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Abstract: The research investigated the effect of Concept Teaching on children between 5-6 
years of age and demonstrated the influence of this method on word definitions and on learning 
of new concepts. Word definition became more accurate, including details like shape, color and 
defining parts of the object. The newly learned concepts became connected to a large network of 
concepts. These results were obtained with the comparison of two groups: one was thought with 
a traditional and one with a newly designed Concept Teaching method. The new method is 
based mainly on Nyborg’s CTM (Concept Teaching Model) enriched with more exercises of 
analytic coding and integration. The findings of the study sustain the hypothesis that analytic 
coding fosters cognitive flexibility and offers domain specific transfer.
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A fogalmak szerveződésének az értelmi fejlődésre gyakorolt 
hatása

A fogalmaknak a tanulásban, a memória szerveződésben, a kognitív 
fejlődésben, a kapcsolatok és relációk felismerésében játszott szerepéből 
kiindulva, kutatásunkban egy olyan fejlesztési módszer hatékonyságát 
vizsgáltuk, mely alapfogalmak tanítását célozza és elejét veszi a 
potenciálisan megjelenő tanulási zavaroknak. Számos kutatás eredményei 
bizonyítják (R. H. Nyborg, 1988/1995, M. Nyborg, 1983, A. Hansen, 
1987/1996, M. Tolo, 1998, A. Hansen 1998/2000), hogy a fogalmak 
rendszerbe szervezése hozzájárul a gondolkodás fejlődéséhez és a figyelem 
irányításához, mely a tanulási folyamatok hatékonyságának 
szempontjából meghatározó szereppel bír.

A kutatás célja az alkalmazott fejlesztő program által olyan kognitív-
tanulási stratégiák kifejlesztése a kísérleti személyeknél, amelyek 
biztosítják az elemi osztályokban elsajátítandó ismeretek rendszerbe 
szervezését.

A tanulás Nyborg szerint olyan változást jelent, mely tapasztalatok 
útján történik, a hosszú távú memóriában tárolódik és hatást gyakorol a 
mentális folyamatokra valamint indirekt módon viselkedésünkre is 
(Nyborg, 1993). A tanulást akkor tekinthetjük hatékonynak, ha a további 




