
ebbe  a  népességbe tartozó  személyek  speciális  nevelési  szükségleteinek  pontos  defi-
niálása, a szociális környezet felkészítése az elfogadáson alapuló nevelésre.

Azoknak a  szakembereknek,  akik  a  fogyatékos  gyermekek integrált  nevelését  és  a
fogyatékossággal élő felnőttek társadalmi integrációját  elősegítik, speciális  felkészült -
séggel kell rendelkezniük. Ez a tapasztalat indította el azt a képzésfejlesztő kutatást 1998-
ban, amelynek eredményeként három ország szakembereinek összefogásával létrejött finn-
magyar-német kutatócsoport kidolgozott  egy nemzetközi képzési  formát az  „integratív
gyógypedagógia” szak megalapítása és bevezetése céljából. A kutatás-fejlesztés pedagó-
giai koncepcióját ismerteti a befejező előadás.”

A Gyógypedagógiai Szemle e számában a négy előadást teljes terjedelmében olvas-
hatjuk.

Gordosné dr. Szabó Anna

Atlétikai edzés Down-kóros fiataloknak                                           

A spanyolországbeli Kantábriai Down Szövetség lapja, a  „Revista Sindrome de Down”
2002 júniusi száma egy érdekes Down-kórosoknak szóló testnevelési programról számol
be. A cikk tudományos formában, statisztikai adatokkal alátámasztva mutatja be egy 4
éven át tartó intenzív atlétikai edzésprogram eredményeit.

A  serdülőkorú  és  fiatal  felnőtt  Down-kórosok  által  látogatott  edzések  egyik  fő
érdekessége az volt,  hogy a gyakorlatok nem különböztek a nem Down-kóros atléták
edzéssorozataitól; a feladatokat nem dolgozták át a Down-kóros sportolók számára. Az is
említésre méltó, hogy ez a Malagában folytatott program volt az egyik legintenzívebb és
leghuzamosabb ideig tartó Down-kórosoknak szóló atlétikai edzés program. Az edzések
igen sikeresek voltak, a Down-kóros sportolók szerepeltek a helyi atlétikai bajnokságokon,
és komoly eredményeket értek el nem sérült atléták között.

Az atlétikai program előnyös hatása több területen is  megnyilvánult.  Először is,  az
intenzív edzés igen kedvezően hatott a résztvevők fizikai állapotára: a testsúlyon belül
csökkent a zsír (22,36 %-ról 17,66 %-ra) és nőtt az izmok (40,27 %-ról 43,48 %-ra) és a
csontok (13,32 %-ról 14,87 %-ra) súlyának aránya. Az atléták kondíciója is jelentősen
javult. A sportolók erőnléti állapotát a következő gyakorlatokkal mérték: 1000 és 500
méteres futás, távolugrás, magasugrás és medicinlabda-dobás. Ezek a próbák megmutatták,
hogy már igen rövid időn belül nagymértékben nőtt a versenyzők ellenálló-képessége,
gyorsasága és ügyessége. Az edzések alatt a sportolók szívritmusát is  mérték. Fontos
megjegyezni,  a  gyakorlatok  során  a  résztvevők  pulzusa  többször  megközelítette  a
maximális pulzusszámot, ami a sportolók nagyfokú motivációját jelezte.  A különböző
próbákon elért eredmények azt mutatják, hogy a malagai programban résztvevők fizikai
állapota általában jobb volt a szakirodalomban szereplő többi Down-kóros sportolóénál. A
cikk írói  ezt azzal magyarázzák, hogy a malagai edzésterv az eddigi legintenzívebb és
leghosszabb ideig tartó Down-kórosoknak szóló atlétikai program.

A fizikai  eredmények  mellett  hasonló  fontosságú  volt  a  program jótékony hatása  a
Down- kóros fiatalok pszichoszociális  fejlődésére. A tény,  hogy az atléták képesekké
váltak  új  feladatok  végrehajtására,  nagymértékben  növelte  az  önbizalmukat  és  a
függetlenségérzetüket. A versenyeken való gyakori részvétel szintén kulcsfontosságú volt.
Ezek a versenyek konkrét célt jelentettek a versenyzőknek, és hatalmas motiváló erővel
bírtak. Továbbá, a csoporthoz tartozás érzését is erősítették.
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A cikk írói a program sikerének kulcsát az intenzív edzésekben, a módosítatlan gyakor-
latokban  és  a  versenyeken  való  részvételben  látják.  Atlétikai  programjuk  jótékony
hatásáról megbizonyosodva, hasonló edzéstervek kidolgozását sürgetik más Down-kóro-
sokkal foglalkozó központokban is.

Sarkadi Ágnes

Kerékgyártó Éva-Kórósi Kálmánné: A tanulás tanítása tanulása
(Szokásrendszerek, tanulási technikák kialakítása, fejlesztése az l-4.osztályban)

Az iskolai tanulási nehézségek egy részének hátterében okként feltételezzük, hogy a tanuló
nem sajátította el azokat a tanulási technikákat, melyek segítségével az egyre növekvő
tananyagot képes tudássá alakítani és raktározni. Mindezt persze egyáltalán nem a tanulón
kell számon kérnünk, hiszen legtöbbször mi pedagógusok mulasztjuk el megtanítani a ta-
nulás tanulását.

Ezért született meg az a technikai forgatókönyv, melyet kezdetben saját iskolájukban
alkalmaztak a szerzők, majd programjuk egyre elterjedtebbé vált az országban, mégsem
elég ismertté.

A kiadvány az általános iskola alsó tagozatán tanulóknak szól, és így jól illeszthető a
nagyobb tanulók számára már korábban kidolgozott programokhoz, elsősorban az Orosz-
lány Péter szerzőségével született könyvekhez. Nem véletlen, hogy ennek a kötetnek is
Oroszlány Péter a lektora.

A két kötetes munka első részében folyamatok, eljárásrendek szerepelnek, második
része pedig feladatgyűjtemény a tanulási képesség fejlesztéséhez. Az eljárásrendek osz-
tályfokokhoz és főtémákhoz rendeltek, ezen belül a szerzők minden esetben megadják a
program tartalmát, módszertani javaslataikat, az ajánlott eszközöket, és felhívják a figyel-
met arra, amire különösen ügyelnünk kell. A módszertani javaslatban szereplő tevékeny-
kedtetés azért fontos, mert ennek segítségével minden tanuló saját élményen keresztül érti
meg, hogy mire is kívánjuk megtanítani.

Egy példa segítségével jobban érthető, hogy milyen folyamat részese lehet segít-
ségünkkel a tanuló: a tanuláshoz szükséges rend mint kialakítandó szokás a célunk. Ehhez
és más szabályok betartásához jelkártyákat használunk, ilyenek a csend, rend, világítás
kártyák.  Nevelői kérdésekkel segítjük a szabály megfogalmazását. Miért szükséges
tanulásunk közben a rend? A tanulóktól kapott válaszok alapján közösen fogalmazzuk
meg a szabályt: rend a lelke mindennek, ezt természetesen közösen értelmezzük és
példák segítségével megértetjük.

Tevékenykedtetés a szabály tanulásához kapcsolódóan: az asztal rendje. A tanulók
helyezzék el célszerű rendben a magyar órán használatos taneszközeiket a padon. Ajánlás:
folyamatosan korrigáljuk és egyénileg segítjük a nehezen boldoguló tanulókat.

Az egyszerű szabályok elsajátítása után jutunk el a bonyolultabb tanulási tudatossághoz:
pl. mekkora szerepe van érzékszerveinknek a tanulás folyamatában? Ha megértik a ta-
nulók, hogy a hallás, látás, cselekvés együttesen ígérik a legeredményesebb tanulást, akkor
továbblépve már arról is lehet beszélni, hogy ki milyen bemeneti csatornák fokozott hasz-
nálatával lehet a legeredményesebb tanuló, vagyis eljutunk a tanulási szokások tudatos
alkalmazásához.
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