
Tanuló Családokért különdíj

Az óvoda-iskola
átmenet megkönnyítése
leendő elsősök
számára

A tanulási képességek 

feltérképezése játékosan!
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Hitvallásunk

Objektív visszajelzés az óvodás gyermekek tanulási képességeiről!

Lehetővé tenni, hogy minél több 
gyermek kibontakoztathassa a 
benne rejlő lehetőségeket.

Hogy sikereket érjenek el az 
iskolában és megtalálják majd 
helyüket az értelmes munka 
világában.



Milyen egy ideális 
iskolakezdés?

Legyen gyerekjáték az iskolakezdés!

Önálló, magabiztos és nyitott elsősök

Stresszmentes óvoda-iskola átmenet

Az írás, olvasás, számolás gördülékeny 

elsajátítása

Kudarcélmények és motivációvesztés 

elkerülése



Egyenlő esélyek minden 
gyermek számára

„A tanulási készségek 50%-a az élet első négy 
évében fejlődik ki, további 30%-a pedig a nyolcadik 
életév betöltéséig.” 

Gordon Dryden, Jeannette Vos: A tanulás forradalma

Játékos képességméréssel az iskolai sikerekért!



Miben segít a PractiKid®?

Iskolakészenlét növelése

Tehetségek feltérképezése

Esetleges elakadások pontos meghatározása

Pontos képzési javaslatok a hiányosságok mérséklésére

„HOGY LEGFELJEBB AZ ISKOLATÁSKA LEGYEN NEHÉZ…”

HOGYAN SEGÍTHETÜNK?

A PractiKid® képes mérni az iskolaérettség legfőbb 
komponenseit. “Szigorúan” játékosan!



Pedál

HD felbontású,
széles látószögű kamera

Nyomásérzékeny 
digitális rajzeszköz

HD felbontású,
Grafikus rajzoló-
és megjelenítő eszközFejhallgató

Kémlelőnyílás

Forgáskódoló

Joystick

Beállítható színű 
nyomógombok

Beállítható színű jelölő fények

Innovatív okoseszköz



Második generációs eszköz 
tervezete

Samsung Galaxy Tab



Milyen képességeket mér 
a PractiKid®?

ÉRZÉKELÉS
A látottak és hallottak észlelése, majd az észlelt információk 
belső képként történő megjelenítésének, értelmezésének 
képessége.

FELDOLGOZÁS
A már rendelkezésre álló és az észlelés során befogadott új 
információk összevetésének, összegzésének, majd 
memorizálásának képessége.

ALKALMAZÁS
A memorizált információk adaptálása, kreatív alkalmazásuk a 
problémamegoldás során.



Képességek a sikeres iskolakezdéshez

Memória Az észlelt információk megjegyzése 
rövid- vagy hosszú távon

Ismeretek Elemi, mennyiségi, öltözködési, időjárási 
ismeretek, testséma és alapérzelmek

Vizuális észlelés, vizuális 
letapogatás és vizualizációVizuális feldolgozás

Auditív feldolgozás Hangtani tudatosság, hang-
leválasztás, fonématudatosság

Figyelem Koncentráció, monotóniatűrés

Gondolkodás Logikus gondolkodás, rész-egész 
viszony, időbeliség

Finommotorika Kézügyesség, szem-kéz 
koordináció

A szükséges képességek megléte ad biztos alapot az óvoda-iskola 
átmenet során, míg az esetleges hiányuk nagyban hozzájárulhat a 
tanulmányi nehézségek kialakulásához.



A játékos képességmérés 
eredményei

Példa eredménylap

✔ Pontos visszajelzés az iskolaérettségi képességekről.

✔ Rejtett tehetségek feltárása.

✔ Fejlesztendő hiányosságok megnevezése.

✔ Átlátható elemzés a szülő és pedagógus számára.

SZAKÉRTŐ SEGÍTSÉGÜNK ADATOKON ALAPUL!



Miért a PractiKid® az ideális 
választás?

Gyermekbarát formavilág
A PractiKid meghaladta a szokásos papíralapú teszteket. A gyermekek számára is izgalmas 
eszközzel már élmény a képességmérés.

Interaktív mese, játékos tesztfeladatok
A játékos alapokon nyugvó, erdei történetszálon futó mese során a kitöltő gyerekek egy 
választott főhőssel, segítővel végezhetik el a gyakorlatokat.

Csalódásmentes tesztelés
A mese során kizárólag ösztönző üzenetekkel találkozhat minden kitöltő, nincs minősítés, se 
kudarcélmény.

A KÉPESSÉGMÉRÉS ÍGY LÉNYEGÉBEN PUSZTA JÁTÉK!



Miért a PractiKid® az ideális 
választás?

Papír alapú tesztek cseréje
Nincs több felesleges nyomtatás és fárasztó dokumentumkezelés. 
A PractiKid® nem csak egy újabb nyomtatott kérdőív vagy 
tesztkönyv.

Eszközös képességmérés
Kihasználjuk a technológia nyújtotta előnyöket: a mérőeszközön 
lévő érzékelők, szenzorok, színes gombok és kapcsolók mind a 
tanulási képességek pontosabb méréséért felelnek.

Automatikus kiértékelés és visszajelzés
A PractiKid® lehetővé teszi több gyermek egyidejű mérését. A 
feladatok kiértékelése minden esetben automatikusan történik a 
tesztsorok lezárásával, amely így nem okoz többlet 
adminisztrációs terheket.

HOGY JUSSON IDŐ A LEGFONTOSABBRA!



Hányan „játszottak” már velünk?

1000+ 87 40 8 2

Pedagógusok visszajelzései

„Tetszetősök a rajzok, figurák, nagyon jó, hogy nem vibrál, mint a mai mesékben.”

„Nagyon tetszett a történet, jól érthetőek a hangok és szépek a grafikák.”

„Színes, mozgalmas, leköti a gyerekek figyelmét, remek a történet az állatokkal.”

gyermek 

országszerte

kíváncsi 

pedagógus

óvodai 

együttműködés

általános 

iskola

szakmailag is 
előremutató 

fejlesztőház



A PractiKid csapata 
és szakterületeik

Sinka Róbert
innováció, fejlesztés

Dr. Zsuffa Ákos
hazai és nemzetközi piacralépés

Horváth Péter
hardver és szoftver

Dr. Papp Gábor
pszichológia és validitás

Petkes Csaba
fejlesztőpedagógiai módszertan

Nagy Lívia
ügyfélkapcsolat



Kapcsolat

Rönky Áron
marketing és PR
+36 30 959 3741
ronky.aron@practikid.hu

Keressen bennünket
www.practikid.hu
facebook.com/PractiKidhu
linkedin.com/company/practikid

BUDAPEST - LEARNING INNOVATION KFT.
1037 Budapest, Jablonka út 103.

Füzes Györgyi
projekt és account menedzsment
+36 70 385 8504 
gyorgyi.fuzes@practikid.hu



MELLÉKLETEK



A PractiKid® képességmérés folyamata

A PractiKid vizsgálóeljárás tervezett időtartama: 2x40 perc

Mérésvezető szakember segítségével

Utasítások fejhallgatón keresztül

Folyamatos figyelem, segítség

Több gyermek egyidejű vizsgálata

Erre a célra kialakított, speciális vizsgálati körülmények

Könnyen szállítható eszközök



Társadalmi szintű szolgálat

✔ Hátrányos helyzetű családok/gyermekek esélyeinek 
javítása

✔ A hatványozódott hátrányok mérséklése

✔ Nevelési-oktatási intézményekben megjelenő 
szegregáció csökkentése

✔ Kora gyermekkori jelzőrendszer, pontos 
statisztikákkal

✔ Általános iskolai lemorzsolódás,  iskolaelhagyás 
csökkentése

✔ Gyermekek esélyegyenlőségének javítása, 
felzárkóztatás

✔ Iskolai lemaradás, kirekesztődés elkerülése

✔ Szociális hátrányok kompenzációja



A mérés helyszínei

A PractiKid® két országos központtal rendelkezik, 
ahová a szülőket várja gyermekeikkel.

A PractiKid® továbbá csoportos helyszíni mérést 
végez óvodákban, fejlesztő stúdiókban.

1037 Budapest, Jablonka út 103.

3527 Miskolc, József Attila u. 27.

530210 Csíkszereda, Gál Sándor u. 16A.


