
Összetett  mondatokat is  alkot az „és” kötőszó helyes használatával.  A tárgy- és
helyhatározó rag eltérő jelölésével tudatosítani  akartuk,  hogy egy-egy szó jelentése
miként változhat.

A tárgyragot  a begyakorolt,  rendszeresen előforduló szókapcsolatokban biztosan
használja, de csak írásban; a hangosbeszédben csak rákérdezésre, figyelmeztetésre.

A helyhatározó ragokat gyorsan megértette, aktívan használja is, a kötőhangok még
bizonytalanok.

Az irányokat,  relációkat  adekvátan alkalmazza.  Szájról-olvasás  terén egyenletes
ütemben fejlődik (240 szó,  szótagszám: 5).  Szájról-olvasás  teljesítménye  már  nem
szituációhoz  kötött,  de  érzelmi  állapota  erősen  befolyásolja.  Idegenek  jelenlétében
félénk, gátlásos lesz, s ez nagyban lerontja teljesítményét.

Önálló feladatmegoldás:
Az instrukciókat érti; bármilyen nehéz is a feladat, először megpróbálja önállóan

megoldani, s csak végső esetben kér segítséget. De ha egy szóban kicsit is bizonyta-
lan, nem írja le, nem mondja ki.

Párhuzamos órák:
Heti  öt  anyanyelvórából  három,  négy  gyakorlatiból  kettő.  A párhuzamos  órák

lehetőséget  biztosítanak  differenciált  fejlesztésre  magasabb  óraszámban.  A csoport
bontásánál  ebben  az  évben  a  nyelvi  szintet  vettük  figyelembe,  a  szájról-olvasási
készség másodlagos szempont volt, hiszen az ujj-abc használatával a különbséget ki
tudtuk egyenlíteni. A szájról-olvasás fejlesztése célzottan a nagyszámú egyéni órákon
történt. A párhuzamos órák 2/3 részét gyakorlásra fordítottuk. Az eredményeket látva
úgy érzem, a megkezdett úton haladva a beszédtanulási zavarral küzdő gyerekből egy
biztos szájról olvasó, beszéddel is kommunikáló gyermek válik.

Hallásvizsgáló Országos Szakértői Bizottság (Budapest)

Egyéni fejlesztési programok
dysphasiás hallássérült gyermekeknél*

Gállos Ilona

A beszéd és a nyelvtanulási zavarok problémaköre a 80-as évektől foglalkoztatják a
szakembereket itthon és külföldön egyaránt. Ez a problémakör a halló és a hallássérült
gyermekek populációit egyaránt érinti, - a hallássérülteknél hangsúlyozottan jelentkezik.

Nálunk  1982-ben  nagy  számban  és  egyszerre  jelezték  a  hallássérülteket  oktató

*  A MAGYE XX. Országos Szakmai Konfernciáján (Miskolcon, 1992. június 26.) elhangzott előadás
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iskolák, hogy a beiskolázottak mintegy 30%-ával baj van, - a tantervi követelmények-
hez képest. Először úgy tűnt, hogy kizárólag módszertani - követelmény - rendszerbeli
okokkal magyarázható.

A Hallásvizsgáló  Tanácsadó  Állomáson  a  kontrollra  küldött  gyermekek  számára
korrekciós órákat javasoltunk, ez azonban nem oldotta meg a problémát.

(1982/83-ban  85  alsótagozatos  siket  és  14  nagyothalló  mutatott  tanulási  zavart,
akiknek beszédkorrekciós órákat javasoltunk.)

Mi volt a panasz?

Már  az  óvodai  csoportban  feltűnik  az  eltérő  viselkedés.  A középső  csoportban
biztonsággal észrevehető, hogy melyik gyerek mutat zavart beszédfejlődést.

Az óvodai pedagógus észrevételei:

- nem kapcsolódik be a csoportos munkába,
- nem figyel szájra, vagy csak pillanatosan - instrukciókat csak töredékben észleli, ezért

nem is tudja teljesíteni,
- viselkedése nyugtalan, zavaró,
- egyéni foglalkozásokon is izeg-mozog - bár jobban kezelhető mint csoportban,
- a szájmozgás utánzására nem, vagy alig képes - általában differenciálatlan a hang-

adása,
- hallásfigyelme is zavart - jó hallásmaradványa is rejtve marad -, nem tudja haszno-

sítani,
- szókincse nem bővül, a tanultakat nem használja - önkifejezése a gesztus és a mimika.

Az  érintett  gyermekek  ügyetlenek,  darabos  mozgásúak.  Ügyetlenség  és  lassúság
mutatkozik az öltözésben, felcseréli a jobb-balt, nem tud gombolni, cipőt fűzni.

Ügyetlenül bánnak a papírral, eszközökkel. Grafomotorosan is gyengék. Ceruzafo-
gásuk rossz, görcsös. Rajzolásnál gyakran együttmozgások tapasztalhatók. A papírhatárt
nehezen tartják, ábrát másolni, térben elhelyezni nehezen tudnak. Gyakori az ábrafor-
dítás, hézaghagyás - az ábrák szinte szétesnek.

Saját  mozgásukat nehezen irányítják,  mozgásuk gyakran inkoordinált,  labilis.  Ne-
kimennek tárgyaknak, akaratlanul lelöknek, felborítanak dolgokat. Ez persze rosszaság-
nak, rendetlenségnek tűnik. Az ilyen gyerekekkel állandóan baj van. Ezek a jelzések
előrevetítik a tanulási zavart.

Egy másik típusú észrevétel, -  a tanulási zavar másik gyökere az,  amikor nem a
motorika a fő nehézség, hanem a forma, a tartalom és a mozgás egysége nem jön létre
gyorsan és pontosan. Azaz a nyelvi  szimbólumok és a motorika  nem integrálódik a
valóságnak megfelelően.

Ebben  az  esetben  a  gyermeket  echolália  jellemzi.  A beszédmozgásokat  gyakran
értelem nélkül ismételgeti. A szóképet és a hallott vagy leolvasott szót nehezen kapcsolja
össze.

Fő jellemzője ennek  a  csoportnak,  hogy a  tartalmilag  megértett  szót  ismétléskor
hibásan adja vissza. Gyakori a hangcsere, a helyettesítés. A jól kiejtett szót megismételt
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mondatot leírni nem tudja, súlyos esetben betűhalmaz keletkezik, melyet visszaolvasás-
kor - ha csak rövid idő telt el - jól elolvas. Ezeknek a gyerekeknek a grafikus kép nem
rögzült.  Ezek  a  gyerekek  globális  olvasástanítási  módszerrel  nem  taníthatók.  Ilyen
esetekben kizárólag az analízis-szintézis segít.

A tanulási zavarok oka, a kérgi működés zavara. A motorosan sérült - dyspraxiás -,
illetve az integrációzavaros tünetegyüttes gyakran kombináltan jelenik meg, - ez egyben
a súlyossági fokot is jelzi.

A beszéd-  és  nyelvtanulásért  az  agykérgi  zónák  egész  sora  felelős.  Ezek  közül
bármelyik sérült, a folyamatot zavarja meg.

A beszéd  bonyolult  funkcionális  szisztéma,  amely  az  agykérgi  zónák  együttes
munkájára  támaszkodik.  Ezek  közül  mindegyik  a  beszédfolyamat  egyik  vagy másik
oldalát biztosítja, s egyben beleviszi saját specifikus tartalmát az egész funkció felépí-
tésébe.

A tanuláshoz szükséges:
- a tapasztalás, érzékelés,
- emlékezet,
- olvasás, írás, beszéd.

Ha bármelyik feltétel zavart, vagy hiányzik, akkor tanulási akadályozottság jön létre.
Ha a látás, hallás, tapintás közti összhang nem jó, akkor integrációs zavar keletkezik.

Az iskolai tanulásban szerepet játszó észlelési és mozgásos funkciók fejlődésének
legintenzívebb  szakasza  az  óvodás kor.  Az  olvasás,  írás,  számolás  elsajátításához
nélkülözhetetlen  funkciók  fejlődése  megkéshet,  vagy  egyenetlen  egyes  részfunkciók
tekintetében.

Melyek ezek a funkciók:

1) Pontos és differenciált vizuális észlelés (alak, forma, méret, szín).
- Összetartozó részek értelmes egészként való észlelése.
- Megadott formák, színek megtalálása, kiemelése képi környezetből.
- Vizuális információk téri elrendezése, sorbarendezés.

2) A hallott/látott információk pontos észlelése, megkülönböztetése
- az adott hangok/betűk kiemelése,
- a hangok/betűk helyes egymásutániságának felismerése,
- hangcsoportok egységbe foglalása.

3) Koordinált mozgás, - szem, kéz összerendezett, célszerű együttes mozgása.
4) A látott, hallott információk összekapcsolásának képessége, motoros visszaadása.
5) Rövid idejű vizuális-verbális memória.
6) Szándékos figyelem, kb. 10 perces figyelemkoncentráció.

A tanulásban  akadályozott  gyermeknek  az  iskoláskor  előtt  vannak  felismerhető
tünetei, ezekre oda kell figyelni. A figyelmetlen, állandóan babráló, izgő-mozgó, vagy
túlzottan  passzív  gyereket  fegyelmezéssel  nem  lehet  megváltoztatni.  Az  iskolában
megmutatkozó tanulási deficiteket korrepetálással, rátanítással vagy direkt módon nem
lehet megszüntetni, - a sorozatos kudarcok ellentétes hatást váltanak ki. Pszichológiai
vizsgálatok  bebizonyították,  hogy  akik  tanulási  zavarokkal  küzdenek,  -  azoknak  az
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iskolaérettségi vizsgálatkor gyenge volt a forma, a méret, az alak észlelése, az egységben
látással is baj volt.

Az írás-olvasás a felbontás, az összerakás, az azonosság és a különbözőség felis-
merésére épít. 6 éves korra, egészséges fejlődés esetén működni kell  a totális érzékelő
apparátusnak, a látás, a hallás és a mozgás összerendezettségnek. Ha ez nem követ-
kezik be, ha az érzékelő apparátus hibásan működik, tanulási zavar jön létre.

A tanulási zavarok hátterének tisztázására 1980 óta Porkolábné dr. Balogh Katalin
vizsgálatokat,  kísérleteket végzett.  A tanulási  zavarok  megelőzésére  mozgásfejlesztő
programot állított össze, melyet azóta könyvben is megjelentetett.

A  funkciózavart  mutató  gyermekek  számára  kiscsoportos  korrekciós  fejlesztés
szükséges, mely optimális esetben az óvoda 3 évét veszi igénybe. A fejlesztő-programok
keretében a mozgás, a testséma és az észlelés egyes csatornái (vizuális, auditív, kinesz-
tétikus,  taktilis)  fejlesztését  állítják előtérbe. A fejlesztés  területei  és programtervezet
leírása megtalálható a Fejlesztő Pedagógia I. évf. 2. számában.

A halló gyerekeknél bebizonyosodott, hogy a tanuláshoz nélkülözhetetlen pszichikus
funkciók fejletlensége vagy zavart működése esetén mozgásfejlesztő programot sikerrel
alkalmaznak terápia keretében.

Ezt  a  tapasztalatot  a  hallássérülteknél  is  alkalmazni  lehet.  A mozgás,  a  mozgás-
fejlesztés a hallási fogyatékos gyermekek nevelésében korábban nagy szerepet kapott, az
utóbbi évtizedben hangsúlyeltolódás történt, a direkt beszéd került előtérbe.

A beszédtanuláshoz figyelem, utánzás, emlékezet, kombináció, motoros kivitelezés
szükséges.

A  beszéd  mozgásos  emlékkép.  Beszédelőkészítés  időszakában  nagy  súlyt  kell
helyezni  az  érzékszervi  és  mozgásfejlesztésre.  Ezen  belül  az  utánzóképességet  és
megfigyelést fejlesztjük. A nagymozgások fejlesztése keretében a kar- és kézmozgások
utánzása után az ujjak mozgását utánoztatjuk:

- pálcikák rendezése,
- vonalas formák,
- hajlított formák,
- azonos, majd különböző alakú tárgyak rendezése,
- tapintásos emlékezet gyakorlása,
- ritmussorok kirakása,
- mozaik kirakása,
- mozgássorok utánzása.

A zavart  beszédfejlődés  feloldása,  a  dysphasia  megelőzése  érdekében  fejlesztő
programot állítottunk össze óvodáskorú hallássérültek számára, amit a budapesti óvodá-
ban második éve utazótanáraink heti 2 alkalommal végeznek. A program birtokában az
óvodai pedagógusok is sikerrel alkalmazhatják (ez Kaposváron is megtörtént).

A mozgásfejlesztő program a nagymozgásokból (járás, ugrás, egyensúly, téri orien-
táció,  testséma)  kiindulva  kéz-,  ujjmozgás  (szem-,  kézkoordináció)  a  beszédszervek
mozgásának fejlesztéséig terjed.

A beszédmozgások megfigyeltetése:
- ajak, nyelvgyakorlatok,
- levegőhasználat,
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- fújási gyakorlatok.
A szájmozgást  a  vokálisok  ajakállásával  és  a  betűkkel  azonosítjuk,  válogatjuk,

csoportosítjuk. Majd a konszonánsokat egyenként és kapcsolva valamennyi vokálishoz
egyenként,  és  ciklikus  sorokban  gyakoroljuk  be.  A  beszédmozgások  aprólékos
megtanulása közben az olvasás-, írástanulás is megoldható. Ez a szakasz időigényes! - de
eredményt hoz.

A nem beszélő, súlyosan halláskárosodott gyermek csak akkor lesz képes a beszéd-
mintát átvenni, ha egyéb mozgásmintát, mozgássort meg tud figyelni és reprodukálni.

A korai fejlesztésben és az óvodai programban a mozgásfejlesztésnek fontos szerepet
kell  kapni,  mivel  úgy tűnik,  hogy nem átmeneti  jelenségről  van szó és  nemcsak l-l
gyermeket érint a nyelvtanulási akadályozottság.

Valamennyi iskolában, süketeknél és nagyothallóknál egyaránt megtalálhatók a jelen-
legi tanévben is, és a 92/93-as iskolaévben szintén, a tanulási nehézségekkel küzdők.

A siketeknél domináns a dyspraxia illetve a kevert típusú dysphasia, míg a nagyot-
hallóknál az integrációs zavar.  Az idei  iskolaérettségi  vizsgálatoknál az érintett gyer-
mekek szakvéleményében  vagy dysphasia-vizsgálatában  a  fejlesztő  tervre  vonatkozó
javaslatunkat leírtuk.

A dysphasia-vizsgálat  leírása a terápiás eljárást  is magába foglalja, megmutatja a
fejlesztés területeit.

Ahol a csoport összetétele azonos, ott a frontális oktatásnál nem kell személyekre
tervezni. Ahol csak 1-2 gyereknek lesz szüksége egyéni fejlesztő tervre, ott az eddigi
gyakorlattól eltérően az oktatás tartalmában és szervezésében új feladatot kell megol-
dani, ami természetesen nem könnyű.

Sem a tanulói létszám, sem a szülők ellenállása nem teszi lehetővé, hogy homogén
csoport kialakítása céljából átirányításokat javasoljunk.

Az iskolák elfogadták,  hogy a területükön lakó gyermekeket  sérülés-specifikusan
fejlesztik, ehhez egyéni fejlesztő terveket állítanak össze.

Ehhez szükség szerint a Bizottságunk és a kaposvári iskola is szívesen segítséget
nyújt.

Alapelvként  javaslom,  hogy a  mozgásfejlesztés alapul  szolgáljon,  és  valamennyi
gyerekre terjedjen ki az óvodás kortól, a játékos mozgásfejlesztéstől a beszédmozgások
megtanulásán át - melyhez vizuális, akusztikus és taktilis ingereket egyaránt használ-
junk -, a sportolásig.

Szólni kell a kommunikáció formájáról.
Elsődlegesen a hangos emberi beszéd megtanítását célozzuk meg.
A társadalmi beilleszkedéshez az egyik, ha nem a legfontosabb eszköz a beszéd.
A zavart beszédfejlődésű gyermeknél igyekezni kell minél előbb a zavart elhárítani, a

tanulási esélyt biztosítani. Ez a munka a gyógypedagógia kompetenciája. Erre a munkára
a lehető legjobban fel  kell  készülni.  Az a  cél,  hogy a fejlesztő tervvel  tanuló vagy
terápiába vont gyerek egy idő után legyen képes csatlakozni normál tantervvel haladó
társaihoz.

Ez a feladat időigényes és nagy türelemre van szükség.
A beszédet az írás helyettesítheti a legtermészetesebben a társadalmi érték érintke-

zések kapcsán.
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A tanítás során megerősítő, támogató jelleggel a természetes gesztusok mellett a fono-
mimikai jeleket vagy az ujjábécét, mint segédeszközt tartom elfogadhatónak. Súlyos, kom-
binált sérülés esetén, amikor a beszéd, az írás nem képes mondatszintig eljutni - ismeret-
szerzés eszközéül az ujjábécét - végső fokon a globális jelbeszédet, mint gondolatközlő és
ismeretközlő eszközt  használhatjuk A hangos beszéd és jelbeszéd közti út dönti el egy
hallássérült ember társadalmi beilleszkedését és érvényesülését Ezért mindent meg kell
tenni, hogy lehetőleg valamennyi hallássérültet meg tudjuk tanítani beszélni.

Összefoglalva:

Az egyéni fejlesztő tervek szerepe időszerű, mivel az 1992/93-as tanévre a siketek
iskoláiban  egyetlen  csoport  sem  lesz  homogén  és  olyan,  hogy a  tantervi  követelmé-
nyeknek maradéktalanul meg tudnak felelni.

Lesznek olyan csoportok, ahol módszerbeli váltással lehetséges alapozó oktatást végez-
ni. A többségnél 1-2 gyerekkel kell egyéni fejlesztő terv alapján haladni, - anyanyelvből.

Természetszerűleg minden gyereknek szakvéleménye van, amely tartalmazza a szük-
séges tudnivalókat. A szakvéleményben leírtakat  kontrollálni szükséges, hogy a fejlődés
nyomon követhető legyen - a szükséges módosításokat, irányváltást meg lehessen tenni.

A munka végzéséhez saját tapasztalatainkat kiegészítve, megerősítve felhasználhatjuk
A. van Uden tanításából nálunk már ismert könyvét, a Hiskey-tesztet, annak leírását.

Porkolábné  dr.  Balogh Katalin mozgásfejlesztéssel  kapcsolatos  könyvét,  Fejlesztő
Pedagógiában megjelent cikkeket.

A Beszédjavító Intézet kiadványát.

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola (Budapest)
Szurdopedagógiai Tanszék
Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon (Budapest, Festetics u.)

Tapasztalatok egy dysphasiások előkészítő
1. osztályában folyó kísérletről.*

KERESZTESSY ÉVA - NÉMETH TÜNDE

A siketek általános iskoláiban egyre nagyobb problémát jelent a tanulási zavarral,
különösen a speciális beszéd - nyelvtanulási nehézséggel küzdő gyermekek fejlesztése.
Ismeretesek Önök előtt a hazai kísérletek, melyek a lehetőségek maximális kihasználá-
sával igyekeztek optimálisan szervezni e gyermekek oktatását.

*  A MAGYE XX. Országos Szakmai Konferenciáján (Miskolcon. 1992. június 26-án) elhangzott előadás.
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