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Mely kérdésekre szeretnénk választ kapni?

1. Mely életkori szakaszokban kifejezettebb a folyamat működésének nehe-
zítettsége?

2. Milyen arányban elsődleges a folyamat zavart működése?
3. Akiknél elsődleges a diszlexia diagnózis, azoknál kimutatható-e összefüg-

gés az észlelés és a hallott- és olvasott szöveg megértése között?
4. Kísérő tünet-e a magatartás és figyelem zavara?
5. A verbális emlékezeti teljesítmény mennyiben befolyásoló tényező?
6. A terápiás formák aránya?

Témaválasztásunkban két  olyan aktuális  tényező játszott  szerepet,  melyek
szoros összefüggésben meghatározó oksági kapcsolatot töltenek be:
1. Közel  egy éve  került  publikálásra  az  OECD nemzetközi  felmérésének

eredménye, mely szerint 34 ország közül, Magyarország a 27. helyen áll a
15 éves tanulók szövegértő olvasását vizsgálva.

2. A Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság 1992 óta
rendszeresen alkalmazza – szinte „belépőként” – minden gyermek vizsgá-
lata  során,  a  beszédészlelési  és  beszédmegértési  teljesítményt  vizsgáló
Gósy Mária Percepció (GMP) teszt eljárást, elsősorban beszédfogyatékos
és másodsorban tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeknél / tanulóknál.

* Az MTA Nyelvtudományi Intézete „Beszédkutatás 2002” konferencián (Budapest, 2002. 
október 18-19.) elhangzott előadás.
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Az  OECD  adatokat  biológiai,  társadalmi  és  környezeti  okokra  vezetjük
vissza.

Diagnosztikai  ismereteink  alapján  belső  (biológiai)  és  külső  (környezeti)
ártalmak következményének tulajdonítjuk a probléma fokozott megjelenését.
Egyre több, az úgynevezett beszédfogyatékosok kategóriájába sorolható kis-
gyermek.

Beszédfejlődésük elmaradása ill. zavara sokszor orvosilag sem kimutatható
organikus okokra vezethető vissza. Elsődleges tünet, hogy késik a beszédfejlő-
dés – mely már utal a beszédészlelés nehezítettségére -, majd elhúzódó diszfá-
ziás  tünetek  kísérik  az  auditív-  és  vizuális  észlelés  területén  tapasztalható
részképességek sérülését. E parciális teljesítményzavarok vezetnek a diszlexia-
diszgráfia tünetegyütteséhez. A valódi beszédfogyatékosság az akadályozott
beszédfejlődés következtében létrejött diszlexia-diszgráfia. Iskolás korban a
technikai-kivitelezési nehézségek mellett a szövegértés nehézsége is fennáll.

Külső,  környezeti  tényezők következményeként  fellépő  hasonló teljesít-
ményzavarok nem csak a beszédfogyatékosoknál tapasztalhatók. Itt a különb-
ség csupán az, hogy mindez megelőzhető lenne. A megváltozott társadalmi,
szociokultúrális  háttér  következtében  létrejött  környezeti  ártalmaknak
tulajdonítjuk,  hogy a mai gyermekeknek kevés lehetőségük van a családon
belül is verbális gondolatcserére, az aktív szókincs gyakorlására. Hiányzik az
élő mese, mely érzelmi jelentősége mellett a vizuális képzelőerő fejlődésével
egyik  alappillérét  képzi  a  későbbi  tanulás  folyamatának.  Tudjuk,  hogy a
magyar nyelv sajátosságait figyelembe véve a hangoztató, szótagoló módszer
az, mely biztos alapot ad az anyanyelv írásbeliségének elsajátításához, ezzel is
biztosítva az olvasás-írás technikai nehézségének kiküszöbölését.

Országos hatáskörű bizottságunk kiemelt  figyelmet  szentel  a  logopédiai
óvodától, a logopédiai osztályokon át a diszlexiások számára létrehozott kö-
zépiskolai osztályokig bezárólag, minden rászoruló gyermek/tanuló számára.
E tanulóknál – belső használatban lévő feladatlapokkal – mért eredményekről
szeretnénk tájékoztatást adni.

Mely életszakaszokban kifejezettebb a folyamat működésének 
nehezítettsége?

A vizsgálati eredményeket alátámasztva tágabb életkori határok között is kí-
vántuk  bizonyítani,  (7-20,7  éves  korig)  a  beszédpercepcióval  kapcsolatos
teljesítményeket. Az adatok ismeretében teszünk javaslatot a terápia megkez-
désének optimális idejére, a már több évtizede felismert problémakör megol-
dási lehetőségeire.
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     Osztályfok és nemek szerinti megoszlás 436 gyermek adata alapján

Vizsgálati  anyagunkat  a 2001/2002.  tanév azon eseteiből  állítottuk össze,
akiket  bizottságunk komplex vizsgálatban részesített  (nem számítva ide a
nyomonkövető-,  kiegészítő-,  ill.  a  kontrollvizsgálatokat)  és  betöltötték a 7.
életévüket. E szerint 436 olyan gyermek/tanuló eredményeit néztük át, akik
nyelvi rendszerének valamelyik területe sérült, a fejlődésmenet meglassúbbo-
dott, de minden esetben ép intellektus mellett a kommunikáció területén mu-
tatkoznak elsődleges elmaradások.
A vizsgáltak közötti fiú-lány arány: 75% fiú és 25% lány volt.

A korosztályokat tekintve érdemes megjegyeznünk, hogy a 7. évüket betöltött
gyermekek közül még 10% jár óvodába, akik már mentesítést kaptak a tankö-
telezettség megkezdése alól, valamilyen verbalitást érintő probléma miatt.

     Vizsgált gyermekek nem szerinti megoszlása
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Óhatatlanul felvetődik a kérdés az iskolába lépés követelményrendszerénél,
hogy biológiai szempontokat is figyelembe véve kellően érettek-e ezen kis-
gyermekek a beszédhangok meghallására? Így pl.: indokolt-e az elvárás, mi-
szerint iskolakezdésre képesek legyenek hangzók egymásutániságát  követni
(auditív szerialitás) abban az esetben, ha a készségfejlesztéskor a hallási fi-
gyelem, a nyelvi tudatosság megerősítése kimarad az alapozás időszakában.
Ez a hiányosság a későbbiekben az írott nyelv elsajátításában is megmutat-
kozik.

A 7-8 éves korosztályból több mint 40%-nál vezető diagnózisként szerepel a
beszédészlelés, beszédmegértés problémája, s ez tapasztalatunk szerint több
éves elmaradást, mondhatni zavart működést jelent. Ezen gyermekek keve-
sebb, mint 20%-a vesz részt ambuláns keretek közötti logopédiai megsegítés-
ben. Vajon mi történik a többi gyermekkel? Kik segítik őket?

Megnéztük hogy 8.osztályra – amely életszakasz komoly erőpróba és dön-
tési helyzet a tanuló életében – van-e változás a diagnózisban?

Tapasztalatunk, hogy ismét jelentősen megnő a vizsgálatok száma, a szülők
ekkor kérnek segítséget a diszlexiások számára működtetett osztályokba való
továbbtanuláshoz. Náluk természetesen a vezető diagnózis: diszlexia. A rész-

           Életkor és nemek szerinti megoszlás 436 gyermek adata alapján
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letes vizsgálati jegyzőkönyvekbe betekintve azonban jól látható, hogy e tanu-
lók közel 50%-ánál, bizonyítottan a tünetek hátterében valóban akadályozott
beszédfejlődés, beszédészlelési és beszédmegértési zavar következtében ki-
alakuló diszlexiás tünetek állnak. Mindezekből azt a következtetést vonhatjuk
le, hogy a gyermekeknél már az általános iskola megkezdése előtt jelentkező
tünetek ebben az életkorban már a nyelvi rendszer más, magasabb szintjén
mutatkoznak meg.

Mi az oka, hogy a beiskolázási kor körül diagnosztizált beszédészlelési és
beszédmegértési zavar, az okokat tekintve arányaiban nem csökken a 8. osz-
tályra?
– Abban az esetben, ha „csak” e terület működése csökkentebb, az alsóbb

osztályokban, a nem szakemberek számára a probléma rejtve marad, jelzés
nem érkezik sem szülőtől, sem pedagógustól.

– A felső tagozatos gyermekeknél a több tantárgy, több tanár, idegen nyelv be-
lépésével már összességében van gond a tanulással, a feladatok megértésével,
így a pedagógusok rendszerint tantárgyi korrepetálással igyekeznek segítséget
adni. Az általános iskola végén a „tanulási nehézség” már a továbbtanulást
veszélyezteti, így legkésőbb ebben az időszakban keresik fel bizottságunkat,
s ekkor visszavezethető, hogy alapvetően mi az oka a problémának.

– Jelentős szerepet játszik az is, hogy a jelenlegi logopédiai ellátottság sajnos
még mindig nem teszi lehetővé, hogy a felsőbb osztályfokokon rendszeres.
segítséget kapjanak a tanulók.

Milyen arányban elsődleges a folyamat zavart működése?

Táblázatunk mutatja,  hogy az összes  vizsgált  személy 34%-ánál  a  vezető
diagnózis a beszédészlelés és beszédmegértés zavara. Tudjuk, hogy későbbi
életszakaszban a  beszédhangok differenciálásának bizonytalansága,  a  sze-
riális felismerési és reprodukálási készség gyengesége, a motoros reproduk-

A vezető diagnózis mellé társuló beszédhibák típusai

beszédmegértési zavarok 157 34% diszlalia 27 6%  

diszlexia 110 25% szenzoros diszfázia 13 3%  

diszgráfia 35 8% dadogás 6 1%  

tanulási nehézség veszélyeztetettség 39 9% hadarás 2 1%  

iskolai készségek kevert zavara 27 6% diszkalkulia 3 1%  

motoros diszfázia 11 4% halláskárosodás 3 1%  

orrhangzósság 4 1%  
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ció nehezítettsége, a rövid idejű verbális és vizuális memória alacsony szintje
mind súlyos gátat jelentenek az írás-, olvasás elsajátításában, majd egyre több
iskolai, tantárgyi teljesítményekben. Ebben az esetben tehát komplex nyelvi
zavarra épül a diszlexia.

Akiknél elsődleges a diszlexia diagnózis, azoknál
kimutatható-e összefüggés az észlelés, a hallott- és az olvasott 
szöveg megértése között?

Eseteinkben látunk-e következetességet a beszédészlelés, beszédmegértés és
az olvasott szöveg megértése kapcsolatában?

         A hiányosság súlyossági fok szerinti megoszlása

Látható,  hogy  a  beszédészlelés  folyamatának  működése  kisebb  arányban
sérült, mint a megértés, azonban azt is látjuk, hogy a hallott szöveg megértése
nagyobb  nehézséget  jelent  az  esetek  többségében.  (Mindhárom folyamat
működésének vizsgálatakor  a  zavar  esetében két  éves  elmaradást  értünk.)
Mindez egyik magyarázata lehet a tanulási problémáknak

Kísérő tünet-e a magatartás és a figyelem zavara?

Tapasztaltuk, hogy a későbbi életszakaszban is meglévő auditív percepciós
zavarok mellé társuló tünetek jelentkeznek.
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Kísérő tünetek 12 év fölött

Az összes 436 gyermek vizsgálatánál 27%-ban jeleztek/tünk magatartás és
figyelem problémát.  Az  általunk  kiemelten  figyelt  diagnózis  esetében  ez
41%-ra emelkedett. E diagnózis felállítása, a háttér felderítése szakorvosaink
feladata.

A diagnózis és a rövid idejű verbális emlékezet összefüggésének
vizsgálatakor

33%-nál bizonyított e terület alacsonyabb szintű működése, s ez az arány 44 %-
ra nő a megértési zavarral küzdő idősebb korosztály esetében.

A társuló beszédhibák arányát áttekintve mondhatjuk, hogy:

   Társuló beszédhibát 185 eseteben diagnosztizáltunk
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Minél magasabb és komplexebb egy teljesítmény működési szintje,  annál
gyakrabban fordulnak elő különböző súlyosságú zavarok. A beszédészlelés és
-megértés  zavara  mellett  (mely szenzoros  terület),  a  leggyakrabban (mint
alaki beszédhiba) a diszlália jelenik meg, azonban a beszédfejlődési zavar, a
beszédészlelés, beszédmegértés zavara előfordulhat ép alaki beszéd mellett is.
Ezen esetekben a lassúbb ütemű javulás következtében a kezelő logopédus
javaslatára kérik vizsgálatunkat.

A fentiek ismeretében az alkalmazott terápiás ellátottságot vizsgáltuk

A hozzánk forduló szülők már más, esetenként több szakembernél is jártak
gyermekeik problémáival, ezért igen meglepő az az adat, hogy 69 %-uk nem
részesült  terápiában,  25%-a ambuláns terápiás ellátáson vett  részt,  s  mind-
össze 6% kap intenzív megsegítést.

A terápiás formák megoszlása

Bármely nyitva maradt kérdés kapcsán a gondolatok visszakanyarodnak a
terápiás ellátáshoz, esetlegesen a főváros és a vidék viszonylatához, azonban a
tanulmányozott anyagból 60% Budapesten él. Ebből az adatból logikailag az
ellenkező számarány következhetne.

Hogy ez miért nincs így mégsem, arra a szülők (az anamnézis felvétele
során) hívják fel a figyelmet. A köztudatban az a gyermek pl.: akit többször
kell  megkérni,  hogy tegyen  meg  valamit,  aki  rossz  sorrendben  ejti  ki  a
hangokat,  aki  nem tudja  visszaadni,  hogy miről  hallott,  figyelmetlennek,
súlyosabb esetben rossz gyermeknek minősítik. Nem tudják, hogy ez ennél
több, más, mélyebb folyamatok alacsonyabb szintű működését jelzik.
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Mi szakemberek nem tudatosítjuk, hogy ez a probléma már egész fiatal
korban kimutatható, s ha időben segítséget kap gyermekük, akkor a tünetek
jelentősen csökkenthetők, illetve megszüntethetők.

A 436 beszédfogyatékos gyermek/tanuló vizsgálati eredményei alapján meg-
állapított  összefüggések tehát  nem meglepőek,  „csupán” elkeserítőek szá-
munkra.  Arra  figyelmeztetnek  bennünket,  hogy  lépéseket  tegyünk  annak
érdekében, hogy logopédus kollégáink az óvodában, az artikuláció szűrése
mellett minden esetben végezzék el a beszédészlelés és beszédmegértés vizs-
gálatát is. Az óvodapedagógusokkal pedig egyre szélesebb körben ismertes-
sük meg azokat az eljárásokat, melyek a korai felismerést elősegítik, a kész-
ségeket megalapozzák, fejlesztik.
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