
Sokat  segíthetnének  a  gyógypedagógusok  az  integrációs  oktatásban
résztvevő pedagógusoknak tapasztalataik átadásával, oktatással, nyílt napok
tartásával, továbbképzéssel.

A  sok  anyagi  és  szellemi  ráfordítás  megtérülne  a  vak  gyermekek
reményeink szerinti harmonikus személyiségfejlődésében.

Ismételten szeretném hangsúlyozni, hogy az integrációs oktatás legfőbb
indítéka  a  szülők  választási  lehetősége,  mely  választásban  segítse  őt  a
szakma - a fejlesztő pedagógus, a szakértői bizottság - tanácsaival, hogy az
egyénnek - Zsuzsinak, Petinek, Panninak - a legmegfelelőbb legyen.

Végül pedig, ha azt akarjuk, hogy a társadalom egyenlőként befogadja a
„más”  személyt,  arra  kell  törekedni,  hogy  már  kis  koruktól  kezdve,
folyamatosan együtt nevelődjenek, hogy megszokhassák egymást, és legyen
alkalmuk egymás értékeit megismerni.

Gyógypedagógia-történeti szemelvények

Írásjelek felfogása

Írta: DR. RANSCHBURG PÁL
In: A gyermeki elme fejlődése és működése.
Budapest, 1905. Athaneum. 104-107. p.

A gyengeelméjűséggel rendszerint jár az írásjelek felfogása, megtartása
és  ábrázolása  körül  mutatkozó  nagy  fokú  gyengeség.  Azok  a  finom
különbségek,  melyek  az  egyes  írott  és  nyomtatott  betűket  egymástól
különválasztani  engedik,  eleinte  az  épeszű  gyermeknek  is  nehézségeket
okoznak. Az ékezett és az ékezetlen magánhangzók (a, á, e, é stb.) látási
képei  sokkal  hasonlóbbak,  mint  hallási  és  mozgási  (azaz  a  kiejtésükkor
végzett  száj-,  nyelv-  stb.  mozgásokról  fennmaradó)  emlékképeik.
Úgyszintén a nyomtatott b és d, valamint a velük azonos, s csak a tengelye

68



körül  átfordított  p látási  képei  egymás  között  éppen hasonlók.  Másrészt
látási  képeikben  különböznek,  de  hallási  és  mozgási  képeikben  igen
közelállók a d és a t, a g és k, a t és d, az f és v, esetleg az r és l, valamint s,
sz, z, zs. Úgy látási, mint hallási és mozgási képeikre nézve hasonlók az m
és  n.  Továbbá  a  magyar  írásban az  sz,  zs,  cs,  másrészt  a  gy,  ly,  ny,  ty,
összetett betűkben az s, illetve az y betű közös. Emlékezzünk most vissza az
emlékezés  lélektanánál  ismertetett  ama tételemre,  hogy  hasonló képzetek
egymás tudatosságát gátolják. Eme gátlás következményei az eltévesztések
és felcserélések a részben egyforma alkotó részekkel bíró képzetek között.
Akár látási, akár hallási, akár kiejtési érzetekre vonatkozik e hasonlatosság,
az  ily  közös  elemekkel  bíró,  a  gyermekre  nézve  amúgyis  értelmetlen
írásjelek egymással minduntalan, olvasásnál s a vele kapcsolatos írásnál is
felcserélődnek,  vagy  legalábbis  habozást,  bizonytalanságot  idéznek  elő.

Míg  az  ép  elméjű  gyermeknél,  az  ő  ép  különbségérzete  alapján,  az
egyforma  elemekből  eredő  nehézségek  gyakorlat  folyamán  gyorsan
elenyésznek,  a  gyengeelméjű  gyermeknél  e  különbségérzés  hiányossága
folytán  e  nehézségek  néha  minden  gyakorlat  mellett  fennmaradnak.  A
gyengeelméjűség  nagyobb  fokain  pedig  a  gyermeknek  egyáltalán  nincs
érzéke az írásjelek finom különbségei iránt,  ő azokat szinte egyformának
ítéli, s nem képes őket az ő különböző hangképeihez kapcsolni.

Lényegileg ugyanez áll az írásra is, bár a kéz mozgási érzetei, kapcso-
latosan  a  velejáró  látási  (szemmozgási)  érzetekkel,  inkább  tüntetnek  fel
észrevehetőbb különbségeket. Ép ezért a másolva írást, midőn pl. a tábláról
kell  leírni  a  szókat  a  füzetbe  -  a  gyengébb  olvasók  is  aránylag  jobban
végzik, s elég jó írású gyermekek találhatók, kik az írottakat olvasni alig
tudják.

Az  írott  és  nyomtatott  betűk  (később a  nagy betűk  is),  melyek  mind
egyazon  hallási  képzetekhez  kapcsolandók,  s  melyek  használata  logikai
míveleteket feltételez, mind megannyi újabb nehézség forrásai. Egyazon „a”
hallási és kiejtési képzetéhez a gyermeknek az a, az A, az a és az A képeit
kell csatolnia, ami mind zavarólag hat.

Mindez  arra  mutat,  hogy  a  gyengébbekkel,  kik  az  írásjegyek  iránt
különösen kevéssé fogékonyak, hosszabb időn át csak egyféle betűformákat,
pl. csakis az írott betűk jegyeit volna szabad írásban is, nyomtatásban is
megismertetni.

Ha a gyenge tehetségű gyermekek olvasóképességét  vizsgáljuk,  szinte
kivétel nélkül bizonyos fokú, az esetek igen nagy számában pedig igen nagy
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hátramaradottságot  találunk.  A kisegítő  iskola  tanulói  közül,  kik  pedig
jórészt már előzőleg 1-3 évig jártak iskolába, még az első kisegítő iskola-
beli  év  végén  is  jónéhányan  a  betűknek  csak  egy  részét  ismerik  teljes
biztossággal.

A  grafikai  jelek  felfogására nézve gyengetehetségű tanulókon számos
vizsgálatot végeztem, mely vizsgálatok különös világossággal mutatják az e
jelek  iránti  hiányos  fogékonyságot,  s  ennek  különböző  okaiba  is
részletesebb betekintést engednek.

E vizsgálatokat mnemometer-nek nevezett, a felfogó, emlékező, stb. értelmi
képességek  mérésére  szolgáló  készülékemmel  végeztem.  E  készülék  (l.  a
106-ik  lapon  lévő  ábrát)  kb.  20  cm  széles  és  magas,  könnyen  kezelhető
szekrényke, melynek felcsapható fedőlapján rés (diaphragma) van, amelyen
át  az  alkalmazott  ingerek  (pontsorok,  színek,  betűk,  szók,  számok  stb.)
láthatók.  Ez  ingereket  kerek  kartonlap  sugaras  irányú  mezőnyeibe
alkalmazzuk. A kartonlapot villanyáram hozza mozgásba. Valahányszor egy
higanycsészés  metronóm  lengéseivel  az  áramkört  zárja,  a  kerékrendszer,
melynek tengelyére a körlapot helyeztük, egy foggal odébb lódul, s így a
szerint, a mint a metronóm ingáját 1/4-3 másodperczre állítjuk, a rés mögött
hirtelen előtűnő inger 1/4, 1/3, 1/9 stb. - 3 másodperczig lesz mozdulatlanul
látható, hogy azután hirtelen eltűnjék. Ez ingereket tehát önműködőleg, vagy
egy  az  áramba  kapcsolt  távíró-kopogtatóval  tetszés  szerinti  ütemben
mozgathatjuk,  továbbforgásukat  a  kopogtató  lenyomásával  bármikor
beszüntethetjük.
Ilyképen vizsgálhatjuk, hogy a készülék elé ültetett gyermek, kinek feladata
csak az, hogy adott jelzésre a résre figyeljen, s azután megmondja, mit látott,
hány s miféle színeket képes 1/4, 1/3 stb. mp. alatt megkülönböztetni, vagy
hogy  3-6  betűből  álló  értelmes  vagy  értelmetlen  betűkapcsolatokból
(szókból)  1-6  jegyű  számokból  bizonyos  idő  alatt  hányat  tud  teljesen
felfogni.  Vagy szópárokat  viszünk  a  gyermek  elé,  melyeknek  utóbb csak
kezdő szavai lesznek láthatók, s a gyermeknek a hozzátartozó, előbb olvasott
szót most emlékezetből kell újra felidéznie stb.

Elemi népiskoláink tanulóin végzett vizsgálataim szerint az első osztályt
éppen  elvégzett  jobb  tanulók  a  három  betűből  álló  egytagú  szókat  1/3
másodpercz  expositiós  időtartam  mellett  95-100  százalékban  olvassák
hibátlanul.
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24. ábra. A Ranschburg-féle mnemometer.

A kisegítő iskola első osztályának gyengetehetségű tanulói a tanév végén
ugyanezen egytagú szókat  ugyanily időtartam alatt  következő százalékos
eredményességgel fogták fel hibátlanul:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 70 75

Vagyis 15 tanuló közül 12 az ötven exponált szó közül egyet sem tudott
hibátlanul felfogni és kimondani. Ennek okai:

1.  a  nyomtatott  kis  betűk  ismeretében  való  fogyatékosság  és  főleg
bizonytalanság;  2.  a  könyvből  elég  jól  olvasóknál  is  a  grafikai  jegyek
felfogásának  feltűnő  kóros  lassúsága,  melynél  fogva  az  egyes  betűk
felismerése, miként ezt külön vizsgálataim mutatták, külön-külön 1/3 mp-et,
vagy ennél nagyobb időt is vesz igénybe; 3. a betűk összefűzésében való
gyakorlatlanság,  mely összefügg  azzal  is,  hogy 4.  a  kapott  benyomások
hiányosan rögzítődnek, minélfogva a látott betűk képei az inger eltűntével
elenyésznek, s utólag szóvá össze nem fűzhetők; 5. az elmének illúziókra
való hajlamossága; 6. a figyelemnek korlátozott concentráltsága. E vizsgála-
tok  általánosságban oda  utalnak,  hogy a  gyengébbelméjű  gyermeknél  az
írásjegyek  iránt  való  fogékonyság,  amennyiben  egyáltalán,  úgy  a
normálisnál jóval későbben fejlődik s épp ezért az olvasás-írás tanításának
korai erőszakolása meddő, sőt tán káros munka leend.
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