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A gépírás helye és szerepe
a beszéd- és nyelvtanulási zavarok
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(Közlésre érkezett: 1994. március 2.)

Életkoruknak nem megfelelő  fizikai  állóképességű,  rendkívül  fáradékony
tanulóink mozgásfejlesztésében a kommunikációs nehézségek miatt a játékos-
ság, a motiváció biztosítása fokozottabban szükséges volt,  komoly gondot
jelentett. Keresve új és újabb lehetőségeket motiválásukra, a gépírás felé for-
dultunk.

A gépírás önmagában motivált, hiszen a mozgásnak azonnal jó eredménye
volt — a betű szép képében. A sikerélménynél jobb motiváció nincs, és
emellett pozitívan hatott a gyermekek önértékelésére is.

A gépírás  az  írásirányok  betartatásában,  az  analizálási  és  szintetizálási
képesség  gyakoroltatásában,  a  kiejtés  tanításában,  az  esztétikai  érzék,  szuk-
cesszív  emlékezet,  a  ritmusérzék  fejlesztésében komoly szerepet  játszik.  E
fejlesztő hatásokat vettük figyelembe, mint elsődleges célt, s a gépírás megta-
nulását mint ajándékot értékeltük.

A gép  megkönnyítette  a  kis-  és  nagybetűk  egyeztetését  is.  A tetszetős
külalakú írást hazavihették a gyermekek, megörvendeztethették szüleiket. Elő-
készítős gyermekekről levén szó (6-7 évesek) a szülők még nem tudták igazán
feldolgozni azt a traumát, melyet a sérülés felfedezésekor átéltek, így a gyermek
minden pozitív eredménye hozzásegített a szülő-gyermek kapcsolat jobbátéte-
léhez.

Mechanikus írógéppel  indult  a foglalkozás,  de azonnal  fény derült  a gép
hátrányaira: a leütéshez nem rendelkeztek kellő erővel, s ujjaik könnyen beszo-
rulhattak, becsúszhattak a billentyűk közé. A munkát számítógépen folytattuk.
Itt a leüléshez elég az érintés is, s a változtatható színű monitoron megjelenő
betűk és ábrák még jobban motiváltak.
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Pozitív fejlesztő hatása volt  annak is,  hogy az esetleges hibákat önállóan
tudták eltüntetni. A gép pillanatok alatt több példányban elkészíti a „művet”,
akár minden családtag részére is.

A gépírás módszertanából átvett kéz- és ujjtornával bővítettük  Porkolábné
dr. Balogh Katalin által javasolt mozgásfejlesztő gyakorlatainkat. Megtartottuk
a gépelés során a helyes ujjrendet is, ezzel a betűk kötődését próbáltuk segíteni
—  hiszen  a  kiejtéstanítás  és  betűismertetés  szinkronját  képtelenek  voltunk
megőrizni. A betűt ujjábécével is elolvastuk, kiejteni is megpróbáltuk, majd a
helyes ujjal gépeltük. Első betűnk az m volt. Ezt a jobb kéz mutatóujjával kell
leütni, míg a bal kéz hüvelykujja a szóközbillentyűt kezelte. A betű és a szóköz
váltakozott a soron végig. Majd a betű kétszeri, háromszori leütése váltakozott
a szóközzel (1. típusú gyakorlólap).

Dacára annak, hogy a gyermekek 60 %-a balkezes, ragaszkodtunk a betűta-
nítási sorrendhez, így jobbkézzel gépeltettük az i, o, u betűket, míg a szóközt a
bal  kéz  hüvelykujja  ütötte  az  m-hez  hasonló  ritmusos  sorokban.  Következő
lépésként a magánhangzókhoz kapcsoltuk az m-et, ahogy a kiejtéstanításnál és
a dyslexia-prevenciónál szoktuk (2. típusú gyakorlólap).

Ma már tudjuk a gyakorlatból, hogy a kettes típusú gyakorlólappal végzett
munka busásan megtérül, és nem kell annyira törekedni értelmes szavak gépel-
tetésére.

Első értelmes szavunk a mama volt, ezt két kézzel kell gépelni az ujjrendi
szabályok szerint — a gépírás módszertana más sorrendet javasolt — a szóvá-
lasztásnál.  A gyermekeket  a  szó tartalma,  erős  érzelmi  töltése  átsegítette  az
akadályokon. A tea, te, fa, baba szavaink, melyek a mama szót követték, már
jobban  alkalmazkodtak  a  gépírás  módszertani  követelményeihez.  Szavaink
válogatásánál alapvető szempont volt: ismerjék jól a gyermekek a szó jelentését,
s ha kiejteni nem is tudják, ujjábécével jól begyakorolt szó legyen. (Sajnos a
gépünkön ékezetes betűk nincsenek, ezért a válogatásnál néhány szót mellőzni
kellett.)

A szavakat képről és az aláírt, kézzel írott szóképről gépelték, míg a gép
nyomtatott  nagybetűt és kisbetűt is tud adni — ezt  tetszés szerint tudják a
gyerekek szabályozni. A különböző betűalakok egyeztetése szinte észrevétlenül
megtörtént (3. típusú gyakorlólap).

Az értelmes szavak gépeltetésével — úgy véltük — az írásos beszédnevelést
tudjuk hatékonyan támogatni,  mert  a  következő lépésként  képről  gépelték a
szavakat, de a lap hátoldalán ott volt az írott szókép is, de kevert szórendben
(4-5. típusú gyakorlólapok).  Örömmel versenyeztek, ki tudja egyedül leírni
anélkül, hogy a lapot megfordítaná. Külön örömmel gyűjtöttek még leírandó
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Melléklet
Gyakorlólapok
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szavakat az 5. típusú gyakorlólap szavaihoz, ahol a szavak belső tartalom szerint
voltak csoportosítva, pl. melléknevek, igék.

Ma már  tudjuk,  hogy nem lett  volna  haszontalan,  ha  tovább gépeltettük
volna az ún. ciklikus gyakorlatokat, ahogy ezt a kiejtésjavításnál, dyslexia-pre-
venciónál tesszük. Belátva ezen gyakorlatok fontosságát, ma már erre is kellő
figyelmet fordítunk,  akár az értelmes szavak gépeltetésének rovására is  (6.
típusú gyakorlólap).

Néhány szó az eredményeinkről

A gyermekek szeretnek gépelni. Hetente kb. 1 óra gyakorlási idő jut egy
tanulóra.  Egy év  alatt  kb.  40-50  szót  tudnak  gépelni  egyénenként  változó
sebességgel, helyes ujjtartással.

Eredményeinket látva lehetőséget kaptunk a számítógépes terembeli, együt-
tes gyakorlásra is. A gyakorlóidő így heti 3-4 órára nőtt, s a tempó is látványosan
felgyorsult, a mozgások automatizálódása is hamarabb várható. Egy-egy szóból
3 sort gépelnek a gyerekek.

A fejlesztő munkában, a gépírás gyakoroltatásában, a korrepetálási órák
kettős  helyszínű  gyakorlási  lehetőségének megteremtésével  segített  osz-
tályunk nevelőtanára,  F-né Bihari  Gabriella.  Lelkiismeretes segítségéért
ezúton  is  szeretnék  köszönetet  mondani.  Köszönjük  Hámory  Jenőné és
Prontvai Sándorné gépírástanárnők segítő tanácsait — s elnézésüket kér-
jük, hogy néha azokat át kellett formálnunk, tanítványaink speciális gya-
koroltatása érdekében.
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