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II. fejezet
Felső tagozat

Az olvasási kísérletsorozat a vak iskolai tagozatra terjedt ki, azzal a céllal,
hogy a pontolvasás „hagyományosnak” elfogadott  lassúságát és egyéb gyenge-
ségeit egy  új módszerrel próbálja feloldani. Az olvasás felgyorsítása már  Max-
fieldnél (1928) elkezdődött, de a kérdéskör valójában 1971 után került a szakmai
érdeklődés középpontjába (Európai Konferencia).

Az  alapfelismerés  az  volt,  hogy az  anticipációs idő  a  látás  és  tapintás
esetében nem mutatott különbséget. Az észlelés és vokalizáció közötti virtuális
időről van szó. A Grünwald-féle forgó szalagon a braille szöveget látó szinten
tudják elolvasni a vakok is.

Az  alsó  tagozaton  3  félévi  vizsgálódásnak  részletes  metodikáját  előző
tanulmányomban már közreadtam. Mintavételeinket  akcelerációs módszerünk
teljes  egészében igazolta.  Számszerűen kifejezve:  1-4.  osztály 1956-os  vak

* A Pro Renovanda Cultura Hungariæ támogatásával
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tagozat átlaga 
200

 volt, amit 3 félév során 
340

  n/min.-ra gyorsítottunk fel (170
100 189

%).  A látó 1-4. osztály átlaga 56-os alapon
343

 n/min.
157

Felgyorsított eredményeink csak To alapján 99%, a To és Effo alapján 108
%-os. Kitűzött célunkat elértük. Az intenzív akcelerációs módszer az alsó tagozat
nyolc  osztályában  igen  sikeres  volt.  Néhol  a  látó  osztályok  eredményeit  is
meghaladták vak tanulóink.

Az iskola felső tagozatán különleges helyzettel találjuk szemben magunkat.
Az 1956-ban végzett legogram vizsgálatok eredményeként azt találtuk, hogy a
8. osztályos tanulók To* átlaga az 5. osztályosok hozzávetőleges színvonalára
esett vissza (240). Elemzéseink kimutatták, hogy akkor a felső osztályokban a
belépő új tantárgyak sok egyéni olvasást kívántak meg, amit úgy oldottak fel,
hogy  a  tanuló-órákon  a  nevelők  csoportos felolvasásokat  végeztek,  s  így  az
egyéni  olvasásos  tanulás  jelentősen  visszaszorult.  A helyzet  némileg  javult,
amidőn heti egy órás olvasást iktattunk be a 7. és 8. osztályba.

A kísérleti vizsgálatok itt is az alsó tagozaton bevezetett eljárásokkal folytak.
Tehát a rendelkezésre álló egy félév alatt ugyanúgy váltakoztak a tradicionális és
intenzív szakaszok.

Egy intenzív szakasz a 10 nap gyakorlási rendjében folyt.
A képlet tehát:

tradicionális
intenzív
10 nap

tradicionális
intenzív
10 nap

tradicionális

Az egyenes  szakaszok  tradicionális  módon  folytak;  az  intenzívek  a  külön
módszerként közölt 2-3-5 képletben (lásd a módszer leírását).

Itt  napokban  előírt  latin,  majd  szófelismerési és  gyakorló olvasmányok
következnek 2x3 percben (de., du.), a megkívánt olvastatások szerint.

Ismertetett  kétéves  kísérleteinkben  az  olvasás  résztényezőinek technikai
fejlesztéséről van szó, de a szöveg információfelvétele is fontos volt. Az olvasás
gyorsaságának növelése sohasem mehet a mindenkori megértés rovására. A jelen
tanulmányban 45 felsőtagozatos tanuló teljesítményéről számolunk be.
Ezzel lezárult a vizsgálódások vakos köre, s mint legfőbb eredményt azt kívánjuk

* To = teljes olvasási gyorsaság
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regisztrálni,  hogy gyakorlatilag az egész iskolatípus minden csoportját  aláve-
tettük a felgyorsító módszernek. Az eredmények osztályonként és együttesen is
igazolták  merésznek  tűnő  feltételezésünket:  a  tapintó  olvasás  módszerünkkel
tartósan felfejleszthető a látó olvasók színvonalára.

Hány
éve

tanul

Ált. iskolások Vakok

átlag
az olvasási
tört értéke

át-
lag

az olvasási
tört értéke

1. fok
167
99

1,69
139
78

1,78

2. fok
339
151

2,20
189
84

2,25

3. fok
405
173

2,34
229
129

1,77

4. fok
462
203

2,27
246
151

1,62

5. fok
553
224

604
255

2,46
240
167

1,44

6. fok
563
229

2,50
302
165

1,83

7. fok
622
290

2,14
269
164

1,64

8. fok
680
277

2,45
259
169

1,53

9. fok ― ―
299
170

1,78

Gyakran  meg  le-
het  haladni  a  látó ol-
vasás  átlagszínvona-
lát is. Ha az olvasási
képesség  fejlődésé-
ben  valami  rendel-
lenesség mutatkozik,
akkor a módszer  kor-
rekciós jellege  kerül
előtérbe.

A  háttérszámítá-
sokat mellőzve osztá-
lyonként  a  követke-
zőkről  számolhatok
be  (összehasonlítási
alapul  szolgáljon  az
1956-ban  megjelent
cikkem  táblázata  ―
1. ábra):

Az 1956-os legogram
adatokat  látó  és  vak
vonatkozásban  a  bá-
zis 56 kifejezéssel je-
löljük.

Az 5/a nyolc tanu-
lója került  vizsgálat-
ra. Az 1956-os vak bá-

2. ábra: 5/a 
Közelítés a látóhoz 81%
56 vak bázishoz 167%
56 kiinduló állás 43%
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zis adata
240

 n/min.; a látó bázis 56-ból
553

 n/min.
167 224

A vak teljesítmény a  kérdéses  időben  csak  43% volt.  A lefolytatott  két

tréning  fejlesztése  
449
265

n/min.  lett,  ami  a  43%-
os  teljesítményt  81%-ra
emelte.  Ha  a  mostani  To
449-es  eredményt  viszo-
nyítjuk  az  56-os  bázis
(vak)  a  To  240  n/min.-
hoz, a javulás 167%-os.

A  6/a  osztály nyolc
tanulója  az  összehasonlí-
tásra  az  56-os  látó  bázis

adatával  indul  
563
229

n/min.  értékkel.  A  vak

bázis
302

 n/min.  Ez
168

utóbbi  a  látó  bázis  fenti

3. ábra: 6/a
vak 56-hoz többlet 186%
közelítés a látóhoz 99%

56 kiinduló állás 53%

adatát  csak  53%-ra  közelítette  meg.  Két  intenzív  tréning  és  a  tradicionális
emelkedések együtt elértek a 99%-ot. Ha a vak korai teljesítményhez hasonlí-
tunk (563:302), akkor ma 186%-kal magasabb az eredmény.

A  7/b  osztály  bázis
56  adatai  a  következők:

látó
622

 vak  bázis  56
290

269
 n/min.  indulási

164
alaphoz  viszonyítva:
43%. A két tréning és a

4. ábra: 7/b
vak 56-hoz többlet 190%
közelítés a látóhoz 82%

56 kiinduló állás 43%
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tradicionális növekedés  együttesen  megemelte  a  teljesítményt  az  elfogadható
olvasási  minőségben  82%-ra.  A mai  teljesítmény  a  vak  bázis  56-hoz  képest
(269) 190%-os. (512/265)

vak 56-hoz többlet 167%
közelítés a látókhoz 63%
56 kiindulás 38% 5. ábra: 8/a

A 8/a osztály 8 tanu-
lója  nagyon  gyenge
alapról  indult  (38%).  A
visszaesés  végső  állo-
mása  a  kb.  5.  osztály
szintje.  Az  új  módszer
korrektív  hatását  jól  le-
het  demonstrálni,  hogy
két  tréning  után  ez  az
osztály,  amely  alig-alig
tudott  olvasni,  teljesít-
ményét a látók 63%-ára
tudta  emelni.  A vak  56
bázist  pedig  167%-kal
haladta meg. (434/234)

Az  eredmények  érté-
kelésénél  fő  szabály,
hogy az  adott  teljesít-

ményt mindig a kiindulási alaphoz kell hasonlítani.  Az osztályok adott szintje
ugyanis mindig változó.

És végül tekintsük át az összesítést:

bázis 56
látó

553
224

563
229

622
290

680
277

bázis 56
vak

240
167

302
165

269
164

259
169

99%

tréning
után

81% 82%

449 562 512
63%
 434

= 81%

bázis 43% 53% 43% 34%

205 303 265 234

5/a 6/a 7/b 8/a

Miután a felső
négy osztály (5/a;
6/a;  7/b;  8/a)
a l a p h e l y z e t é t
tisztáztuk és meg-
állapítottuk  a
g y o r s o l v a s á s i
módszer  (inten-
zív  akceleráció)

6. ábra

(négy felső
összesítés)
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kombinált  válfajának  eredményeit  ― meggyőződhettünk a  módszer  iskolai
alkalmazhatóságáról. De erre a kérdésre még visszatérünk. A jelen adat értéke-
lései során még összegeznünk kell további szempontokat is.

Az elkövetkező tények három szinten jelennek meg:

– a bázis 56 látó és vak dimenzióiban
– az  aktuális,  tehát  a  kísérleti  időszak  sávjában,  elfogadva  a  térhódító

előnyöket, esetleg veszteségeket is.

Az  5. osztály vak bázis 56 kiindulása 43% a két végpont között. A mozgó,
kezdő  To  449  n/min.,  ami  a  vak  bázis  adathoz  (240)  viszonyítva  187%-os
emelkedést mutat.

A látó bázis 56-ot  a 43%-os vak teljesítmény a  látót 81%-ra közelíti  meg
(449:553), ami lényeges emelkedés.

A  6/a  osztály legnagyobb To teljesítménye a  látó  56 bázishoz  viszonyítva
99%. Ami a kiindulás vak bázisát illeti, azt 185%-kal lépi túl. Az akció 53%-ról
indul és jut igen magasra (99%).

A 7/b osztály 8 tanulóval 43% n/min., alacsony alapállásból indul (269). A To
512 n/min., 190% haladja meg a bázis 56 vak eredményét (269). A közelítés a
látó bázis 56 - 622 n/min.-hoz 82%.

A 8/a bázis vak indulása (259) a látó 56 felé (680) a leggyengébb 38%. A To
sáv szintén keskeny 167%, ami haladásnak még mindig számottevő. A látó 56-os
bázis csak 63%-ra közelíti meg a 680 n/min.-t.

7. ábra: Eredményrögzítő

látó bázis 56

56 vak-látó 
arány 43%

vak bázis 56
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Áttekintve az eddigieket:

– a vak bázis 56 indulási átlag színvonala 43 n/min.
– a látó bázis 56 átlag közelítési színvonala (553) 81%
– a felgyorsítás metodikai (övezet) sávja, ami igen figyelemre méltó 182%.

A Vakok Általános Iskolájának 13 osztályát vizsgáltuk

– az alsó tagozaton 50 tanuló 22 ― 10 napos tréning
– a felső tagozaton 45 tanuló 10 ― 10 napos tréning
– összesen: 95 tanuló 32 intenzív tréning.

Kiemelten  célszerű  figyelni  az  akceleráció alakulását  a  tréningek hatására.
A fentiekben az első gyakorlat (2. ábra, 5/a) emelkedése 79 n/min.; a második
32 n/min.

A végső fázis  tradicionális fejlődése 19 n/min. Általában háromszoros az
akcelerációs emelkedés.

Figyelmet fordítottunk arra, hogy  az egész intézet gyakorlatilag részt vett a
gyorsolvasó  akcióban,  tehát  ezért  azt  vártuk,  hogy  a  teljes  iskolai  átlagnak
tükröznie kell a pozitív irányú változást.  Ezt az alapozta meg, hogy a tréning
közbeni  többletteljesítmények  osztályonként  jól  követhetők.  Az  alsó  és  felső
tagozat  általunk  kimutatott  tradicionális  fejlődését  2-3-szor  meghaladta  az
intenzív  tréning  hozama.  Világosan  mutatják  adataink,  hogy  ezt  sikerült  az
intézeti átlag szintjén is kimutatni.

A vizsgálatok:

       Osztályteljesítmények: bázis 56 látó 462
206

100%

felgyorsított (intézeti) TO:
                                     Effo:

432/243
243:206 = 

94%
105%

2. osztály 287 118
AL-
SÓ3. osztály 475 305

4. osztály 108% 310 213

5. osztály 449 265

FEL-
SŐ

Kéttényezős számítással

6. osztály 563 303 604
255

489
266 92%7. osztály 512 265

8. osztály 92% 434 234

Iskolai átlag: 432 : 105% 489
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243 266.

Összegezve:
– Az alsó tagozat meghaladta a látó bázis átlagát 108%.
– A felső tagozat bázis 56 ― 5-8. oszt. 604/255 n-t 489/266-ra közelítette

meg, 92% (80+104:2 = 92%).
– Az egész intézeti felgyorsított átlag 432/243 n, ami kéttényezős (TO +

Effo) számítással 105%.

8. ábra
Az intézeti átlagok

1956 – 1993-ig

A
462

 látó átlaghoz
206

kéttényezős
számítással

TO + Effo = 105%.

Kéttényezős eredmény:
TO = 94

Effo = 117
211:2 = 105

Az eddigiek alapján megállapíthatjuk, hogy az intenzív akcelerációs tréning
―  igen  jó  eredmények  folytán  ―  alkalmas  az  eulexiák karbantartására  és
fejlesztésére, valamint a dyslexiák terápiájára. Tehát tényekkel bizonyítottuk:

– a legogram újszerű eredményességét,
– az  intenzív  akcelerációs  tréning  korrekciós  és  terápiás  módszer  alkal-

mazhatóságát,
– az alsó tagozat a módszerrel elérte a látók olvasási színvonalát (108%),
– a  felső  tagozat  korábbról  eredő  olvasási  anomáliáit  51%-ról  92%-ra

javítottuk.
– Az intézeti több évtizedes átlag legogramok 1990-ben érték el mélypont-

jukat (227:462 n/min.) az 51%-ot. A bevezetett (TO + EO) akcelerációs
tréningek nyomán az intézeti olvasási összefoglaló átlagot 1993 júniu-
sában  105%-ra  emeltük,  ékes  bizonyítékként,  hogy  a  vakok  tapintó
olvasása nem sorsszerűen lassú folyamat.

– A kísérleti úton nyert adatok bizonyítják a tapintó olvasás új metodiká-
jának mielőbbi kidolgozását.
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Az új módszer leglényegesebb eredménye, hogy az intézeti olvasási átlagok a
négy mért év szerint (1956; 1964; 1988; 1990) a látók olvasásához képest 51%-ra
hanyatlott és a bevezetett  új intenzív akcelerációs módszer alkalmazására 51%-
ról  105%-ra volt  emelhető ― a közölt  kísérletek eredményeként három félév
alatt. Hangsúlyozom, hogy a mértéktartó tréningeken mindig az értelmes és szép
olvasás egyidejű fejlesztésére is gondot fordítottunk. E téren még sok új kísérlet
vár megoldásra. Fontos cél: olvasási korrekciós osztályok felállítása.
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