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A gyermekek/tanulók pszichológiai vizsgálata a szakszolgálat gyógypedagógusainak 

munkáját egészíti ki, célja a vizsgálati személy mentális teljesítőképességének, a tanuláshoz 

szükséges készségek szintjének intelligenciateszttel, szükség esetén kérdőívekkel és 

megfigyeléssel történő megállapítása. 

A vizsgálatokat kezdeményezheti a szülő, a nevelő intézmény, a gyámhatóság, esetenként 

háziorvosi javaslatra is hozzánk fordulnak. A Székhelyintézmény pszichológusai a törvényi 

szabályozásnak megfelelően minden gyermeket/tanulót felmérnek annak első, és az azt soron 

követő kötelező felülvizsgálatán. Amennyiben enyhén értelmi fogyatékosság (tanulásban 

akadályozottság), vagy tanulási zavar (diszlexia, diszgráfia, diszlexia) igazolódik, a második 

hivatalból elrendelt felülvizsgálaton a szabályozás megengedi, hogy mind a szakorvosi, mind 

a pszichológiai vizsgálatoktól eltekintsünk. Minden más esetben, vagy ha a gyermek/tanuló 

állapotában változást jeleznek a szülők és a pedagógusok, természetesen teljes körű 

vizsgálatot végzünk. 

A vizsgálati módszert a gyermek állapotának megfelelően választjuk ki. A legkisebb 

klienseink annyira fiatalok, hogy nem áll rendelkezésünkre olyan tesztbattéria, amivel hitelt 

érdemlően fel tudnánk mérni a gyermek teljesítményét, és persze szakmailag se volna 

megalapozott túl korán messzemenő következtetést levonni egy egy-két éves esetében. 

Ilyenkor kérdőíveket veszünk fel, megfigyeljük a kicsit, és megpróbáljuk valamilyen közös 

tevékenységbe, játékba bevonni. 

Idősebbeknél több módszer is használható, mind a kisiskolás, mind a felnőtt korcsoportban 

több teszttel rendelkezünk, amelyekkel felmérhetjük az intelligenciát. Ezek számos területet 

tekintenek át kérdésekkel, megoldandó próbákkal, és papír-ceruza feladatokkal a személy 

általános tájékozottságától kezdve a memória működésén át egészen a praktikus készségekig. 

Fiatalabbaknál a Wechsler Gyermek intelligenciateszt negyedik kiadása és a Magyar-

Wechsler Gyermek Intelligenciateszt, idősebb tanulóknál a Hamburg-Wechsler 

Intelligenciateszt és a Wechsler Felnőtt Intelligenciateszt negyedik kiadása az általánosan 

bevált módszer. 

 



 

Forrás: http://www.tudtad.com/2015/08/ujito-talalmanyok-intelligenciateszt.html 

 

A pszichológiai vizsgálatoknál külön elbánásban részesülnek azok, akik a beszédértés vagy a 

beszédprodukció zavarával, mutizmussal, esetleg az autizmusnak olyan formájával élnek, ami 

megnehezíti vagy megakadályozza verbális feladatokban és vizsgálóeljárásokban való 

együttműködésüket. Számukra léteznek nonverbális (beszédet nem igénylő) tesztek, melyek 

ezeket a nehezítő körülményeket képesek bizonyos szintig kiszűrni, és hitelesebb képet adni a 

személy intellektuális képességeiről. Ilyenek például a Snijders-Oomen nonverbális 

intelligenciateszt, valamint annak az óvodás korosztályra adaptált változata is, melyek szintén 

felmérik az emlékezeti működést, az analógiás és szeriális gondolkodást és a legtöbb 

készséget, mely a hatékony ismeretelsajátításhoz, tanuláshoz szükséges.  

A vizsgálat során - a rendelkezésünkre álló rövidke idő alatt - megpróbálunk pontos képet 

alkotni a gyermek/tanuló gondolkodási folyamatairól, az azt befolyásoló érzelmi, hangulati 

elemekről és a valós teljesítményt akadályozó tényezőkről, hogy hatékonyan tudjuk a szülőt 

és a gyógypedagógust segíteni abban, hogy a gyermek/tanuló legmegfelelőbb ellátást 

kaphassa meg, melynek segítségével a lehető legjobban terelhetjük képességeinek maximális 

kibontakoztatása felé. 

http://www.tudtad.com/2015/08/ujito-talalmanyok-intelligenciateszt.html


 

Forrás: http://rakoczibalazs.eu/szolgaltatasok 

 

Ehhez és a megfelelő eszköz kiválasztásához természetesen nagy segítséget nyújt számunkra 

a pontosan, részletesen kitöltött pedagógiai jellemzés és a Tagintézményeinktől beérkezett 

összegző vizsgálati vélemények. 

 

http://rakoczibalazs.eu/szolgaltatasok

