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Az észlelés és a környező világban tájékozódás

A  megismerő  tevékenység sajátosságairól  szólva,  az  értelmileg  akadályozott
tanulóknál  nemcsak  az  összetett  pszichés  működések,  hanem  a  kevésbé
összetettek is sérültek – ha nem is egyenlő mértékben. Így beszélhetünk a látási
észlelés meglassúbbodott tempójáról, korlátozottságáról, differenciálatlanságáról,
és  az  észlelt  „anyag”  terjedelmének  összeszűküléséről.  A  gyógypedagógusi
tapasztalat és az elmúlt évtizedek vizsgálati eredményei egyaránt azt mutatják,
hogy az értelmileg akadályozott gyermekek észlelésének ilyen általános jellemzé-
sét csak viszonylagosnak ítélhetjük meg. Az  észlelés meglassúbbodott tempóját,
korlátozottságát, differenciálatlanságát, stb. nem állandó, nem változatlan és csak
negatív  jellegzetességgel  bíró  ún.  másodlagos  defektusoknak  kell  tekinteni,
hanem olyan dinamikus fejlődési eltéréseknek, amelyek az oktatás és nevelés
folyamatában jelentős pozitív irányú változáson mennek keresztül. Az iskola alsó,
középső és felső szakaszos tanulóinak észlelése nem jellemezhető egyformán. A
tanítási-tanulási folyamatban az észlelés fejlődik, és egyben minden szakaszban a
fejlesztésnek újabb – potenciális – lehetőségei jellemzik. Az észlelési folyamatok
fejlődése tehát alapvetőleg az oktatás-nevelés folyamatában valósul meg, annak
sajátosságai  ennek  következtében  szoros  összefüggésben  állnak  a  speciális
iskolákban folyó pedagógiai munka kérdéseivel. (Gordosné, 1990; Gumpel, 1994)
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Kiemelendő  az  észlelés  és  gondolkodás,  illetve  a  beszéd  kölcsönös  kap-
csolatának szerepe az észlelési folyamatok fejlődésében – ez a megállapítás is az
elmúlt  évtizedek  pszichológiai  kísérleteinek  eredményeképpen vált  ismertté  az
értelmileg  akadályozottak  pedagógiájában.  A  gyógypedagógiai  pszichológia
eredményei feltárták azt is, hogy mind a gondolkodás, mind a beszéd fejlődésével
az észlelési folyamatok is magasabb szintűvé válnak. Ez például a szemléletes
gondolkodás gazdagodásában és differenciálódásában a gyógypedagógus előtt
nyilvánvalóvá válik. Pedagógiai konzekvencia: nem elegendő az elemi folyamatok
mechanikus gyakorlása a tanulási helyzetek során. Itt kell megemlítenünk azt a
fajta gyógypedagógiai iskolai gyakorlatot, melynek során az észlelési „defektusok”
korrekcióját  az  oktatás  és  nevelés  folyamatától  elkülönítve  ún.  érzékszerv  –
funkciók fejlesztő gyakorlataival reméli elérni. A gyógypedagógiai gyakorlat ez
esetben  feltételezi,  hogy  a  pszichikus  működések  „szenzoros  szférájának
trenirozásával” automatikus javulás mutatkozik majd például az értelmileg akadá-
lyozott tanulók gondolkodásának fejlődésében is. A képességek fejlesztésének eme
elkülönítő  koncepciója  szerint  mivel  az  értelmileg  akadályozott  gyermekek az
érzékelő, észlelő, megfigyelő, emlékező, gondolkodó, stb. képességek különböző
fokú hiányával, esetenként rosszul begyakorolt formáival rendelkeznek, azokat az
oktatás folyamatától elkülönítve kell korrigálni. (Holzapfel, 1990)

Az  a  tény,  hogy  az  értelmileg  akadályozott  gyermek  számára  jelentősen
hosszabb idő  szükséges  adott  tárgy felismeréséhez,  mint  pl.  hasonló  korú ép
fejlődésű társának, olyan pedagógiai következményekkel jár, melyet a speciális
iskolai oktató-nevelőmunka alapvetően figyelembe vesz. A tapasztalatok szerint az
értelmileg akadályozott gyermek például kevesebb objektumot észlel differenciáltan a
környezet szemlélésekor, s ez a tény bizonyos mértékig zavarja a tárgyakkal való
megismerkedését (pl. hosszabb időre van szüksége ahhoz), illetve a lényeges részek
kiemelését a további gondosabb megszemlélés biztosítja. Ezt igazolja például, hogy
alsó szakaszos iskolai tanulók adott expozíciós idő alatt jóval kevesebb tárgyat
ismernek fel a közismert megfigyelő játékok során, mint középső, illetve felső
szakaszos társaik. Ugyanez tapasztalható a képfelismerési játékoknál is. (Ld. pl.
Menger, 1981). Az iskolai évek alatt azonban meggyorsul az egyszerűbb tárgyak,
illetve tárgyábrázolások észlelési gyorsasága, jelzi a tapasztalat. (Huba, 1992)

Az  észlelési  folyamatok  meglassúbbodottsága  nemcsak  az  egyes  tárgyak,
hanem a tárgycsoportok észlelésére is jellemző a tanuló esetében. Ez az a sajátos-
ság – beszűkültség, korlátozottság – melyet a pedagógusok a tanítás során folya-
matosan tapasztalnak. Az észlelési folyamatok beszűkültsége, korlátozottsága a
pedagógus által adott feladatok bármelyikénél megfigyelhető. Vegyük például azt
a helyzetet, mikor a tanulók azt a feladatot kapják, hogy egy ablakból kitekintve
sorolják fel mindazt, amit az utcán látnak. Különféle összehasonlítások adódnak
abból, hogy különböző fejlettségű, életkorú, csoportszintű, stb. paraméterekkel
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jellemzett tanulók több-kevesebb, közelibb-távolabbi, kisebb-nagyobb, stb. tár-
gyat  észlelnek-e  egy  utca  adott  szakaszán.  A  pedagógiai  lélektan  által
bebizonyított, hogy az oktatás és nevelés folyamatában az észlelt elemek, illetve
tárgyak száma növekszik, valamint, hogy az észlelés terjedelmének növelésében
fontos szerepet játszik az objektumok közötti kapcsolatok értelmi feldolgozása.
Annak a készségnek a fejlődése, hogy az összetartozó objektumokat, vagy eleme-
ket  értelmes egységbe lássa a tanuló, szélesíti a világos észlelés terjedelmét, és
ezzel  a  környezet  szemlélésének  hatékonyságát  növeli.  (Pl.  az  olvasáspszicho-
lógiák mutatják, hogy az a tanuló, aki csak „a betűket ismeri”, többnyire csak 1-
2 betűt észlel egyszerre, míg az „olvasni tudó” egész szavakat felismer. Ld. pl.
olvasásteljesítmény  vizsgálatok).  A gyógypedagógiai  pszichológiai  kísérletek
eredményei azt mutatják, hogy az értelmileg akadályozott gyermekek kevesebb
alkotórészt és tulajdonságot vesznek észre egy adott tárgy észlelésekor, mint ép
fejlődésű, hasonló korú társaik. (Boczán, 1982)

Az észlelési folyamatok differenciálatlanságát igazolja az a gyakori jelenség,
mely szerint az értelmileg akadályozott tanuló könnyen teljesen azonosnak tekinti
azokat a tárgyakat, amelyek csupán hasonlóságot mutatnak. (Iwata, 1982)

Az  észlelési  folyamatok  fejlődésének  sajátszerűségei az  értelmileg  akadá-
lyozott gyermekek különböző tanulói csoportjainál más-más módon mutatkoznak
meg. Azoknál a tanulóknál, akik esetében elsősorban az ingerlési folyamatok sé-
rülése van túlsúlyban, az észlelési tempó meglassúbbodása, az észlelt anyag terje-
delmének beszűkülése a jellemző. Ezek a nehézségek például az olvasás tanulása
során úgy mutatkoznak meg, hogy nagyon lassan olvassák el a tanulók az ismert
szavakat, mondatokat is, nehezen alakul ki náluk annak a készsége, hogy egy-
szerre egy egész szót, illetve néhány szót átfogjanak tekintetükkel. A másik típus-
ba tartozó tanulók esetében az aktív gátlási folyamatok sérülésének túlsúlya áll
fenn. Ezekre a gyerekekre különösen jellemző az észlelési folyamatok pontatlan-
sága, differenciálatlansága. Később tanulják meg például megkülönböztetni a tár-
gyak színét, nagyságát, alakját.  A képek, eseményképek értelmezésénél gyakran
helytelenül  az  első  esetleges  benyomásra  támaszkodnak,  nehezen  sajátítják  el
azok aktív, kritikus szemlélésének és elemzésének készségét. Mindkét tanulási
típusba tartozó gyermekek hajlamosak az ún. védő gátlás állapotába kerülésre. A
foglalkozásokon néhány percig képesek csak figyelmesen hallgatni és megérteni
mások beszédét. A pedagógus, illetve társaik verbális megnyilvánulásait a továb-
biakban már nem hallják meg és nem értik meg, gyakran a gyógypedagógus sza-
vait sem. (A hallási észlelés eme szaggatottsága különösen figyelmezteti a gyógy-
pedagógust  verbális  közléseinek  időtartamára,  idejére,  gyakoriságára,  és  ter-
mészetesen tartalmára.) Mivel a tanári magyarázat a gyógypedagógiai tanítási
módszernek is – sajnálatosan – leggyakoribb formája, ez azt eredményezheti,
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hogy a tanuló elmulasztja a tanár magyarázatának egy részét, és ezért nem érti
meg, illetve nem sajátítja el azt egészében. (Castane, 1993)

A cselekvéseken keresztül érvényesülő komplex tanulás

A tárgyak térbeli tulajdonságai, illetve a tárgyak közötti térbeli viszonyok észlelése
több vizsgálat tárgyát képezi. (Például: a magyar szakirodalomban Gesztesi L-né,
1979; Jahn E, 1988; Kámán P-né, 1978).

Az értelmileg  akadályozott  tanulók  kevésbé  pontosan  ítélik  meg a  tárgyak
valódi  nagyságát,  ha  azok  tőlük  különböző  távolságra  vannak  elhelyezve.  A
távolság növekedésével észrevehetően csökken a valódi mérethez képest a tárgy
megítélt nagysága. A térbeli észlelésnek ez a jellemzője a tanítás-tanulás hatására
korrigálható. Ezt mutatja az a pedagógiai megfigyelés, mely szerint az iskola
felsőbb csoportjaiban a tárgyak nagyságészlelésének konstans jellege megnő. A
leírt  jelenségre  példa,  ha foglalkoztatási  helyzetben  a  gyermek azt  a  feladatot
kapja, hogy keressen pl. építőkockái közül egy adott nagyságúval egyformát.
Amennyiben a tanulónak különféle nagyságú kockák halmazából (pl. építőkockák
közül),  melyek tőle  bizonyos távolságra helyezkednek el,  kell  kiválasztania az
azonosakat (pl. házépítő játék), gyakran nem a mintával megegyezőt választják ki.
A helyes választások gyakorisága az évek folyamán magasabb lesz, és a távolság
is ezzel párhuzamosan növelhető. (Frühauf, 1992)

A gyógypedagógiai tapasztalatok azt mutatják, hogy a térbeli helyzetükben
megváltozott  tárgyak képekről  felismerésénél  mutatkozó nehézség a gyermek
fejlődése során egyre csökken. Ezt segíti elő a tanulásszervezés (pl. a hosszabb
ideig tartó és gondosabb szemlélődésre való lehetőség a helyes felismerés érdeké-
ben), illetve a speciális tanulási eszközök (tankönyvek, munkafüzetek, szemléltető
eszközök,  stb.),  melyek  a  tárgyakat  a  megfigyelő  tanulóhoz  viszonyítva
különböző szögben ábrázolják, (pl. felülnézetben, oldalnézetben, egyenesen állva,
fekve,  stb.)  Az iskolai  foglalkozásokon gyakori  játékos  feladathelyzet,  mikor
ismert tárgyak képét meghatározott észlelési idő mellett  (játékos versenyszerű-
séggel aktivizálva) normál, illetve 90 fokban, 180 fokban megfordított helyzetben
mutatja  be  a  pedagógus.  A megfigyelések  szerint  a  normális  helyzettől  való
eltávolodás mértékétől függően egyre nehezebbé válik a tárgy felismerése a tanu-
lók számára. (A gyakorlások, illetve a játék során a képek bemutatásának sorrend-
jét a pedagógus változtatja annak érdekében, hogy az ábrázolások sorrendjét az
ismételt  játék  során  a  tanulók  ne  láthassák  előre.)  Így  a  180  fokos  szögben
megfordított, illetve a térbelileg határozott orientációjú tárgyak észlelése okozott
nehézséget. Az ilyen tárgyak ábrázolásánál jól kifejezett a „lent” és a „fent” (pl.
kalap, csésze, fenyőfa, stb.). Az ilyen megfordított tárgyakat más, egyenesen álló
hasonló  tárgyaknak  ismerték  fel  a  gyerekek  (pl.  a  csészealjon  álló  csészét
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megfordítva, mint gombát, a kalapot megfordítva, mint tányért észlelték). Ezek-
ben az esetekben az észlelés differenciálatlanságáról is beszélhetünk, mert ahhoz,
hogy a csészealjon lévő csészét megfordítva gombának „ismerjék fel”, figyelmen
kívül kellett hagyni az olyan lényeges alkotóelemet, mint a csésze füle. (Ennél a
feladatnál  nem  alkalmaz  a  nevelő  olyan  tárgyábrázolásokat,  melyek  minden
helyzetben  egyformán  felismerhetők,  mint  pl.  labda,  dob,  stb.)  A pedagógiai
megfigyelések azt igazolják, hogy a tárgyak felismerésénél a megszokott észlelési
módtól akkor szakadnak el a tanulók a síkbeli ábrázolások során, ha a tárgyakat
különböző térbeli viszonyok között tanulmányozhatják. Minél többször variálódik
a  tárgy  észlelése  a  különböző  tanulási  helyzetekben,  annál  könnyebb  lesz  a
továbbiakban a tárgy felismerése ún. szokatlan helyzetekben. A fenti vizsgálatok
is jelzik, hogy az értelmileg akadályozott tanulók nehezen tudnak elszakadni a
számukra megszokott észlelési módtól – a tárgyak számukra megszokott „fent-
lent”  pozíciós szemléletétől  –  a  tanulói  megfigyelések megszervezése sajátos
ráhatásokat, feladathelyzeteket igényel. (Fraser, 1990)

A  tárgyak  észlelése  térbeli  helyzetük  megváltozásától  függően,  a  meg-
szokottól eltérő, a megváltozott helyzetben ábrázolt tárgyak észlelése ugyancsak
nehézséget jelent  az értelmileg akadályozott tanulók számára.  Ahhoz,  hogy a
tárgyat helyesen felismerjék, nemcsak magát a tárgyat kell megkülönböztetniük,
hanem annak térbeli helyzetét is, vagyis a tárgynak a környezethez való viszonyát
is fel kell ismerniük. Az iskolai feladathelyzetekben gyakran előfordul, hogy a ta-
nuló az adott tárgyat megváltozott helyzetben észlelve – képi ábrázolás esetén –
olyan más tárgynak „ismerte fel”, mely számára megszokott térbeli elhelyez-
kedést mutatott (pl. a lefelé fordított lábos képére tányért mond).

Mivel a tanítási órák, foglalkozások gyakori módszere a képszemléltetés, azok
helyes megszervezésének egyik fontos feltétele a  képek észlelésével kapcsolatos
sajátszerűségek ismerete.  Az  alábbiakban  ezek  közül  elemezzük  részletesen  a
képeken ábrázolt tárgyak közötti térbeli viszonyok észlelésének sajátszerűségeit
értelmileg  akadályozott  tanulók  esetében.  Különösen  nehéznek  mutatkozik  a
gyermekek számára a harmadik dimenzió – a mélység – ábrázolásának felisme-
rése. (Ismeretes, hogy a mélységlátást elősegíti  a képeken ábrázolt tárgyak ún.
perspektivikus rövidülése, a tárgyak nagyságának kisebbedése a távolság növeke-
désével. Ez fejeződik ki az ábrázolásban a tárgyak részleges fedésével a közelebb
álló  tárgyak  által,  hasonlóképpen  az  ún.  fény-árnyék  alkalmazásával.  A képi
ábrázolások sajátja még az ún. levegő perspektíva is, azaz a közelebbi tárgyak
körvonalai élesebben láthatók, míg a távolabbiaké elmosódottabban.) A gyógy-
pedagógiai tapasztalatból tudjuk, hogy a mélységábrázolás általános eszköze nem
segíti elő kellőképpen az értelmileg akadályozott gyermekek esetében a harmadik
dimenzió észlelését. Gyakran éppen ellenkezőleg: az ábrázolt helyzet torzított
észleléséhez vezethet. Az a mélységábrázolási mód, hogy a távolabbi tárgyak a
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képen kisebbek,  míg  a  közelebbiek  nagyobbak,  a  felső  szakaszos  értelmileg
akadályozott tanulóknál is eredményezheti azt az értelmezést, mely szerint a kép
előterében lévő „nagy” tárgy a „valódi”, míg a háttérben elhelyezkedő „kisebb”
tárgy „játék”. Ez a jelenség a továbbiakban azt eredményezheti,  hogy az értel-
mileg akadályozott tanuló az iskoláztatás későbbi éveiben is a három dimenziójú
képet esetleg kétdimenziójúnak fogja fel, ahol a tárgyak a síkban egymás mellé
kerülnek, és ezért – a mélységben való távolságukat figyelmen kívül hagyva – a
képen ábrázolt nagyságuk határozza meg felismerésüket. A térbeli észlelésnek ez
a  fogyatékossága  gyakran  meghökkentő  értelmezésekre  vezeti  a  tanulót  a
különböző  képek  szemlélésénél.  (Jelentősége  a  művészeti  nevelésben  is
megmutatkozik.) (Hatos, 1993)

Az intelligencia funkcióinak a nyelvi, a szociális, a motorikus és a percep-
tuális  teljesítményekben  mutatkozó  akadályozottsága  mellett  szükségszerűen
találunk  olyan  többé-kevésbé  átfogó  sérüléseket,  amelyek  beszédfejlődési,
kapcsolatteremtési,  tájékozódási,  látási-hallási,  észlelési,  motoros-taktilis,  stb.
funkciózavarokként írhatók le, anélkül,  hogy ezeknek hátterében – a tudomány
mai  állása  szerint  –  organikus  ok kimutatható  lenne.  A szabálytalan  tanulás-
magatartás mellett ezek a zavarok strukturális jellegű kifejezésmódjai a központi
jelenségnek: az értelmi akadályozottságnak. Ezt a jellegzetességet a gyógype-
dagógusi tapasztalatok is megerősítik, mind a hazai, mind a külföldi felmérések
során (pl. Boczan, 1982; Bruininks, 1979; Csiky, 1990).

Az értelmileg akadályozott tanulók a kognitív fejlesztés során képessé válnak
a számukra fontos ismeretek megszerzésére környezetükből, adott cselekvéses
helyzetben folyamatokat és célokat észrevenni, azoknak megfelelően tevékeny-
kedni, a számukra speciálisan megszervezett helyzetekben értelmesen tanulni, a
tárgyak, jelenségek között elemi összefüggéseket megtapasztalni, a tapasztala-
tokat cselekvéseikben felhasználni, képességeikhez mért feladatokban tájékozód-
ni, és a feladatokat eredményesen megoldani. A jelzett felsorolásszerű összefog-
lalás mindazon elemeket tartalmazza, melyet az értelmileg akadályozottak kog-
nitív fejlesztésével kapcsolatban mind a hazai, mind a külföldi szerzők szakmun-
káikban leírnak. Többek között (Spreen, 1978; valamint Stuffer, 1992; Wade –
Moore (é.n.)  és  Zigler,  1973) is,  akik kiemelik,  hogy az irányítás,  támogatás
általában szükséges a tanulók számára, ez azonban nem zárja ki, hogy a tanulási
helyzetekben az iskola ne várhatna el tanulóitól – bizonyos gyakorlottsági szinten
–  önálló  értelmi műveletek végzését  is.  A szakmunkák tehát  egyéni  fejlettségi
szintek szerinti differenciált, szociálisan „kompetens” cselekvési lehetőségeket
feltételeznek az értelmileg akadályozottak iskolai életében. A kérdéskörhöz csat-
lakozó hazai szerzők hasonlóképpen szükségesnek ítélik meg a pedagógiai törek-
vést abban az irányban, hogy az értelmileg akadályozott növendékek is tevé-
kenységüket- a lehetséges módon- önkritikusan végezzék. (Pl. meg tudják ítélni –
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természetszerűleg  konkrét,  tárgyi  szempont  szerint  –  saját  munkájuk,  illetve
magatartásuk minőségét). (Lányiné-Marton, 1991)

Az iskolai tanulásszervezés gyógypedagógiai konzekvenciái

Azok a  tanítási alapelvek, melyek az ép fejlődésű tanulók fejlesztését meghatá-
rozzák, a gyógypedagógiai iskolában elsősorban tendenciaként érvényesülnek.
Konkrét  leírásukban  az  értelmileg  akadályozottak  nevelési  céljának  és
feladatainak megfelelően módosított formában tartalmazzák azokat az elemeket,
melyeknek  segítségével  nevelésüket,  oktatásukat  optimálisan  tudja  az  iskola
intézménye megtervezni és megszervezni.

Az  értelmileg  akadályozott  gyermek  tanulásának  szervezése  a  fejlődés
dinamikus pedagógiai szemléletén alapul. Feltételezi, hogy a pedagógus ismeri a
gyermek saját fejlődésében addig elért eredményeit, és egyben a vizsgálatot is
arra nézve, hogy az iskola segítségével a jövőben mit tud majd elérni a tanuló. A
gyermek fejlődésének menete és oktatásának lehetőségei közötti viszonyt csupán
az aktuális fejlődési szint ismeretében nem lehet reálisan megítélni. A pedagógiai
tapasztalatok és vizsgálatok egyaránt azt mutatják, hogy például az önálló tevé-
kenység szempontjából egyforma szinten álló gyermekek fejlődési dinamikája
erősen eltérhet egymástól. (Hoyer, 1982)

Az iskolai fejlesztés a tevékenységek azon színtere az értelmileg akadályozott
tanuló számára is, ahol feladatokat felnőtt – nevelő, gyógypedagógus szakember
– segítségével old meg. Ezek a megoldott feladatok azokat a folyamatokat jelzik,
melyek a kialakulás állapotában vannak, a meghatározott feltételek között önálló
tevékenységgé alakulhatnak át. (A „meghatározott feltételek” kifejezés hordozza
értelmezésünkben a tanulási feltételeket, beleértve az időtényezőt is, a fejlődés,
önállósulás kivárását is.)

Hangsúlyozandók az értelmileg akadályozott gyermekek között a nevelési fel-
adatok megoldásában mutatkozó egyénenkénti nagy különbségek. Az értelmileg
akadályozottak  tanításában,  tanulásában  nyilvánvaló,  hogy  nem  várható  el
egyformán minden tanulótól pl. elvont összefüggések, bonyolult okok felisme-
rése.  Egyes  tanulók  esetében  kétségtelenül  ennél  elemibb  kognitív  megnyil -
vánulás sem (Pl. az egyszerű cselekvéses helyzetek megoldását, vagy elemi szintű
önálló ismeretszerzést, stb.). Az elsősorban külföldi nevelési tapasztalatok azon-
ban azt is bizonyítják, hogy a kognitíve, kommunikatíve előbbre lépett,  környe-
zetük hatására önállóbbá vált tanulók erre is képesek. (Barton, 1989; Farber,
1988; Frank, 1993).

Az alábbiakban az  iskolai  tevékenységrendszer  néhány,  a  tanulási  jellem-
zőkből következő releváns szempontját soroljuk fel:
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• a cselekvési tapasztalatokon nyugvó tanulói ismeretszerzés – többé-kevésbé
önálló – ösztönzését és támogatását,

• az egyéni tanulói képességekhez mért gyakorlati életfeladatok megoldásához
szükséges ismeretek elsajátítását és alkalmazását,

• az okok, feltételek megragadására való képesség kialakítását (pl. a munka-
szituációkban, illetve társas helyzetekben),

• a környezet történései, jelenségei, tárgyai és saját tevékenységének eredmé-
nyei iránti érdeklődés felkeltését, a környezet információiban való eligazodás
fejlesztését,

• az  értelmi  képességek  alaptényezőinek  (ld.  pl.  szenzomotoros  funkciók)
intenzív szakszerű, sokoldalú, korrigáló hatású fejlesztését.

A következőkben az értelmileg akadályozott  iskolásokra vonatkozó pedagógiai
konzekvenciákból példák segítségével fogalmazunk meg néhányat. Itt említendő
meg az a szempont, melyet pedagógiailag több szerző különösen fontosnak tart: a
diszkriminatív, differenciáló képesség fejlesztését. (Pl. Hegedüs I-né, 1986; Hittig
Á-né,  1988).  A szenzórium  ugyanis  –  a  gyakorló  szakemberek  szerint  is  –
tudatosan fejleszthető a megfigyelésre neveléssel. Ennek kialakítása az értelmileg
akadályozott gyermeknél különösen hosszú és következetes pedagógiai munkát
igényel. (Példáit a tanulási helyzetek között több foglalkozásfajtában is meg-
találhatjuk jelen munkában is.) Mint több helyütt utaltunk rá, az utóbbi évtizedek
gyógypedagógiai  tapasztalatainak  eredményeképp  az  értelmileg  akadályozottak
pedagógusai  belátták,  hogy  az  érzékelő-észlelő  funkció  nem  akkor  fejlődik
optimálisan, ha a tanulók ún. funkciótréningek során gyakorolják az egyes tárgyak
érzékelését, hanem amikor összehasonlítják azok egyező és eltérő tulajdonságait
(később  a  jelenségek,  dolgok  közötti  összefüggéseket  is).  Közismert  példa  a
gyakorlatból, hogy a nevelő irányításával, magyarázatával kísért manipulációs
tevékenység (térbelileg, majd a síkban) jobban segít feltárni azok sajátosságait,
juttatja a tanulókat pontosabb megismeréshez, helyesebb érzékeléshez, mint a
kognitív  funkciók  megkerülésével  végzett  feladatok.  Számos  szakember
hangsúlyozza,  hogy a  tanulóknak  segítséget  kell  kapniuk  a  megkülönböztető
jegyek észrevevéséhez.  Ugyancsak fontos, hogy a  megfigyelés vezessen össze-
hasonlításhoz, csoportosításhoz, válogatáshoz, stb. – tehát  gyakorlati feladathoz
(pl. manipulációhoz). Az iskolai oktatás alapelve az életközeliség (pl. hasznossági
szempont), mely egyben a feladatvégzés motivációja is. Az értelmi akadályozott-
ságból következő jellegzetes pedagógiai ajánlás szerint az értelmileg akadályo-
zottaknak mintát kell adni a megoldás menetére, az elemzés lépéseire, jóllehet ez
csak a kognitív jellegű feladatoknál ajánlható. Különben a kreativitást gátló hatást
tulajdoníthatunk ennek a tanácsnak. (Kurdi, 1989)

A pedagógiai  gyakorlat  számára  fontos  figyelmeztetés,  hogy  az  észlelés
fejlesztésére nem kell külön tanítási órákat fordítani. Ezzel ellentétben viszont
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szükséges,  hogy az  iskolai  élet  bármely  színterén,  idején,  helyzetében  éljen  a
nevelő az új tulajdonság, jellemző jegy, stb. megértéséhez, rögzítéséhez szükséges
alkalommal.

Az  értelmileg  akadályozottak  iskolai  fejlesztésének  további  –  és  itt  is
megemlítendő – metodikai, jellemzője a játékkal való kapcsolat.

A pedagógiai gyakorlatból ismert, hogy a kialakulás állapotában lévő játék az
oktatás hatására a tanuló által önállóan tevékenységgé formálódik. Ugyanakkor a
pedagógiai munka hatására egyre újabb és újabb cselekvések végzésére lesz képes
az adott tanuló.
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