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Tisztelt Kolléga!

A 2021/22-es tanévre vonatkozó jelentkezési lapok benyújtását követően már a felvételi 
eredmények közzététele is folyamatban van. Nem könnyebb ez a tanév sem, mint az ezt 
megelőző. A mindennapi olykor rutinból, de sokszor új kihívások elé állító hétköznapokat 
továbbra is nehezítette a pandémia újabb nehézsége, bizonytalansága. 

Jelen kiadványunk a járványhelyzettel kapcsolatos kihívásoktól most kissé eltávolodva a 
tehetségfejlesztés területével foglalkozik, mintegy folytatva az egy évvel ezelőtti kiadvá-
nyunk vizsgálódásait (https://online.fliphtml5.com/fubfe/dhqd/). A pályaválasztás terü-
letével foglalkozó pszichológusunk a tehetségfejlesztés pszichológiai hátterével foglalko-
zik cikkében, míg a Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tehetségfejlesztésért felelős 
munkatársa mindennapi munkájáról számol be, illetve arról tájékoztat bennünket, hogy 
milyen területeken és milyen módon számíthatunk segítségére. Ezenkívül arról olvasha-
tunk, hogy nem biztos, hogy a tehetséges tanulók pályaorientációjukban kevésbé szo-
rulnak segítségre, iránymutatásra, mint kivételes képességekkel nem megáldott társaik. 

A fennálló helyzetnek köszönhetően kiadványunk ismét csak online formában jelenik 
meg, továbbá honlapunkon is elérhetővé tesszük. Ha a körülmények lehetővé teszik, 
nyomtatott formában is eljuttatjuk Önökhöz jelen kiadványunkat.

Boldog Beáta
szakvizsgázott tehetségfejlesztő tanár 

és pályaválasztási tanácsadó pedagógus 
Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Pályaválasztási Tanácsadás
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Pályaválasztást segítő tevékenységeink

Személyre szabottan nyújt információt 
• középiskolákról, iskola- és pályaválasztási lehetőségekről, esélyekről
• a szakképzés átalakulásáról
• beiskolázással kapcsolatos teendőkről.
Akkor javasoljuk, ha a tanulónak van már iskola- vagy pályaválasztási  
elképzelése és információkra van szüksége a megvalósításhoz.

A 7. évfolyamos tanulók részére bemutatásra kerül a jelenlegi iskolarendszer, majd ér-
deklődésük, képességeik és erősségük feltárása történik tesztek/kérdőívek segítségé-
vel. A pályaismeret bővítése játékok, feladatlapok és beszélgetés segítségével valósul 
meg. A pszichológus és a tanácsadó is csoportos formában foglalkozik a tanulókkal.

Összefoglalja és bemutatja
• az iskola- és pályaválasztási 
  lehetőségeket
• a középfokú oktatási intézményeket
• a beiskolázással kapcsolatos teendőket, 
  illetve igény szerinti egyéb, 
  a pályaválasztáshoz kapcsolódó témákat.

Személyes beszélgetéssel nyújt segítséget a 8. évfolyamos tanulók számára a továbbta-
nulási döntés meghozatalában. Feltérképezi a pályaválasztás előtt álló tanuló képessé-
geit, érdeklődését, személyiségét, ezzel segítve a hatékonyabb pályaválasztást, iskolavá-
lasztást. Pszichológiai tanácsadást (képességeket, érdeklődést, személyiséget vizsgáló 
tesztek, beszélgetések a pszichológussal) és iskolaválasztási tanácsadást is tartalmaz.

Pályaválasztási szülői értekezlet

Komplex egyéni pályaválasztási tanácsadás

Egyéni iskolaválasztási tanácsadás

Pályaválasztási döntés-előkészítő nap

A fenti, pályaválasztást segítő ellátásokat 
az iskolák térítésmentesen igényelhetik a  
palyavalasztas .szakszolgalat@gmail .com 

email címen .

A szülők és a diákok térítésmentes 
egyéni pályaválasztási tanácsadásra 

jelentkezhetnek a 
www .hmpedszakszolgalat .hu honlapon .
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Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás, 
egyéni tehetség-tanácsadás

A tehetség egy szerteágazó és sokrétű terület, nehéz egy általános definícióval megha-
tározni. Az ismert és széles körben elfogadott tehetségmodellek, Renzulli, Mönks vagy 
Czeizel teóriáiban a tehetség három legfontosabb összetevője a következő: 

•    átlag feletti általános képességek (úgy, mint a magas szintű elvont gondolkodás,  
jó memória és beszédkészség, kiváló matematikai logika, térbeli viszonyok 
átlátása, alkalmazkodóképesség, kritikus, független gondolkodás, hatékony 
információfeldolgozási stratégiák); 

•    kreativitás (eredeti gondolkodás, ötletgazdagság, kíváncsiság, kockázatvállalás, 
nonkonformizmus, humorérzék);

•     feladat iránti elkötelezettség (motiváció). 

„Nem vagyok különösebben tehetséges, csak szenvedélyesen kíváncsi” – vallotta ma-
gáról a világhírű Nobel-díjas tudós, Albert Einstein. Pedig ha a tehetség szót meghall-
juk, sokunknak pontosan hozzá hasonló kivételes, zseniális személyek, alkotók jutnak 
eszünkbe. Vagy éppen úgy gondoljuk – tágabban értelmezve a tehetség fogalmát –,  
hogy mindenki ügyes, különleges valamilyen területen.
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A tehetségfejlesztés során célszerű mind 
a négy tehetség-összetevőre odafigyelni: 
nem csupán képességfejlesztésről, hanem 
a személyiség-tényezők formálásáról is 
gondoskodni kell. A tehetséges gyermek 
erős oldalának kibontakoztatásán túl hi-
ányosságainak leküzdése is lényeges, a 
megfelelő légkör (kiegyensúlyozott társas 
kapcsolatok) és a pihenésre, feltöltődésre 
szánt idő biztosítása mellett.
A tehetség-összetevők hosszú fejlődési 
folyamat során alakulhatnak, formálód-
hatnak az egyénben, hogy hogyan sikerül 
végül kibontakozniuk, abban a társas-tár-
sadalmi közegnek is jelentős a szerepe és 

felelőssége. A tehetségek felkutatásában 
és fejlesztésében, a tehetséges személy 
belső motivációjának fenntartásában a 
család, az iskola, a kortárs csoportok és a 
társadalom együttműködése nélkülözhe-
tetlen.
 
„A tehetség-felismerést és fejlesztést, va-
lamint a folyamat sikerességét támogató 
életvezetési/életviteli tanácsadás lénye-
ges hozzájárulás ahhoz, hogy a tehetség-
ígéretek a lehető legtöbbet valósítsanak 
meg lehetőségeikből, saját örömük és az 
össztársadalmi haszon érdekében egya-
ránt.” (Ritoók Magda, 2013).

A tehetséggondozásnak számos útja ismert, köztük a növekvő számban megjelenő komplex 
tehetség programokban egyre nagyobb hangsúlyt kap a tanácsadói munka. A tehetség-ta-
nácsadás a tanácskérő igényeinek és a probléma természetének megfelelően jelenthet:

a)    inforációk gyűjtésére és feldolgozására irányuló, a tájékozódást és döntéshozatalt 
segítő pedagógiai tanácsadást (a tehetséggondozás szakterületén jártas és tanács-
adási ismeretekkel rendelkező pedagógusok által végzett tanácsadás), vagy 

b)    a tehetséges személyiséget és/vagy társas rendszereinek problémáját feltáró pszi-
chológiai tanácsadást (mely a tehetséggondozás szakterületén szerzett ismeretek-
kel rendelkező pszichológus feladata). 
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Mindemellett a tehetség jellegzetességét a speciális képességek adják, ennek fényében 
beszélhetünk nyelvi, zenei, matematikai-logikai, vizuális-téri, testi-mozgásos, szociá-
lis-interperszonális vagy intraperszonális tehetségekről (Gardner-féle csoportosítás).

forrás:  https://mindsetpszichologia.hu/a-tehetseg-problematikaja-mi-vagy-ki-is-a-tehetseg
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Az egyéni tanácsadás folyamatában az 
első találkozást és a probléma azonosí-
tását követően az állapotfelmérés során 
dől el, hogy milyen segítő beavatkozásra, 
információs, képzési tanácsadásra vagy 
komplex pszichológiai tanácsadásra lesz 
szüksége a tanácskérőnek. Cél a tanácské-
rő igényeinek feltérképezése, a tanácsadó 
munka fókuszának, módjának kijelölése, 
ezért a vizsgálódás számos területre kiter-
jedhet. Jellemzően két csoportba sorol-
hatóak a tehetséggondozás során felme-
rülő problémahelyzetek: külső, környezeti 
hátterű, gazdasági, szociális tényezőkre 
visszavezethető problémák, és belső, fej-
lődési tényezőkből, egyéni adottságokból 
eredő kihívások. Ezért – többek között – a 
következő területeket érdemes a tanács-
adás során feltérképezni és szükség szerint 
megoldási alternatívákat keresni, cselekvé-
si lehetőségeket, terveket kidolgozni rájuk: 
a szociokulturális háttér jellemzői (felme-
rülhetnek értékkonfliktusok, a tanulási 
módszerek hiányosságai); családi szerke-
zet, a szülők nevelési stílusa; példaképek, 
modellszemélyek felkutatása; fejlődési 
sajátosságok (egyenetlen fejlődésmenet); 
az érdeklődés differenciáltsága (beszűkült 
vagy túl tág); a képességek vizsgálata (rész-
képesség problémák); tanulási stílus és 
technikák feltérképezése; a motiváció vizs-

gálata; az iskolában megjelenő viselkedé-
ses jellemzők (alulteljesítés); szociális kész-
ségek; önértékelési, affektív problémák, az 
önirányítással, megküzdéssel, döntéshely-
zetekkel kapcsolatos nehézségek (alacsony 
vagy túlzott önértékelés, perfekcionizmus, 
teljesítményszorongás, zárkózottság, kom-
munikációs nehézségek, indulatkezelési 
problémák, gondok az időkezeléssel). 

„Tehetségen azt a velünk született adott-
ságokra épülő, majd gyakorlás, céltuda-
tos fejlesztés által kibontakozott képessé-
get értjük, amely az emberi tevékenység 
egy bizonyos vagy több területén az átla-
gosat messze túlhaladó teljesítményeket 
tud létrehozni.”  (Harsányi István, 1988.) A 
társadalom számára értékes, az egyén szá-
mára megelégedettséget, sikerélményt je-
lentő magas szintű teljesítmény eléréséhez 
nem elég felfedezni, folyamatosan gon-
dozni is kell a tehetséget, kellő hangsúlyt 
fektetve az egész ember, a személyiség 
fejlesztésére, hogy potenciális tehetségből 
megvalósult tehetséggé formálódjon (Cze-
izel), adottságait, lehetőségeit kibontakoz-
tatva alkotó egyénné válhasson. 

Ivády Tímea
munka-és pályatanácsadó szakpszichológus

Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

N. Kollár Katalin, Szabó Éva (szerk.) (2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Budapest.

Herkovits Mária, Ritoók Magda (szerk.) (2013): Tehetségek vonzásában. Módszertani kézikönyv.
      Felsőoktatási Tanácsadás Egyesület, Budapest.

https://tehetseg.hu/

https://tehetseg.hu/sites/default/files/kezikonyv/nk_mind_0.pdf

file:///C:/Users/SP/Desktop/protokoll_egyeni_tehetseg-tanacsadas.pdf

Felhasznált irodalom
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Tehetséges tanulók pályaorientációja

A kivételes képességek felderítése az egyén 
és a társadalom számára egyaránt fontos 
feladat. Az egyén életminősége szempont-
jából azonban meghatározó az is, hogy 
olyan pályára kerüljön, amely számára 
érdekes, értékes. Sokan úgy vélik, hogy a 
tehetségeseknek nincs szükségük pályaori-
entációra. Ez azonban nem ilyen egyszerű. 
Katherine Brooks 2015-ben megjelent cik-
ke alapján szeretnénk felhívni a figyelmet 
arra, hogy ez a vélekedés milyen problémá-
kat okozhat. 
A többszörösen tehetséges emberek több, 
sokszor teljesen különböző területen mu-
tatnak kivételes képességeket, hoznak létre 
egyedi teljesítményeket. Csaponganak a 
területek között, nehéz számukra kiválasz-
tani, hogy mi az, ami igazán érdekli őket. 
Iránymutatásra, segítségre lehet szükségük 
abban, hogy mi adja nekik a legnagyobb 
motivációt, mi az, ami a leginkább érdekli, 
lelkesíti őket. 

Bár kétségkívül előnyös lehet az, ha egy te-
hetségjegy minél hamarabb kitűnik, beazo-
nosításra kerül, de ennek hátrányaival is 
tisztában kell lennünk. Legjellemzőbben a 
művészeti és sport területekre fókuszálva a 
gyermekek elszalaszthatnak olyan lehető-
ségeket, amelyek számukra teljesebb éle-
tet adhattak volna. Személyiségfejlődésük 
alakulását is meghatározhatja ez a korai 
elköteleződés. „Hiperorientált gyerek-
kor”-nak nevezi ezt a jelenséget a szakem-
ber. Amennyiben ennek lehetősége utóla-
gosan felmerül, érdemes a hároméves kor 
előtti érdeklődési irányultság feleleveníté-
sére hangsúlyt fektetni. A vizsgálódás során 
az eredeti elképzelés tudatosabbá tételére 
van lehetőség, illetve újabb irány felderíté-
sére is sor kerülhet.
A magas intellektussal rendelkező embe-
rektől általában elvárják, hogy iskolázot-
tak legyenek. Az ehhez kapcsolódó karrier 
sztereotípiák és elvárások különbözhetnek 

A bevezetőben említett, csaknem egy évvel ezelőtt megjelent kiadványunkban  
(https://online.fliphtml5.com/fubfe/dhqd/) igyekeztünk segítséget nyújtani a kollé-
gáknak abban, hogy milyen hátráltató körülmények vannak, amelyek akadályozhat-
ják a tehetségfelismerést, illetve megnehezítik a tehetséges gyerekek fejlesztését. 
Lehetnek ezek a következők: alacsony szociokulturális háttér, magatartási-, tanulási 
zavar, részképesség hiányok. A képességek beazonosítása kétségkívül, mind a tehet-
ségfejlesztés, mind a pályaorientáció szempontjából rendkívül fontos feladat (Szilágyi, 
2013.) De mi van akkor, ha egy különleges képességgel rendelkező ember karrierigénye 
egészen más, mint a kiválóságához rendelhető szakmák, szakterületek (Brooks, 2015)? 
Talán a környezetünkben is van olyan tehetség, aki szorong, esetleg megfelelési kény-
szerrel küzd. Lehet, hogy a kiváltó okok között a fent említett probléma is szerepel. A 
tudósok kifejezetten felhívják rá a figyelmet, hogy a magas általános intelligenciával, 
képességekkel rendelkező diákok olyan akadályokkal találkoznak, amelyek hatással 
lehetnek a pályaválasztásukra, életpálya fejlődésükre ( Chen és Wong, 2016).
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a a fiatal egyéni igényeitől és érdeklődésé-
től. Az előző esetben leírtakhoz hasonlóan, 
itt is elterelődhet a figyelem egy kedvezőbb 
életpálya lehetőségéről. 
Sok tehetséges gyermeket nyomaszthat a 
teljesítési kényszer.  „Nincs nehezebb, mint 
a nagy potenciál!”- vallják, s ez sokszor ki-
égéshez, erős pszichés megterheléshez ve-
zethet. Sokan azért választják az adott te-
rületet, melyen elindulnak, haladnak, mivel 
úgy vélik, ezt könnyebb elsajátítaniuk, több 
támogatást és elismerést kapnak, itt érhetik 
el legkönnyebben a sikert. Ez a kényszer kör-
nyezetükből, vagy önmagukból is eredhet.  
A cikk további részében abban igyekszünk 
segíteni munkájukat, hogy ha tanítványaik 
között van olyan tehetséges gyermek, ame-
lyikre jellemző az előbb leírt jelenségek 
valamelyike, hogyan tudnak segítségükre 
lenni. Mit tehetünk, hogyan segíthetjük te-
hetséges tanítványainkat, hogy a számukra 
legmegfelelőbb életpályát megtalálva, mi-
nél teljesebb életet élhessenek?
A három éves kor előtti vizsgálódások, mely 
során a humán szociális környezetben tör-
ténő emlékek megkeresése történik, már 
volt szó. 
A „Lehetséges Életek Feltérképezése” gya-
korlat alkalmazása során a tanulónak le 
kell írnia azokat a pályákat, amelyekről 
eddigi élete során álmodozott. Ezek közti 
közös jellemzők, összefüggések elemzése 
segíthet a megoldás megtalálásában. Ezt a 

munkát segítheti annak megfigyelése, hogy 
mely lehetőség felvetése adja a legnagyobb 
lelkesedést a gyermek számára.
Az esszék írása mindig jó lehetőséget ad 
arra, hogy egy témában elmélyedjünk, 
gondolkozzunk, de egy másik területen 
sikeres szakemberrel történő beszélgetés 
során, annak tapasztalatainak átgondolása 
szintén eredményezhet változtatási igényt. 
Osztályfőnöki órákba beépítve, vagy a ta-
nulókat ezekre a lehetőségekre ösztönözve 
segíthetjük őket a gondolkodásban, tuda-
tos útkeresésben.
A többszörösen tehetséges egyéneknél az 
érdeklődés és képességvizsgálatok nagy 
valószínűséggel nem adnak megfelelő in-
formációt, mivel minden területen magas 
értéket mutathatnak. Az értékek vizsgálata 
hasznosabbnak bizonyulhat ebben az eset-
ben. Érdemes ezek vizsgálatára is hang-
súlyt fektetni.
A szakirodalmi áttekintésben egyértelmű 
információk vannak arról, hogy a tehetsé-
ges személy pályaorientációja számos eset-
ben nem valósul meg, illetve olyan pályára 
áll rá, amely az egyén számára nem ideális. 
Lehetőségeink szerint segítsük tanítványa-
inkat ebben is, így adva számukra nagyobb 
esélyt a legjobb életminőséghez.

Boldog Beáta
tehetségfejlesztő és pályaválasztási tanácsadó pedagógus

Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Felhasznált irodalom
Brooks, K.(2015): Career Development for the Gifted - 5 challenges which can hinder
       a gifted person’s career

Chen, C.P. and Wong, J. (2016): Career counseling for gifted students 

Szilágyi (2013): Szilágyi K. (2013): Módszertani gyűjtemény, Budapest,  
       Kollégium Tanácsadó, Szolgáltató Kft.76.p
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A Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
tagintézményeiben zajló  
tehetséggondozási tevékenységek

A Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
tehetséggondozó koordinátorai kapcso-
latot tartanak a szülőkkel, gyermekekkel 
és a pedagógusokkal, valamint a tehet-
séggondozó hálózat képviselőivel, amely 
magába foglal tehetséggondozó szerveze-
teket, különböző területeken jártas szak-
embereket, támogatást nyújtó egyesülete-
ket és alapítványokat. 

Bár a tehetséggondozás szükségességére 
elsősorban akkor gondolunk, ha gyerme-
künk/tanulónk kiemelkedő teljesítményt 
vagy különleges eredményeket mutat fel 
egy vagy több tantárgyból, emellett még 
számos olyan tényező mutathat rá az eset-
leges sajátos képességek kiugró jellegére, 
amelyekre nem gondolunk azonnal. Az 
alábbi esetekben fordulhatnak hozzánk: 

•      ha a gyermek teljesítménye és motiváci-
ója a kiemelkedő képességei mellett is 
változó, tartósan alul-, vagy túlteljesít

•      ha teljesítményszorongás, teljesít-
ménykényszer figyelhető meg

•      ha bármely – nemcsak tanulási – terüle-
ten kiemelkedő képességű gyermek lel-
ki- érzelmi egészségi állapota labilissá 
válik bármilyen más okból kifolyólag

•      amennyiben intézményválasztása, pá-
lyaválasztása esedékes

•      ha tehetsége mellett egykorú társaival 
kapcsolati nehézségei vannak.

Továbbá a szülők, pedagógusok is igé-
nyelhetnek tőlünk tehetség-tanácsadást, 
amennyiben kérdéseik lennének a tehet-
ség felismerésével, támogatásával kap-
csolatban. 

A tehetséggondozás igénybevétele ön-
kéntes: a szülőnek, illetve a gyermeknek 
nem kell mást tenni, mint jelentkezni a 
területileg illetékes tagintézményünk-
nél. De a gyerekkel foglalkozó pedagógus, 
az óvoda-, iskolapszichológus, a nevelési, 
oktatási intézményben a tehetséggondo-
zásért felelős szakember, a fejlesztőpeda-
gógus, orvos, védőnő is lehet az a személy, 
aki jelzi: jót tenne a fiatalnak a tehetség-
gondozás. Gyakran előfordul, hogy nem 
a tehetség kérdése merül fel először, 
hanem viselkedési problémák jelentkez-
nek: gyakran vannak átfedések a tehet-
ségesek és más okból kiemelt figyelmet 
igénylő gyermekek között. Tehetséggon-
dozás a szakértői bizottsági tevékenység 
eredményeként is javasolható. 

A tehetséggondozás célja a kiemelkedő képességekkel, sajátos erősségekkel, külö-
nösen tág érdeklődéssel rendelkező gyermekek, tanulók azonosítása és támogatása 
pedagógiai és pszichológiai eszközökkel annak érdekében, hogy a személyiségükkel 
összhangban ki tudjanak bontakozni.
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Pszichológiai módszerek tehetséggondozásért felelős szakemberként:

1. Tehetség-tanácsadás
(javasolt a gyermeknek, a szülőknek, családtagoknak, a pedagógusoknak), 
amely az alábbi tevékenységeket tartalmazza:
•      a gyermek érdeklődésének megfelelő és fejlődését támogató gazdagító programok 

megtalálása,
•      egyéni képesség- és személyiségvizsgálatok elvégzése, az eredmények értelmezése
•      gyermek képességeinek megfelelő nevelési-oktatási intézmény kiválasztása, to-

vábbtanulási, pályaválasztási tanácsadás

2. Fejlesztő, terápiás támogatás
•      személyiségfejlesztés a tehetséggondozás keretében, elköteleződés – motiváció 

fenntartásának támogatása
•      általános és sajátos képességek azonosítása, az erősségeknek megfelelő fejlesztő 

tevékenységek, kreativitás – teszt alkalmazása, eredményeinek értelmezése
•      Érdeklődés, tevékenység, eredmények – speciális képességek feltérképezése, ér-

deklődési profil elkészítése

Életkorok szerint az alábbi területeken/sa-
játosságok mentén tartjuk fontosnak meg-
figyelni a gyerekeket:
Óvodáskor: óvodában 4-5 éves korban 

merülhet fel először a tehetség felde-
ríthetőségének valószínűsége, ekkor a 
kiemelkedő vizuális ábrázolás, az át-
lagot meghaladó zenei, matematikai 
képességek, a korai spontán olvasásta-
nulás, betűk felismerése/összeolvasá-
sa. Fontos figyelembe venni azonban, 
hogy óvodáskorban a tehetséget csak 
valószínűsíteni lehet – csak szűrés van, 
az azonosítás nehézkes, mivel a kor-
csoportra jellemző önkifejezés még 
nem annyira gazdag, biztos, célirányos. 

Kisiskoláskor: alapkészségek (írás, olva-
sás, számolás) könnyed elsajátítása, 
nyelvhasználat, a divergens gondolko-
dás megjelenése a zenei és a mozgásos 
terület, vizualitás. Ebben az életkorban 
már lehet azonosítani (8-10 éves kor 

körül) az elsajátítás gyorsasága, köny-
nyedsége, a speciális tevékenység során 
megfigyelhető a gyorsaság, rugalmas-
ság a tehetséges gyerekek esetében. 

Serdülőkor:  az általános intellektuális ké-
pességek és a korábbiaknál szélesebb 
körű speciális tehetségterületek megje-
lenése, emellett a pozitív motiváció, az 
elköteleződés, elmélyülés jelenléte. A 
fentiek mellett minden korcsoport ese-
tében közös elemzési területet képeznek 
és fontos jelzés értékkel rendelkeznek a 
munkánk során a korai tehetségazono-
sítás és gondozás folyamatában: a krea-
tivitás mérése, az önjellemzés/önbemu-
tatás, mások (szülő/pedagógus) általi 
jellemzés, a divergens gondolkodás mé-
rése, életút-elemzés, személyiség-korre-
látumok megállapítása. 

Dr. Csibi Mónika
pszichológus 
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