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Tájékoztató 
A DIAGNOSZTIKUS FEJLŐDÉSVIZSGÁLÓ RENDSZER  

(DIFER) ALKALMAZÁSÁRÓL   

(4 - 8 éves gyermekek és tanulók számára) 
 
Tisztelt Pedagógusok!  Tisztelt Szülők! 
 

Vizsgálatok és tapasztalatok igazolják, hogy: 

• Az iskolába lépő gyerekek tanulási készségei, képességei jelentős mértékben eltérőek. 

• Az alacsony szintről indulók, a lassabban érők, a kevésbé motiváltak véglegesen 
leszakadhatnak társaiktól a tanulásban. 

• Szélsőségesen megnőnek az azonos osztályba járók közötti különbségek.    
 

Az eredményes tanulást néhány alapkészségünk fejlettsége befolyásolja: 

• Az írásmozgás-koordináció készsége az írástanítás feltétele. 

• A beszédhanghallás készsége az olvasástanítás feltétele. 

• A relációszókincs az eredményes szóbeli kommunikáció feltétele. 

• Az elemi számolás, a tapasztalati következtetés és a tapasztalati összefüggés-megértés az 
értelmi  fejlődés feltételei. 

• A szocialitás készsége az iskolai léthez nélkülözhetetlen feltétel. 
 

Mit tehetünk? 

• A fejlődésben lemaradt készségek diagnosztikus módszerrel feltárhatók. 

• A Diagnosztikus Fejlődésvizsgáló Rendszert - közismert nevén a DIFER tesztrendszert – e 
probléma kezelésére fejlesztették ki. 

• Az idejében feltárt lemaradást a pedagógus folyamatos fejlesztéssel optimális szintre 
hozhatja. 

 

Felkínáljuk Önöknek, hogy: 

• Mérési szakembereink megmérik a gyermekek tanuláshoz nélkülözhetetlen alapkészségeinek 
fejlettségi szintjét, a mérés eredményéről értékelést készítenek, s felvázolják a pedagógus és a 
szülő fejlesztési lehetőségeit, tennivalóit. 

• A tanulási alapkészségek fejlődése, diagnosztizálása és fejlesztése iránt érdeklődő 
pedagógusok részére szakembereink tájékoztató előadást, a DIFER-programcsomagot 
alkalmazni kívánó pedagógusok részére továbbképzéseket vállalnak.  

 

Szükség van rá, mert: 

• Esélyegyenlőséget teremthetünk általa a tanulásban a hátrányos helyzetű gyerekek számára 
is.  

• Segítségével – minőségbiztosítási elemként – eredményesebbé és hatékonyabbá tehetjük a 
pedagógus oktató-nevelő tevékenységét. 

• Megbízható és hatékony eszköz az iskolaérettség megállapítására. 

• Az egész életen át tartó tanulás csak a tanulási alapkészségek optimális működése révén 
valósulhat meg.  

 
 
 
 

 



A COMENIUS Pedagógiai Intézet mérési szakemberei az alábbi célcsoportok diagnosztizálását 
vállalják: 
 
 

A mérés célcsoportja A mérés javasolt ideje A mérés eredeti ára 

Óvoda - középső csoport tanév vége (április - május - június) 9,30 EUR/gyermek 

Óvoda - nagycsoport tanév eleje (szeptember – október – november) 9,30 EUR/gyermek 

Óvoda - nagycsoport tanév vége (április - május - június) 9,30 EUR/gyermek 

Alapiskola - 0. osztály tanév eleje (szeptember – október – november) 9,30 EUR/tanuló 

Alapiskola - 0. osztály tanév vége (április – május – június) 9,30 EUR/tanuló 

Alapiskola - 1. osztály  tanév eleje (szeptember  - október - november) 9,30 EUR/tanuló 

Alapiskola - 1. osztály tanév vége (április - május - június) 9,30 EUR/tanuló 

Alapiskola - 2. osztály tanév vége (április - május - június) 9,30 EUR/tanuló 

 
 

Kérjük, hogy a mérések iránt érdeklődő intézmények a COMENIUS Pedagógiai Intézet 
elektronikus postáján (e-mail) keresztül jelentkezzenek. Az Intézet munkatársai e jelentkezést 
követően veszik fel a kapcsolatot az érintett közoktatási intézmény vezetőjével és egyeztetik a 
mérés lebonyolításának részleteit (célcsoport(ok), mérendő gyermekek/tanulók száma, mérés 
időpontja, egyéb feltételek, stb.). 
 
 

Figyelem! 
Tájékoztatjuk a diagnosztikus vizsgálat iránt érdeklődő óvodák és alapiskolák  

vezetőit, pedagógusait, illetve a szülőket, hogy  
a Bethlen Gábor Alap támogatásának köszönhetően  

a 2016. évben a fenti táblázatban felsorolt méréseket szakembereink  
9,30 EUR/tanuló mérési díj helyett 5,00 EUR/tanuló összegért végzik el. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A szülő - iskola együttműködés (egyik) legfontosabb célja  

az egyéni tanulás fejlesztése. 
 

A COMENIUS Pedagógiai Intézet  
az eredményes tanuláshoz kínál szakmai segítséget. 

 
 
 
 
 
 
 

 
A DIFER-mérések lefolytatását támogatja: 

 
 


