, szerzett 

beszédzavar. A beteg nem tudja gondolatait szóban vagy írásban kifejezni, vagy nem érti, 

amit mások mondanak.  

Affektív: Érzelmi, indulati, hangulati 

Agráfia: Írásképtelenség 

Agrammatizmus: Nyelvtani szerkezetek (jelek, ragok) hiánya a beszédben 

Akalkulia: Számolási képtelenség 

Akkomodáció: Alkalmazkodás 

Aktív szókincs: A kifelező beszédben alkalmazott szavak összessége 

Akusztikus diszkrimináció: Hallási megkülönböztetés 

Alak-háttér differenciálás: Egy minta, mint előtér és háttér észlelése. 

Analízis – szintézis: Elemzés, részekre bontás – összefoglalás, egységbe foglalás. 

Anamnézis: Kórelőzmény 

Asszociáció: Képzettársítás 

Ataxia: A mozgás koordinációjának hiánya 

Auditív: Hallási 

Autizmus: Az agyi működés súlyos, átható, egész életen át tartó és fogyatékossághoz vezető 

szociális, kommunikációs és kognitív zavara. 

Autoagresszió: Önmagára irányuló agresszió. 

BENDER A, B próba: A vizumotoros koordináció fejlettségét vizsgáló próba. 

Beszédészlelés: Az a készség, amely lehetővé teszi az anyanyelv beszédhangjainak, azok 

kapcsolódásainak felfogását. 

BINET teszt: Intelligenciateszt 

BNO: Betegségek Nemzetközi Osztálya, az Egészségügyi Világszervezet 1992-ben Genfben 

kiadott osztályozása a betegségekről, meghatározott ismérvek szerint. 

C.A.T. teszt: Projektív személyiség teszt 

Centrális: központi 



Defektus: Fogyatékosság. Olyan állapot, mely genetikai okokból vagy valamilyen károsodás 

következtében keletkezett. 

Deficit: Hiány, károsodás. 

Dependencia: Függőség, alárendeltség. Az anya-gyerek kapcsolatban a gyermek passzív, 

függő magatartása. 

Depresszív: Szomorú-nyomott (deprimált) hangulatállapotra hajlamos. 

Depriváció: Nélkülözés, megfosztás, hiány. 

Differenciálás, diszkrimináció: elkülönítés, megkülönböztetés. 

Diffúz: Szétszórt, kiterjedt. 

Diszfunkció: működészavar. 

Diszpozíció: Készség, hajlam, adottság. 

Disszonancia: Az összhang hiánya, egyenetlenség. 

Down-kór: Kromoszóma rendellenesség jellegzetes külső megjelenéssel, értelmi 

fogyatékossággal. 

DSM-IV: Amerikai Pszichiátriai Társaság kézikönyvének negyedik átdolgozása – különböző 

pszichiátriai kórképek osztályozása és kritériumai szerepelnek benne. 

Dyscalculia: számolászavar. 

Dysgrammatizmus: Nyelvtani szerkezetek (jelek, ragok) helytelen, következetlen használata 

a beszédben. 

Dysgraphia: írászavar, vagy a grafomotoros terület, vagy a fonológiai, nyelvi jellemzők 

zavara, vagy e kettő együttes előfordulása. 

Dyslalia: Pöszeség, az anyanyelv beszédhangjainak helytelen képzéséből származó 

artikulációs zavar. 

Dyslexia: Olvasászavar. 

Emocionális: érzelmi: 

Empirikus: tapasztalati. 

Encopresis: Beszékelés, a széklet tartásának nehézsége. 

Endogén: Belső eredetű. 

Enuresis diurna: Nappali bevizelés. 

Enureis nocturna: Éjszakai bevizelés. 

Exogén: Kívülről származó. 

Expresszív: Kifejező. 

Extravertált: az egyén közvetlen kapcsolatteremtésre nyitott, bizalomteljesen nyilvánul meg, 

beilleszkedik környezetében. Ellenpárja: introvertált. A JEPQ teszt egyik faktora. 



Extrém: Szélsőséges. 

Facilitáció: Segítség. 

Fejlődési diszfázia: nyelvfejlődési zavar. 

Feminin: Nőies, női. 

Fixáció: Rögzítés, rögződés. 

Flexibilitás: Rugalmasság. 

Fluktuál: gyorsan, szabálytalanul változtat, pl: gyors figyelem ingadozáskor. 

Fonémadifferenciálás: hangok megkülönböztetése. 

FROSTIG teszt: vizuális percepciós fejlettségi teszt és terápia is van 

Frusztráció: Csalódás, sikertelenség stb. érzelmi megélése. 

Frusztráció tolerancia: Tűrőképesség, ellenálló képesség, a szervezet bizonyos célkitűzés 

elérésében való akadályozása esetén. 

GMP teszt: beszédészlelést és beszédmegértés vizsgáló eljárás. 

GOODENOUGH-féle: emberrajz kiértékelési módszer. 

Grafomotorium: írásmozgás. 

Habituáció: Megszokás, hozzászokás. 

Hiperszenzitív: Túlérzékeny. 

Hyperaktivitás: Fokozott mozgással járó viselkedészavar. 

Hypermotilitás: túlmozgásosság. 

Impulzív: az első benyomás hatására gondolkodás előtt cselekvő. 

Impulzivitás: Fokozott nyugtalanság, élénkség, gyakori cselekvésváltás. 

Inadekvát: nem odaillő, nem megfelelő. 

Infantilis: Éretlen, kisgyermekes, gyermeteg. 

Intelligencia: A tapasztalatokból való tanulás, az elvont fogalmakban való gondolkodás és a 

környezet hatékony kezelésének képessége. 

Inverzió: Betűk felülről lefelé történő megfordítása (t-f, u-n) 

IQ: intelligencia quotiens = az intelligencia tesztek eredményeinek közlésére használt 

skálaegység, amely a mentális kor és az életkor hányadosán alapszik, tehát a tesztben elért 

teljesítményt a vizsgált személy életkorához viszonyítjuk. 

Irreverzibilis: vissza-, megfordíthatatlan 

JEPQ teszt: a személyiség többdimenziós megismerését lehetővé tevő teszt. 

Képesség: Az egyén pszichikus tulajdonsága, ami valamilyen tevékenység gyakorlása révén 

fejlődik ki, és a tevékenység végzésében nyilvánul meg. 



Készség: A cselekvés és a tevékenység automatizált eleme, amely a tudat közvetlen 

ellenőrzése nélkül funkcionál. A teljesítményképes tudás része, a tanulás eredménye, ahol 

kellő számú gyakorlás eredményeként a cselekvéssor automatikusan lefut. 

Kétoldali lateralitás: Nincs számottevő különbség a pl. a kezek használatánál. 

Kevert lateralitás: pl. jobbkezes, ballábas –vagy jobbkezes, balszemes. 

Kinesztetikus: Testmozgás érzékelés. 

Kognitív folyamatok: a megismerést szolgáló eljárások összessége (észlelés, emlékezet, 

gondolkodás). 

Kompenzál: Ellensúlyoz, kiegyenlít, kárpótol. 

Lateralitás: Az egyik oldali szem, kéz, láb, vezető szerepe. 

MAWGYI-R: Intelligencia teszt verbális és performációs próbákkal. 

MCD: Minimális Cerebrális Díszfunkció jellemzője, fokozott mozgékonyság, figyelemzavar, 

tanulási nehézségek, beilleszkedési és magatartási zavarok. 

Mentális retardáció: Értelmi fejlődés elmaradás, általában környezeti ártalom hatására, 

visszafordítható. 

Morféma: A nyelv szerkezetében a legkisebb, még jelentést hordozó egység 

(pl.:szó,szótő,előtag, vagy toldalék) 

Motoros működés: Mozgásos. 

Mutizmus: Elsősorban a beszédre való szükséglet, késztetés hiánya, pszichés némaság. 

Oppozíciós zavar: Negativisztikus, ellenséges, dacos viselkedés. 

Paralális: A beszédhibák azon köre, amely során egy hang ejtését a gyermek egy másik 

hanggal helyettesíti. 

Parciális: Részleges. 

Passzív szókincs: azon szavak összessége, amelyek a beszédmegértés folyamatában az adott 

személy számára jelentéssel bírnak. 

Percepció (vizuális-auditív): érzékelés, a valóság érzékszervi észlelése (hallás, látás). 

Performációs próbák: A praktikus intelligenciát vizsgáló részpróbák (pl.:képrendezés, 

képkiegészítés). 

Perinatális: Születés közbeni. 

Perszeveráció: Tapadás, megragadás egy adott hatásnál, szituációban, a figyelem és 

emlékezet makacs tapadása. 

PIERON teszt: Figyelemvizsgáló eljárás. 

Postnatális: Születés közbeni. 

Prenatális: Születést megelőző, méhen belüli. 



Projektív teszt: Viszonylag strukturálatlan vagy többértelmű helyzetekkel vagy képszerű 

ábrákkal dolgozó személyiségmérő eljárás. 

Pszichoszomatika: lelki okokra visszavezethető test problémák (fej-, gyomorfájás, hányás…) 

RAVEN teszt: nonverbális, analitikus gondolkodást vizsgáló intelligenciateszt. 

Regresszió: Visszaesés, hanyatlás, visszafejlődés.  

Reprodukálás: Valaminek felelevenítése, felidézése, az eredetihez híven történő 

megismétlése. 

Retardátió: Visszamaradás, elmaradás a fejlődésben. 

Reverzibilis: Visszafordítható. 

Reverzió: Megfordítás, a betűk sorrendjének felcserélése (pl.:ló helyett ól, még-gém), illetve 

tágabb értelemben a jobb-bal cserék: b-d, p-q 

RQ: rajz quotiens = rajzfejlettségi szint. 

SINDELAR teszt: A tanulási zavart okozó részképességeket vizsgáló eljárás és terápiás 

módszer. 

S.O.N. teszt: nonverbális intelligencia. 

Szenzomotoros: Mozgás és érzékszervekre egyaránt ható. 

Szenzomotoros integráció: Azoknak az információknak az összekapcsolódása, strukturálása, 

amelyeket az érzékszervek és a mozgásrendszer közvetítenek önmagukról és a külvilágról az 

idegrendszer felé. 

Szeriális észlelés: Az észlelt jelsort felépítő elemek sorrendiségének felismerése. 

Szerialitás: Sorrendiség. 

Szocializáció: A társadalmi normák, értékrendszerek, és szokásrendszerek beépülése, 

működőképes elsajátítása. 

Szóroncs: Valamely szó betűinek legalább 50%-a hibás (pl.:pelyhes helyett pehér) 

Sztereotip: Állandóan ismétlődő. 

Szubnormális: Az átlagostól csak kevéssé eltérő. 

Taktilis: Tapintás, érintés, nyomás, hőmérséklet észlelése a bőrön át. 

Tanulási akadályozottság: Az értelmi képességek sérülése, átfogó, visszafordíthatatlan, régi 

terminus: debilitás = enyhe értelmi fogyatékosság. 

Tanulási nehézség: Problémák a tanulási helyzetekben, egyéni és közösségi viselkedésben, 

normál értelmi képességek, átmeneti. 

Tanulási zavar: A gyermek intelligencia szintje és az iskolai teljesítménye között jelentős 

eltérés van, a pszichés fejlődés zavarai miatt a tanulási folyamatban tartósan és súlyosan 

akadályozott (dyslexia, dysgraphia) 



Tic: A vázizomzat maghatározott izomcsoportjának gyors, ismétlődő, cél és szándék nálküli 

mozgás. 

Verbális: Szóbeli, beszédben megnyilatkozó. 

Vizuális diszkrimináció: Látási megkülönböztetés. 

Vizuális: Látási, látási érzeten alapuló. 

Vizuomotoros koordináció: A látás és a mozgás összehangolt működtetése. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


