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EREDETI KÖZLEMÉNY

Egy budapesti kérdõíves felmérés néhány 
tapasztalata a „problémás gyermekek” 
ellátásának jelenleg mûködõ formáiról

elõzetes közlemény

SÜveGeSNÉ RUdaN maRGiT

(Közlésre érkezett: 2005. február 8.)

a gyermekek sorsának alakulása igen nagymértékben függ attól, hogy
hozzájutnak-e a számukra megfelelõ – s ha szükségük van rá, sajátos nevelési
igényeiket is kielégítõ – intézményes ellátáshoz.

a törvényalkotó több törvénnyel és rendelettel szabályozza a közoktatás 
rendszerét, hogy a gyermekek számára biztosítsa egyrészt a nevelést, másrészt a
kortársi közösségbe – és késõbb a társadalomba – való beilleszkedéshez 
szükséges képességek kibontakoztatását és ismeretek megszerzését; végül pedig a
közoktatás rendszerében való továbblépésre, a továbbtanulásra való felkészítést.
mindezt annak érdekében, hogy a gyermekek, tanulók késõbb minél inkább részt
tudjanak venni a társadalmi munkamegosztásban és önálló, teljes életet élhesse-
nek.

a jogszabályok különleges jogokat biztosítanak a rászoruló gyermekeknek,
tanulóknak, illetve lehetõvé teszik, hogy sajátos szolgáltatásokat vegyenek igény be;
a közoktatási intézményrendszer számos tagja pedig magas szintû szol gáltatásokat
biztosít, ami a sajátos nevelési igényûek, a beilleszkedési zavarral, tanulási nehéz-
séggel, magatartási rendellenességgel küzdõk számára rendkívül fontos.

Sajnálatos és gyakori tapasztalat, hogy a gyermekek – és rajtuk keresztül a
családjaik –nem tudnak élni a közoktatásban (elvben) biztosított, a nevelõ-oktató
környezet által nyújtott lehetõségekkel.

ennek elsõdleges oka nyilvánvalóan a jogszabályok hiányos ismerete: nem
tudják, mit kérhetnek, milyen szolgáltatást kereshetnek gyermeküknek. másrészt
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igencsak megnehezíti a szülõk dolgát az információk nehézkes áramlása,
hozzáférhetõsége: gyakran a magukra maradt, kétségbeesett szülõk próbálják fel-
térképezni és megtalálni gyermekük számára az õt megilletõ jogos szolgál tatá -
sokat és lehetõségeket, biztosítani-biztosíttatni a neveléshez, személyiségfejlesz -
téshez szükséges szakértelmet. a jogszabályokban biztosított és a valóságban
elérhetõ lehetõségek sokszor csak szájhagyomány útján terjednek, hiszen jelenleg
nincsen olyan kiadvány, amely összefoglalóan bemutatná, mirõl rendelkeznek a
jogszabályok, mit nyújt a közoktatás, és amelybõl a szülõk választ kaphatnának a
kérdéseikre, illetve tanácsokat kaphatnának a következõ lépésekhez.

egy új kezdeményezés: kérdõíves felmérés az ellátás
feltérképezésére

2004 áprilisában minden budapesti általános iskola, tanulási képességet vizsgáló
szakértõi és rehabilitációs bizottság, nevelési tanácsadó, továbbá a vélhetõen az
adott területen tevékenykedõ alapítvány, egyesület számára kérdõívet küldtem.
megkerestem továbbá az önkormányzati jegyzõket és a logopédiai munkakö -
zösségek vezetõit, és tõlük is kértem információt a kerületükben mûködõ, illetve
az általuk ismert intézményekrõl. (munkám ezen szakaszát az eötvös loránd
Tudományegyetem Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar Gyakorló Gyógypedagógiai
Szolgáltató intézmény, Gyakorló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottsága
jóváhagyásával végeztem.)

a kérdõívekben – az intézmények pontos adatain túl – elsõsorban a sajátos
nevelési igényû, valamint a beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel,
magatartási rendellenességgel küzdõ gyermekek, tanulók ellátásával kapcsolatban
tettem fel kérdéseket.

az általános iskoláknak küldött kérdõív a következõ témákra koncentrált: az
iskola alapító okirata lehetõvé teszi-e sajátos nevelési igényû tanulók integrálását;
milyen szakemberek vesznek részt az integráltan tanuló sajátos nevelési igényû
tanulók ellátásában; milyen osztálytípusokat indít az iskola; a pozitív diszkrimi-
náció milyen eszközeit használják; illetve milyen írás- és olvasástanítási
programot használnak.

a szakértõi és rehabilitációs bizottságoknak és a nevelési tanácsadóknak
küldött kérdõív a következõ témákban tartalmazott kérdéseket: milyen munkatár-
sakat foglalkoztat az intézmény; milyen területen nyújt szolgáltatásokat; illetve
milyen szakszolgáltatásokat és szakmai szolgáltatásokat biztosít.

az alapítványoktól, egyesületektõl a következõ témákra vártam választ:
milyen körnek nyújtanak szolgáltatásokat; milyen szolgáltatásokat biztosítanak;
valamint ezekhez milyen feltételekkel lehet hozzájutni.

Célom az volt, hogy feltérképezzük a sajátos nevelési igényû (elsõsorban a
beszédfogyatékos és pszichés fejlõdés zavarával küzdõ), illetve a beilleszkedési
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zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdõ gyermekek,
tanulók ellátásának helyzetét a fõvárosban. Áttekinthetõ képet kívántam nyerni a
„problémás gyermekek” számára nyújtott szolgáltatásokról: a rendszerezés és a
segítségnyújtás szándékával próbáltam feltérképezni az ellátás minõségét, a szol-
gáltatások színvonalát és hozzáférhetõségét.

Néhány adat a felmérés eredményeibõl

a következõkben az általános iskolák által visszaküldött kérdõívek alapján
néhány, fontossága vagy érdekessége miatt elõzetesen feldolgozott adatot mutatok
be. Sajnálatos módon a megkeresetteknek csak mintegy fele küldte vissza a
kitöltött kérdõívet – az õ válaszaikat ezúton is köszönöm. Így – bár tekintélyes
mennyiségû adat gyûlt össze, és ezáltal a budapesti helyzetrõl kialakítható vala-
miféle kép – az ellátás nem ismerhetõ meg teljességében. 

a 355 budapesti általános iskola (a felmérésbõl kihagytam az egyértelmûen
gyógypedagógiai – szegregált – nevelõ-oktató intézményeket) 45,3%-a válaszolt
– van olyan kerület, ahonnan az iskolák 80%-a, más kerületbõl csak 22% küldte
vissza a kérdõívet. ezért a válaszokból kirajzolódó képet a következõ 
megfontolással, megszorítással kell értelmezni: a válaszadó iskolák nem alkotnak
reprezentatív mintát. vagyis mindvégig hangsúlyozni kell, hogy az eredmények
csak a válaszadó iskolákban folyó ellátásról nyújtanak képet, nem pedig Budapest
egészérõl.

1. ábra: a válaszadó iskolák kerületi megoszlása

a továbbiakban az általános iskoláknak küldött kérdõív kérdései, témakörei men-
tén mutatok be néhányat az összegyûlt adatok közül.
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Sajátos nevelési igényû tanulók integrációjának szerepeltetése az intézmény 
alapító okiratában

a Közoktatási törvény elõírja, hogy a közoktatási intézmények csak az alapító
okiratukban meghatározottak szerint mûködhetnek – vagyis szabályszerûen csak
azok az intézmények integrálhatnak sajátos nevelési igényû tanulókat, amelyek
ezt a feladatot az alapító okiratukban szerepeltetik. a kérdõíven bejelölhették az
általános iskolák, mely fogyatékossági típusba tartozó tanulók oktatását vállalják.

a 161 válaszadó iskola közül 80 alapító okiratában szerepel egy vagy több
sajátos nevelési igényû gyermekcsoport integrálásának feladata. legnagyobb
arányban a pszichés fejlõdés zavarával küzdõ tanulók integrálására készek az
intézmények, legkevésbé pedig az értelmi fogyatékos és autista tanulók fogadásá-
ra mutatnak hajlandóságot.

2. ábra: az intézmények alapító okirataiban szereplõ fogyatékossági típusok
megoszlása (százalékos arány)

az eredmény azt mutatja, hogy az iskolák alapvetõen nyitott szellemmel állnak a
sajátos nevelési igényû tanulók integrációjának feladatához – más kérdés 
azonban, hogy az integráció további feltételei rendelkezésre állnak-e.

Szakirányú végzettségû gyógypedagógusok és más szakemberek foglalkoztatása

ahhoz, hogy az intézmény sajátos nevelési igényû tanulót integrálhasson, a
Közoktatási törvény (a többi között) elõírja, hogy az intézménynek szakirányú
végzettségû pedagógust kell foglalkoztatnia.
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autista (a)
beszédfogyatékos (BF)
beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel,
magatartási rendellenességgel küzdõ (BTm)
tanulásban akadályozott (Ta)
értelmi akadályozott (Éa)

hallássérült (HS)
látássérült (lS)
pszichés fejlõdés zavara miatt tartósan és
súlyosan akadályozott (pFz)
mozgássérült (mS)



a beszédfogyatékos és a pszichés fejlõdés zavarával küzdõ tanulók ellátásá -
ban elsõsorban logopédusok vesznek részt – de érdekes áttekinteni, hogy a vála-
szadó általános iskolákban milyen szakemberek végeznek munkát.

a kérdõíven választ vártam arra, hogy az intézményben milyen szakemberek
(logopédus, fejlesztõ pedagógus, pedagógiai asszisztens illetve egyéb), és milyen
idõbeosztásban (fõ- vagy részmunkaidõben, ha részmunkaidõben, heti hány órá-
ban foglalkoztatott) dolgoznak.

Fõállású logopédus 28 általános iskolában dolgozik, egy intézményben
átlagosan körülbelül 2 fõ. Részmunkaidõben 51 helyen dolgozik logopédus.

Fõállású fejlesztõ pedagógus 52 iskolában van állásban – szintén átlagosan
körülbelül 2 fõ. Fõállású pedagógiai asszisztenst 20 intézményben foglalkoztatnak.

Rajtuk kívül dolgozik még pedagógiai asszisztens (fõállásban 20 iskolában,
részmunkaidõben 7 helyen), (iskola)pszichológus (22 intézményben), egyéb 
szakos gyógypedagógus (pl. 2 intézményben pszichopedagógus), pszichiáter.

3. ábra: Speciális szakemberek aránya a válaszadó általános iskolákban

Beszédfogyatékos tanulók integrálását 27 általános iskola vállalja alapító okira -
tában. ezek közül 6 intézményben sem fõállásban, sem részmunkaidõben nem
foglalkoztatnak logopédust, vagyis a fogyatékosság típusának megfelelõ speciá -
lisan képzett szakembert.

a pszichés fejlõdés zavarával küzdõ tanulók integrálására kész 67 iskola közül
összesen 46 foglalkoztat valamilyen formában logopédust, de 9 olyan intézmény
van, ahol sem logopédus, sem fejlesztõ pedagógus nem dolgozik. Kérdés, hogy
ezekben az intézményekben az integrált, pszichés fejlõdés zavarával küzdõ
tanulók – illetve az õket nevelõ, oktató pedagógusok – milyen speciális segítséget
kapnak sajátos nevelési igényük kielégítéséhez.
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logopédus fõállásban (lf)
logopédus részmunkaidõben (lr)
fejlesztõ pedagógus fõállásban (Fpf)
fejlesztõ pedagógus részmunkaidõben (Fpr)
pedagógiai asszisztens fõállásban (paf)

pedagógiai asszisztens részmunkaidõben
(par)
(iskola)pszichológus (p)
egyéb gyógypedagógus (Gy)
pszichiáter (pSz)
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ezek az adatok jól tükrözik a valóságot: az intézmény fenntartója könnyebben
támogatja azt az – elsõsorban – adminisztratív lépést, hogy a sajátos nevelési
igényû tanuló integrációjának feladata szerepeljen az iskola alapító okiratában,
mint amennyire képes további, anyagi támogatást is nyújtani például a gyógy-
pedagógusok foglalkoztatásához szükséges újabb státuszok létesítéséhez.

Logopédiai osztályok

az Országos pedagógiai intézet irányításával a 80’-as évek során kezdõdött az ún.
beszédjavító (mára ismertebb nevén logopédiai) osztályok megszervezése. ezek
célja az volt, hogy a beszédfogyatékkal, illetve a pszichés fejlõdés zavarával
küzdõ tanulók számára – a meixner-módszerrel történõ olvasás- és írástanítás
mellett – intenzív logopédiai terápiát biztosítsanak.

az évek során az – eredetileg csak elõkészítõ, elsõ és második évfolyamon
mûködõ – logopédiai osztályok megjelentek a felsõbb évfolyamokban is; néhány
iskolában egészen a nyolcadik osztályig nevelik-oktatják ilyen formában a
tanulókat.

a kérdõíven arra vártam választ, hogy az iskola indít-e logopédiai osztályt,
illetve ha indít, melyik évfolyamokon teszi ezt.

logopédiai osztály 16 iskolában mûködik, túlnyomórészt elsõ és második
évfolyamon, de 4 iskolában még a felsõ tagozaton is.

4. ábra: az évfolyamonként mûködõ logopédiai osztályok száma

ezekbõl az adatokból nem állapítható meg, hogy mûködik-e elegendõ logopédiai
osztály Budapesten, illetve hogy minden ilyen típusú képzésre szoruló tanulót
képes-e ellátni a közoktatás rendszere. S vajon valóban igaz-e, hogy az alsó tago-
zaton logopédiai osztályokba járó tanulók mindössze egynegyedének van csupán
szüksége erre az oktatási formára a felsõbb évfolyamokban is?
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Pozitív diszkrimináció eszközei

a Közoktatási törvény a pozitív diszkrimináció számos eszközével kívánja segí -
teni a sajátos nevelési igényû tanulók iskolai elõrehaladását, integrált nevelé sét,
oktatását. 

az egyik ilyen lehetõség az, hogy az iskola igazgatója – a megfelelõ szakértõi
és rehabilitációs bizottság szakértõi véleménye vagy a nevelési tanácsadó szak -
véleménye alapján – mentesítheti a tanulót az egyes tantárgyak, tan tárgy ré szek
értékelése, minõsítése alól.

a kérdõíven a következõ kérdésre kértem választ: „Élnek-e a felmentésadás
lehetõségével? milyen tantárgyból?”

a válaszadó iskolák 57%-ában (91 intézmény) adnak valamilyen tantárgy
értékelése, minõsítése alól mentesítést – leggyakrabban az idegen nyelv esetében.

5. ábra: engedélyezett mentesítések tantárgyak szerint

a Közoktatási törvény rendelkezése szerint annak a tanulónak, akit egyes
tantárgyak értékelése, minõsítése alól mentesítettek, az iskola egyéni fejlesztést
köteles biztosítani.

a visszaérkezett kérdõívek tanúsága szerint 21 olyan iskola van, amely a 
mentesítést megadja ugyan, egyéni fejlesztést mégsem nyújt. ezáltal a tantárgy
értékelése alól felmentett tanulók az intézmények több mint 20%-ában nem része-
sülnek a nekik járó támogatásban: problémájuk nem megoldódik, hanem csak
„lekerül a napirendrõl”.

idegen nyelv (iNy)
matematika (maT)
magyar (maGy)
nyelvtan, helyesírás (NyT)
természetismeret (Ti)
fizika (F)

kémia (K)
ének-zene (Éz)
testnevelés (TN)
informatika (i)
rajz (R)
technika (TeCH)
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Összegzés

mivel a budapesti általános iskoláknak csak mintegy fele küldte vissza a kitöltött
kérdõívet, az adatokból általános következtetéseket nem lehet levonni. Nem lehe-
tetlen ugyanis, hogy a kérdések iránt érzékenyebb iskolák válaszoltak elsõsor ban
– vagyis a válaszadók között a sajátos nevelési igényû tanulók nevelését, oktatá-
sát ellátó intézmények a valósághoz képest felülreprezentáltak.

valamiféle tendencia talán mégis megfogalmazható: az iskolákban van szán dék
és nyitottság a probléma iránt. a megfelelõ színvonalú ellátást azonban nehe zíti a
pénzhiány – az intézmények nehezen tudják a többletköltséggel járó feltételeket
teljesíteni.

További tervek

a kérdõíves felmérés a munka elsõ fázisa volt csupán. mostani beszámolóm az
eddig összegyûlt adatok elõzetes feldolgozása, elemzése nyomán született.

Fontos lenne az adattárat folyamatosan tovább bõvíteni, frissíteni; ezáltal – az
új adatokat a meglévõkkel összevetve – a közoktatás gyakorlatának fejlõdési 
irányai vizsgálhatóvá, nyomon követhetõvé válhatnának.

a  visszaérkezett kérdõívek alapján kialakuló adattár lehetõséget teremthet arra
is, hogy segítséget tudjunk nyújtani a szolgáltatást keresõ családoknak, azaz meg
tudjuk mondani, hogy a „problémás gyermekek” számára hol és milyen formában
férhetõk hozzá a jogszabályokban elvben biztosított, ám a gyakorlatban alig ismert
és nehezen elérhetõ kedvezmények. ezért annak érdekében, hogy az összegyûjtött
adatok minél több érintett, vagy érdeklõdõ számára hozzáférhetõvé váljanak, hasz-
nos lenne ezt a folyamatosan bõvülõ-bõvíthetõ adattárat nyomtatott és internetes
formában egyaránt hozzáférhetõvé tenni. ilyen módon – többféle keresési és
listázási lehetõséggel támogatva – választ kaphatna kérdésére az, aki például arra
kíváncsi, hogy melyik kerületben, melyik iskolában található logopédiai osztály;
meg lehetne tudni, hogy hol dolgozik fõállású logopédus; de akár azt is, hogy
melyik alapítvány foglalkozik diszlexiás gyermekek vizs  gá latával. 

a cél tehát világos: a közoktatási gyakorlat kutatása, a tendenciák megis -
merése, a fejlõdés, változás nyomon követése; valamint egy olyan, mindenki által
könnyen hozzáférhetõ és jól használható adattár létrehozása, amelybõl a szülõk
(és a szakemberek is) gyorsan és pontosan tudnak tájékozódni a rászoruló 
„problémás gyermek” számára legmegfelelõbb szolgáltatások elérhetõségérõl.

a cél világos, az addig vezetõ út azonban még hosszú. a további munkába
bekapcsolódó támogatók és munkatársak nélkül nehezen járható.

a szerzõ címe: 
1119 Budapest, Csurgói u. 23.
email: suvegesm@enternet.hu



Fazekas mihály Fõvárosi Gyakorló Általános iskola és
Gimnázium (Budapest)

Látens részképességproblémák
és a nyelvi kompetencia kapcsolata

OlÁH öRSi TiBOR

(Közlésre érkezett: 2005. május 31.)

Bevezetés

a mindennapi oktatás, gyakorlat területén a nyelvben található hátrányokról
egyértelmûen beszélhetünk. a nyelvi hátránnyal való foglalkozásnak már nincs
olyan lehetõsége, mint ami volt a 60-as, 70-es években, amikor legin kább politi-
kai, szociálpolitikai kérdéskörbe helyezték a problémát, bár a megoldást oktatási
oldalon próbálták alkalmazni. a különbözõ szakterületek (gyógypeda gógia, 
nyelvészet, szociológia) ugyanazt a problémát vizsgálják más-más oldalról, más-
más szegmensét adva a témának.

a szociológia a hátrányos helyzetbõl indul ki, s a mai szakirodalomban legin-
kább a cigány lakosság körére korlátozza a vizsgálatokat. megállapítja a szociális
hátrányt, s ennek egyik kivetüléseként meghatározza a nyelvi hátrányt is. itt tehát a
nyelvi hátrány egy résztényezõként szerepel.

a nyelvészetnek az alkalmazott nyelvészeti oldala foglalkozik e témakörrel.
itt a nyelvi hátrány eredményként, az alkalmazott (interdisz ciplináris) empirikus
vizsgálat eredményeként fog jelentkezni (lásd Bernstein méréseit, ahol az oktatást
és a szociálpolitikát kapcsolta össze, s jutott el a nyelvi hátrány szociális alapú
magyarázatáig; lásd pl. Berstein 1972). 

a gyógypedagógia területén nagyon erõteljes diagnosztikai, terápiás 
alkalmazást látunk. e szakterület számára a kezelendõ probléma szakirodalmi
alapvetés, a terápia, a fejlesztés alapját képezi. a hátrány azonban leginkább
egyénre kivetített, nem úgy, mint az elõzõ két esetben, ahol társadalmi oldalról
közelítenek.
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Jelen tanulmány és a hozzá kapcsolódó empirikus vizsgálat arra a kérdésre kere-
si a választ, vajon a gyengébben teljesítõ diákok tanulmányi ered ményének
hátterében fellelhetõk-e részképesség-problémák tünetei, azaz beszélhetünk-e látens
részképesség-problémákról e diákok esetében. az eredmények egyik kimenete így
az, hogy az iskolában megjelenõ nyelvi hátrány bizonyos esetekben a fejlesztés hiá-
nyát mutatja, a gyerekek egy része kimarad a logopédiai fejlesztésbõl (a logo pédia
és a fejlesztés nem kötelezõ jellegû, a szülõ felelõssége), az ebbõl következõ hiány
pedig fennmarad, elmélyül. a mérés eredményei a gyógypedagógiában és az okta-
tásban hasz nosíthatók. 

Tézisek

a tanulmány egyik fontos tézise, hogy a normál, nem specifikus pedagógiát
igény lõ iskolákban a gyengébb tanulmányi eredményt nyújtó diákok telje sítmé -
nye mögött látens (nem diagnosztizált) részképesség-probléma húzódik meg, ami
össze tetten, minden tárgynál kifejti hatását. a fel nem ismert hiány helyett általá -
nosan gyengébb képességûnek tekintik a gyermeket. ezen diákok kirekesztõdnek
a szükséges (logopédiai, fejlesztõ pedagógiai) fejlesz tésbõl, s végérvényesen
kizáródnak a gimnáziumi vagy felsõoktatásból. a logopédia kapcsolódik legin -
kább a mindennapi oktatáshoz, hiszen mindkettõ az egyes gyermek oktatásban
betöltött helyét, fejleszthetõségét tekinti gyakor lati területének. az oktatás és a
gyógypedagógia területe, eredményei azonban sokszor nem is találkoznak, hiszen
a logopédus is mást lát a gyerekbõl, s mást a tanító, tanár; az oktatásban az írás-
problémát, helyesírást nem tudásnak érté kelik, stb. 

a logopédiában a gyermek valamely képességének fejlesztése a cél. az okta -
tás ban az esetlegesen megjelenõ részképesség-probléma deficitjét leg több esetben
a gyermek összképességének hiányaként fogják fel, értékelik úgy, hogy sokszor a
valós hiány (annak oka, formája) nem is válik ismertté, a gyer mek kívül marad a
fejlesztésen. az oktatók az írás és a helyesírás prob lé má ját nem különböztetik
meg. az írásproblémával küszködõ gyermek vala mely részképesség-problémával
rendelkezik. a tanítók, tanárok részérõl megmutatkozó indifferens magatartás
következménye a diáknál jelentkezõ frusztráció, illetve a sikertelenség. vannak
olyan esetek, amikor a gyermek habár szakvéleménnyel rendelkezik íráshibájáról,
a tanár ezt semmilyen mérték ben nem tolerálja, s egyazon csoportba sorolja azok-
kal a diákokkal, akik nem tanulva kapják elmarasztaló érdemjegyeiket. 

az oktatás területén a hátrány összetett tényezõként szerepel, a min dennapi
gyakorlatban leginkább szociális, etnikai oldalról közelítenek ahhoz. 

a tanulmány legfontosabb tézise, hogy a diákok tantárgyi lemaradásának 
hátterében, több esetben valamely részképesség-probléma állhat. ennek tünetei
szövegalkotási feladat keretében megjelennek.
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Részképesség-problémák 

(ebben a részben azon részképesség-problémákról szólnék, melyek a vizsgálat
során megjelentek, illetve amelyek tünetei nagy valószínûséggel fellelhetõk a
szöveg alkotásokban.) a gyógypedagógia területérõl a tanulási zavar/nehézség,
egyéb eltérõ teljesítmény, illetve az eltérõ fejlõdésmenet fogalmak feleltethetõk
meg a nyelvhasználati hátrány fogalmának.

Tanulási akadályozottságról azért nem beszélhetünk, mivel ez a terminus ideg-
rendszeri, funkcionális zavart jelöl, olyan organikus problémát, ahol az orga nikus
eredet határt szab a fejleszthetõségnek. ezen esetekben a fejlesztésnek szá molnia
kell az eredménytelenséggel.

a vizsgálat egyik munkatéziseként a gyógypedagógia által leírt részképesség-
problémák szolgáltak. az iránytévesztés a térbeli tájékozódás zavara. a gyermek
azért nem tud síkban differenciálni, mert térben sem tud; ha a saját testen és a tér-
ben való tájékozódás nehezített, akkor ennek a síkban való megkülönböztetése,
felismerése, leképezése végképp megoldhatatlan, például a b-t, e-t fordítva írja. 

a fonémahallás nehézségeirõl nagyon fontos beszélnünk, hiszen a magyar
nyelvben minden hangnak jelentésmegkülönböztetõ szerepe van. Ha a gyermek -
nek nem megfelelõ a fonémahallása, akkor a probléma megmutatkozhat a beszéd -
hangok egymással való helyettesítésében, azaz paraláliájában. ez 4–5–6 éves kor -
ra jellemzõ. Késõbb pedig, ha a gyermek nem kap megfelelõ fejlesztést, áthúzódik
az iskoláskorra, s már az írott nyelv használatban is megmutatkozik. elhúzódik a
betûelsajátítás, illetve a gyermek nem fog tudni olyan betûelsajátításra szert tenni,
ami az olvasás eszközszintû használatához nélkülözhetetlen. megoldhatatlan
prob lé ma lesz a gyermek számára a zöngés-zöngétlen hangpárok akusztikus 
differenciálása (p-b, k-g, t-d hangpárok például a pap-bab, kép-gép, tél-dél
szavakban). de a legnehezebb, s az iskolai évek során a legtovább elhúzódó
probléma a hangok idõtartamának felismerése, megkülönböztetése (a hosszú ma -
gán hangzókat röviden írják, nem hallják a különbséget!). az idõtartambeli prob -
lémát a tanár helyesírási problémaként fogja értelmezni, durva hibának minõsítve
azt. itt nem arról van szó, hogy a különbözõ helyesírási elveket megfelelõen hasz -
nálja-e a diák, hanem arról, hogy a beszélt, hallott nyelvet tudja-e transzformálni
az írott nyelvre. a hangot a betûnek meg kell feleltetnie, s azon kívül csak azt
fogja az írott formára transzformálni, ami az õ nyelvi kódjában jelen van, ami
kódolt. ez független attól, hogy a megfelelõ helyesírási szabályt megtanulta-e.
Hang súlyozni kell, hogy mindezek ép hallás mellett jelentkeznek.

a szerialitás felismerése és reprodukálási képessége az írott nyelv elsa játítás
feltétele.

az a gyermek, akinek a szeriális észlelése elmaradott vagy zavart, súlyos
kudarcokat él át az írás-olvasás tanulásakor (Gósy 1995. 24).
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a probléma tünetei között szerepel többek között az is, hogy a diák a szavak
helyett szócsonkokat ír, a hangsort nehezebben differenciálja, metaté zi sek is meg -
jelenhetnek (ez szóban és írásban is megjelenik, és súlyosabb zavarról árulkodik).

a vizsgálat leírása

Jelen tanulmány az alkalmazott nyelvészet oldaláról közelítve, szakterületi köl -
csön hatásában határozza meg a nyelvi hátrányt, s egy egységes nyelv használati
hát rányként felfogva azt, egyik szegmensét, a gyógype dagógiai oldalát írja le.
ehhez egy olyan empirikus vizsgálatot rendel, amely a min den napi oktatás terü le -
té re koncentrálja a nyelvhasználati hátrányt, leírva annak logopédiai prob lé ma -
kö rét.

a mérés során egy budapesti belvárosi, két külvárosi (peremkerületi), illetve
egy vidéki általános iskola egyes osztályainak tanulói által megírt teszteket hasz-
náltam fel. azonos osztályok esetén életkorban, nemben nem voltak különbségek,
a 2. osztályosok 8–9, míg az ötödikesek 10–12 évesek voltak. Nem szociológiai
mérési keretet kapcsoltam a vizsgálathoz, azt inkább pedagógiai helyzetekkel vál-
tottam fel (1. táblázat). 

1. táblázat. a mérésben megjelenõ reprezentatív csoportok jellemzõ adatai

Iskola Budapest, Budapest, Vidéki Összesen
Jellemzõ adat belvárosi peremkerületi

Mintanagyság (N)
a, 2. osztály 25 38 24 87
b, 5. osztály 28 45 25 98

a belvárosi iskola az ország legjobbjai között szerepel, a diákok fõként
értelmiségi szülõk gyermekei, míg a két külvárosi iskoláról ez nem mondható el.
Jelen tanulmány a nyelv, nyelvhasználat és a gyógypedagógia kapcsolatát vizs -
gálja, a helyszín és a környezet szempontjainak kapcsolatára (az iskolák tanu lói
teljesítményének összehasonlítására) most nincs lehetõség. egyéb szociológiai
tanulságok levonására a vizsgálat nem kívánt kiterjedni.

a vizsgálati anyag három részbõl épült fel. a mérési anyag általános jellegû
fejléce az iskolára (mely megyében található), valamint – a vizsgálat tézisei által
feltételezetten – bizonyos érdemjegyekre (másodikosoknál olvasás-, írás- és mate-
matikajegy, ötödik osztályosoknál magyar nyelv- és irodalom-, idegennyelv- és
matematikajegy) kérdezett rá. a mérés során a diákok kétféle nyelvi helyzettel
találkoznak. adott képrõl történõ önálló szövegalkotás után (meséld el, mi törté -
nik a képen! instrukcióval) rövid (másodikosoknál öt-, ötödikeseknél nyolc mon -
datos) diktálási feladatot kellett teljesíteniük (melléklet 1). 
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a kép-szöveg jellegû absztrakciós feladatnál egy (fekete-fehér) képet kaptak a
gyerekek, amirõl írásos formában kellett szöveget alkotniuk. a kép olyan rajzolt
cselekvéskép, amilyen a logopédiai vizsgálatoknál is megjelenik (lásd: Juhász
1999). a rajz számos (szám szerint tizenhárom) olyan cselekvést mutat, melyek
mind valamilyen elemháttérrel rendelkeznek. az elem háttérének azt tekintem,
hogy a cselekvést végrehajtó személynek van helyzete (utcán, korláton, nõ mel -
lett), felismerhetõk tulajdonságai (szomorú, nevetõ, öreg). a szövegösszetettség és
a felismert elemek száma adják a legfontosabb mutatókat. az elemfelismerés
értékhányadosát (X/13) a felismert elemszám adja: a tizenhárom elembõl hányat
(X) ismert fel a diák. 

a diktálásnál a mondatok között nem volt kohézió, különálló mondatok jelen-
tek meg, a két korosztály feltételezett, elvárt nyelvi, helyesírási képes ségei nek
megfelelõen.

a tanulók teljesítményét egy vizsgálati adatlapra vittem fel, amely az érintett
jegyek mellett számos jellemzõt (fonémahallás, idõtartam, zöngésség, szóhatárok,
szerialitás, mondatösszetettség, nyelvi kompetencia, transzfor má ciós észlelés) 
tartalmazott. amennyiben a szavakban olyan tüneti jegyek mu tat koztak, melyek
valamely probléma meglétét mutatták, a szavakat mindig felvezettem a vizsgálati
lapra. a legtöbb vizsgálati tünetcsoport a szavakra vonatkozott, e mellett meg -
jelent a szövegalkotás, de a diktálás helyesírási hibáit is feljegyeztem. a diktálás-
nál a hibákat az iskolai gyakorlatnak meg felelõen értékeltem a tanítóval, a tanár-
ral együtt.

eredmények

a 2. osztályos vizsgálati lapokat figyelve elmondhatjuk, hogy a logikai, nyel vi
(mondaton belüli, illetve mondatok közötti) relációk, a transzformációs össze tett -
ség oldaláról tapasztalható a legtöbb hiányosság. a feladat értelmezése után kéttí -
pu sú szövegalkotást kaptunk. a meséld el, mi történik a képen! instrukció hatá -
sára nem felsorolás jellegû mondatsort, hanem szö veget várhattunk el a diákoktól.
amennyiben inkább mondatsort kaptunk, s nem szöveget, ezt úgy értékelhettük,
hogy a szövegösszetettség és a felismert cselekvések száma nem korrelál. Sokan
csupán felsorolásban válaszoltak, viszont sok esetben magas pontszámot értek el
az elem-felismerésekben. második osztályban inkább predikatív (alany-állít -
mányi) szerkezetek jelentek meg, kevesebb bõvítményi (tárgy, határozó, jelzõ)
szócsoporttal. 

a táblázatba került szövegjellemzõk olyan általános jegyeket ölelnek fel, me -
lyek összetettsége a diák szöveghez, képhez való viszonyát adja, a nyelvi kifeje -
zés tartalmasságát mutatja. az explicit, kifejezõ, tartalmas szöveg alko tást várta el
a vizsgálat. ennek megfelelõen jelentek meg a szöveg-összetettségi mutatók. az
elemzési szempontok egyik része tehát a diákok szövegal ko tá sá ra vonatkozott, a
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másik pedig a nyelvi kompetenciában megjelenõ hiányos ságokból próbált ki -
szûrni olyan jellemzõket, melyek látens részképesség-probléma meglétére utal -
hatnak.

amennyiben összehasonlítjuk az összetettséget a felismert cselekvési helyze -
tekkel, a nyelvhasználat alapján két csoportot különíthetünk el (2. táblázat). 

az egyik csoport jellemzõje, hogy tagjainak nyelvi kompetenciája, nyelvi
absztrakciója (elvonatkoztatási képessége) gyengébb, észlelési, verbális emlé ke -
ze ti problémák nagyobb mennyiségben jelennek meg, a transzformációs észlelés -
ben több hiba mutatkozott. 

a szöveg-összetettségi mutatók a mérésben részt vevõ diákok nyelvi kompe -
tenciáját adják. ezt kapcsoltam össze a felismert elemek számával. Jól látható,
hogy gyengébb szövegalkotás esetén az elemfelismerések száma is kevesebb.

2. táblázat.  Gyenge nyelvi kompetenciát
mutató csoport jellemzõi és elem-felismerési átlaga, 2. osztály

Szövegösszetettségi mutatók Elemfelismerési átlag
(X/13)  N=49

– azonos mondatbevezetõk
– fogalmi egysíkúság (mindenki fiú, néni)
– denotatív hiányosságok: pl: a madarak (magokat) csipegetnek.
– helytelen megállapítások és felismerések 
– hiányos mondatok, fogalmi rések, a jelzõs szerkezetek hiánya                       X= 5,98
– átértelmezett feladat, a feladat helytelen értelmezése
– az igei struktúrák hiánya
– a képi szervezõdést, a cselekvési helyzeteket önmagára vonatkoztatja, 

személyessé teszi a képet, nem általánosít
– sematikus tõmondatok, az Sv-szerkezetek nagy száma

(pl: a gyerek játszik. a kutya ugat. a madarak esznek.)

ezen csoport szövegalkotásainál megfigyelhetõ a szöveg személyesebbé tétele, a
diák nem a kép valós struktúráját írja le, a képi helyzeteket nem képi kontextusá-
ban értelmezi, hanem személyessé teszi, önmagára vonatkoztatja. ez az eredmény
azt mutatja, hogy e jellemzõkkel rendelkezõ diákok leginkább a számukra ismerõs,
róluk már tapasztalattal rendelkezõ (képi) elemeket tudták értelmezni, azaz nem a
kép elemeinek szövegabsztrakcióját hozták létre, hanem a képet mint már ismert
szerkezetet fogták fel. ezeknél a diákoknál a nyelvi absztrakció, az elvonatkoztatás
gyengébb. Feltételezhetõen az iskolai oktatási gyakorlatban megjelenõ feladat -
típusok értelmezése náluk nagyobb gondot fog okozni, hiszen a feladatot egy már
meglévõ fogalmi keretbe próbálják belehelyezni. ez a keret az általuk megismert,
szocializációs jellemzõk nyomán értelmezett világ. igaz, hogy nem feladata a vizs-
gálatnak, de ennél a csoportnál a helyesírás is legtöbbször rosszabb minõsítésû.
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ezen jellemzõk alapján a másik csoportot magasabb absztrakcióval, fejlettebb
nyelvi kompetenciával rendelkezõnek kell minõsítenünk (3. táblázat).

3. táblázat.  Fejlettebb nyelvi kompetenciát
mutató csoport jellemzõi és elem-felismerési átlaga, 2. osztály

Szövegösszetettségi mutatók Elemfelismerési átlag
(X/13) N=38

– fogalmi színesség
– mondatbõvítmények nagyobb száma
– választékosabb nyelvhasználat
– térbeli relációk felismerése
– azonosítás, elkülönítés: a diák külön szemléli a képi tereket
– megjelenik az idõszemlélet, egyidejûség, az egymás utániság                       X= 8,26
– egységességre törekvés, egy egészként szemléli a képet
– érzelmi megnyilatkozások a képrõl (pl: Szép tavasz van.)
– a szinonimitás megléte

(pl: a cica az utcán kóborol. a fiú az utcán kerekezik.)

–  a részek között ok-okozati kapcsolatokat teremt

az ebbe a csoportba sorolható második osztályos diákok elemfelismerési átlaga jóval
meghaladja a másik csoportba tartozókét. a két csoport között e tekintetben 38%-os
különbség tapasztalható. az elemek képi megjelenési tere, az elemháttér kifejtettebb.
a képi struktúrát már temporálisan (idõben) is értelmezik, több relációt adnak, átgon-
doltabb következtetések jelennek meg. ezek között a legfontosabbak az ok-okozati
relációk, illetve az elemek egymástól való elkülönítése, amelyek a másik csoport
szövegeibõl szinte teljesen hiányoztak. Kisebb számban találunk denotatív hiányos-
ságokat, az értelmezett elem mindig megjelenik. a személyek között szinonim
különbségeket tesz a diák, esetleges egymáshoz való viszonyukat is leírja. a képet
mint egységes struktúrát értelmezi, ahhoz érzelmi oldalról is közelíteni tud.

a két csoport közötti eltérés kapcsán felmerül a kérdés, vajon mondhatjuk-e
azt, hogy ezen értékek korrelálnak az érdemjegyekkel. az olvasás-, írás- és 
matematikajegyek a tanulási képességek egyik lehetséges mutatóját adják (4. 
táblázat).

4. táblázat. Tanulmányi eredmények a kapott két csoport helyzetében

Csoportok Olvasás jegy Írás jegy Matematika jegy
(a kompetencia alapján)

Gyengébb
N=49 3,94 3,8 3,9
Fejlettebb
N=38 4,47 4,18 4,5

Eltérés 0,53 0,38 0,6
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a jobb mérési eredményt adó csoport esetében minden értelmezett tantárgynál
jobb tanulmányi eredményt kaptunk. a legkisebb eltérés az írásjegynél tapasz -
talható, a három közül ez a tantárgy követeli meg a legkevesebb absztrakciót. a
matematika tantárgy követeli meg a legtöbb elvonatkoztató erõt. a két csoport
esetében a legnagyobb eltérés ennél a tárgynál volt tapasztalható. a mérési mód-
szer hitelességét mutatja, hogy a tanulók által létrehozott szöveg alapján vizsgált
szöveg-összetettségi mutatók és az elemfelismerés alapján meg lehetett határozni
a nyelvi kompetenciát, ami az érdemjegyekkel korrelál. 

a szövegalkotás során számos esetben észrevehetõek olyan nyelvi hiányos -
ságok, melyek nem mondhatók helyesírási problémának, hanem tüneti szinten 
részképesség-gyengeséget tükrözhetnek.  ezek mindkét vizsgált korcsoportra vonat-
koznak. a fonémahallás (ficiklicik ’biciklizik’, néjen ’mélyen’, szétáltat ’sétáltat’),
az idõtartam (megszídta ’megszidta’, díszitti ’díszíti’, megélezzhessen ’megélez-
hessen’) problémái, a zöngés-zöngétlen hangok írásban történõ elkülö nítése (neved-
gél ’nevetgél’, pukósisak ’bukósisak’, kondolkodik ’gondol kodik’), a szóhatárok
nem érzékelése (messzõ olló ’metszõolló’, fáramásznak ’fára másznak’, átkiséria
’átkíséri a…’) nyelvi gyengeséget mutatnak, részképesség-problémákra, a készsé-
gek gyengeségére engednek következtetni. ezen problémacsoportok és a szeriális
integráció nehézségének tüneteit vessük egybe a már kapott mérési eredményekkel
(5. táblázat). 

5. táblázat. a két csoport eredményeinek
összevetése a problémacsoportokkal, 2. osztály

Csoportok Olvasás jegy Írás jegy Matematika jegy Fonémahallás, idõtartam,
zöngésség, szóhatárok,

szeriális integráció (X/5)
Gyengébb kompetencia
N=49 3,94 3,8 3,9 2,51/5

=50%
Fejlettebb kompetencia
N=38 4,47 4,18 4,5 1,78/5

=35%

Eltérés 0,53 0,38 0,6 15%

a táblázatban jól látható, hogy hány esetben volt tapasztalható az adott probléma.
az öt tüneti csoport egy fõre jutó átlaga magasabb a gyengébb szövegalkotási
eredményt nyújtó diákoknál. összevetve azt mondhatjuk, hogy az érdemjegyek, a
szövegalkotási teljesítmény, a nyelvi absztrakció és a megjelenõ tüneti jegyek
egymással teljes mértékben korrelálnak.

egyértelmûen nem minõsíthetjük hibának azon eseteket, amelyeknél a diák jó
fonémahallással helytelen alakot hoz létre, így például: egésséges, áltam, bicigli.
ezek helyesírási, s nem íráshibák, s ezt a kettõt egyértelmûen el kell különítenünk!



az íráshibák a beszédészlelés alapvetõ hiányosságainak írásban tükrözõdõ tünetei
(idõtartam, ritmus stb.), amiket az iskola helyesírási hibáknak minõsít. ezzel
szemben a helyesírás elsõsorban norma által meghatározott szabályrendszer, amit
a diák az oktatási gyakorlatban sajátít el.

a megjelenõ elõfordulásokat nagyon nehéz, valószínûleg nem is lehet 
differenciálni, mivel ezek többféle hátteret feltételeznek. az írásban megjelenõ
tünetek (felmerülõ hibák) hátterében nehéz eldönteni a valódi okot, annak esetleges
multifaktorialitása (többokúsága) miatt. Jelen vizsgálatban nem cél az esetleges
gyógypedagógiai problémák feltérképezése vagy bárminemû beleszólás a gyakor -
latba. a nyelvi hátrány oldaláról szemlélve viszont fontos tanulságokat vonhatunk le.
a legtöbb esetben nyilvánvalóan nem tudnánk kimutatni meglévõ problémát, s a
vizsgálati lap is csupán feltételezhetõ problémákat jelölne, illetve maradványtünetet
állapítana meg. a biztos diagnózishoz körültekintõbb, kiforrottabb vizsgálati teszte-
ket kell használnunk. az összefüggések rendszere viszont jól látható. 

a problémák általában nem elszigetelten jelentkeznek, az idõtartambeli tévesz -
tés mellett többször jelenik meg szeriális integrációs nehézség, zöngés-zöngétlen
hangok keverése. az írásban megjelenõ hibákat is differenciáltan kell megítélnünk.
az íráshibákat, melyekben az észlelés, beszédértés, fonémahallás, az idõtartam
észlelésének nehézségei tükrözõdnek, nem minõsíthetjük a szokványos helyesírás-
értékelés szempontjai szerint. ezek a hibák – attól függõen, hogy a háttérben
megjelenõ ok felderítésre került-e vagy sem, illetve, hogy megkapja-e a gyerek 
otthon vagy az iskolai keretek között a célirányos fejlesztést – évekig leképezõdnek
az írásban, és nehezíteni fogják az egész tanulási, ismeretelsajátítási folyamatot.
ahol komplexen, szinte minden vizsgált területen problémát tapasztalunk, ott a
háttérben feltehetõen több részképesség gyengesége állhat: a vizuális analízis-
szintézis gyengesége, a fonémahallás kialakulatlansága, az aktív szókincs gyen -
gesége, a mentális lexikonhoz való analízis nehézsége. ezért ismer fel a gyermek
kevesebb elemet a képrõl, gyengébb szókinccsel, nem kifejtve írja le azokat, folyton
visszatérõ motívumokkal dolgozik. Hangsúlyozom, hogy az írásban megmutatkozó
problémák hátterének feltárása jelen tanulmányban objektíven nem ítélhetõ meg, ez
csak akkor lehetséges, ha az egész teljesítménystruktúrát komplex pszichológiai,
gyógypedagógiai vizsgálattal egészítik ki.

a gyengébb kompetenciamutatóval rendelkezõ csoportnál több esetben volt
tapasztalható feltételezhetõ szeriális észlelési, fonémahallási probléma (ezeket a
szakirodalom tipikus diszlexiás tünetekként aposztrofálja, vagy részképes ség-
zavarra következtet belõle). Több szócsonkot írtak ezek a gyerekek, így például:
ropogtss ’ropogtass’, homozban ’homokozóban’,  farászik ’fára mászik’, zölödség
’zöldség’, egssés ’egészséges’. 

legtöbb esetben idõtartambeli tévesztéseket láthattunk, melyek ennél a korosz -
tálynál még nem számítanak olyan nagyfokú problémának, mint késõbb, il let ve nem
annyira nagy probléma, mint a szerialitásban, fonémahallásban megjelenõ tünet -
csoport.
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ezen csoportnál nagyobb az esetleges részképességzavar rizikófaktora. Jelen
tanulmány számára az egyik nagyon fontos megállapítás, hogy ezeket a problé -
mákat a diákok tanárai, tanítói helyesírási problémaként fogják meghatározni,
holott kezelendõ, logopédiai, fejlesztõ pedagógiai segítséget igénylõ problémával
állunk szemben. Természetesen az iskolák logopédiai szûrései hatására több gye -
rek rõl kiderülhet az esetleges részképesség-gyengeség, de tapasztalataink szerint
számos gyermek, úgymond nem akad fel ezen a szûrõn. a nem kezelendõ gyere -
kek teherként fogják magukkal vinni 14 éves korukig, amikor már több problémát
nem is lehet mérni, illetve szinte semmilyen terápiás foglalkozásra nem lesz
lehetõsége, a tünetek alapján csupán megállapítják a problémát. amennyiben az
általános iskola alsóbb osztályaiban a gyermek nem kapja meg a szükséges
fejlesztést, késõbb erre már alig lesz lehetõsége. a részképesség-gyengeség
maradványai késõbb rosszabb helyesírással, az idegennyelv-tanulás nehézsé gei -
vel, általában nehezebb tanulással járhatnak majd együtt, s mindezeket összevéve
rosszabb tanulmányi eredményeket hoznak.

az ötödik osztályos teszteknél, ugyanezen csoportalkotást követve szintén
megállapíthatunk összefüggéseket. a két csoport jellemzõibõl számos szabályos -
ságra következtethetünk (6. táblázat).

6. táblázat. a különbözõ nyelvi kompetenciát 
mutató két csoport mutatói ötödik osztályosoknál
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– inkább felsorolás jellegû
– több tõmondat
– több javítás, bizonytalanság
– kevés informális elem
– kevesebb grammatikai elem
– több, média hatását mutató elem beépülése
– mert – típusú mondatok halmozása
– helytelen nyelvi megformálású mondatok,

helytelen következtetések 
– sematikusság, stíluskeveredés, a szleng

használata
– logikai, informális ûrök (pl: a szomszé dunk

most volt terhes és kihozta a gyerekét a friss
levegõre. egy hölgy gyermekét babakocsi-
ban tolja.)

– egysíkú cselekvésleírások, a létige 
nagyarányú használata

– helytelen igehasználat (pl: a bicigli elkezd
fékezni, mert eljön a zebra.)

– helytelen kötõszó használat és ok-okozati
összefüggések (pl: Kettõ kisfia felmászik a
fára, hogy milyen volt a negyedik az elsõ
napon.)

– keretbe illesztett szövegalkotás
– bõvített összetett mondatok, több

cselekvéselem transzformálása
– idõbeli és térbeli relációk felismerése 
– idegen szavak használata (pl: illusztrál)
– szinonimák nagyobb arányú használata
– érzékletesség, szemléletességre törekvés a

leírásokban
– társadalmi, szocializációs információk,

értékítéletek megjelenése (pl: a biciklis 
szabályosan közlekedik, bukósisakot visel.;
a mentõautó újabb életet ment meg.) 

– a képbe adekvátan beillesztett elemek,
melyek a képet érzékletesebbé teszik

– személyes érzelmek megjelenése a 
szövegben

– logikus elkülönítések, csoportalkotás
(emberek, állatok, növények elkülönítése a
szövegben; kint/bent relációk; ok-okozat
kapcsolatok)

Gyengébb nyelvi kompetencia mutatói
N=56

Fejlettebb nyelvi kompetencia mutatói
N=42



a mérés által meghatározott két csoport közötti különbség ugyanúgy fennáll, ezen
kívül egyéb elemekkel is kibõvül. a televízió, a telekommunikáció hatása egyér -
telmûen tetten érhetõ. Több, médiából állandósulhatott szakkifejezés, állandósult
szó kap csolat jelent meg a gyermekeknél, általában nem megfelelõ szöveg hely -
zetbe ágyazva. ez a frazeológia szinte csak a gyengébb nyelvi absztrakciót mutató
diákoknál fordult elõ. Jóval több relációs elem kapcsolódik össze az érzékletesebb
leírással a magasabb kompetenciát mutató csoportnál. a mérés egyik fontos ered-
ménye, hogy a két csoport között elsõsorban a szövegösszetettség oldaláról 
figyelhetünk meg különbségeket, az elemfelismerések esetében már nincs olyan
erõteljes különbség (körülbelül 9%-os), mint a másodikos mérési eredményeknél.
a szöveg-összetettségi mutatókat tekintve azonban fontos megállapítást tehetünk.
a másik korosztályhoz viszonyítva nagyobbak az eltérések a szöveg megszer -
kesztettségénél, illetve a gyengébb nyelvi absztrakciót mutató ötödikes diákok
inkább a másodikos azonos típusú csoport mutatóihoz állnak közel. a két azonos
kompetenciájú csoport közötti különbség tehát elsõsorban a képi értelmezés
javulásában mérhetõ, a szövegalkotás azonban ezzel arányosan nem fejlõdött. 

azt láthatjuk, hogy az idegen nyelvi jegy a változásokban korrelál (7. táblá -
zat). Nemcsak az anyanyelvet, hanem a tanult nyelvet is érinti ez a változás, mivel
ezek a problémák egyaránt kihatnak a nyelvhasználat minden területére. az eset-
leges problémák megléte ugyanúgy sújtja az idegennyelv-tanulást is, mint egyéb
tantárgyak tanulását, megértését. egy funkcióról, illetve funkciózavarról van tehát
szó.

a másodikos diákok tesztjeivel összevetve azt látjuk, hogy az esetlegesen
kimutatható nyelvi problémák száma csökkent, de korántsem szûnt meg.

7. táblázat. az eltérõ kompetenciát 
mutató csoportok tanulmányi eredményei és a feltételezhetõ tünetek

Csoportok Magyar Magyar Idegen Matematika Fonémahallás,
nyelvi jegy irodalom jegy nyelvi jegy jegy idõtartam,

zöngésség, szóhatárok,
szeriális integráció

Gyengébb
X=10,51 3,89 4,03 3,65 3,34 2,75/5
N=56 =55%
Fejlettebb
X=11,43 4,57 4,38 4,14 4,23 1,29/5
N=42 =20%

Eltérés 0,68 0,35 0,49 0,89 35%

a problémák – szintúgy, mint a 2. osztályos felmérésben – a gyerekeknél 
halmozottan jelentkeznek. az eltérés még nagyobb arányban kimutatható ötödik
osztályban, ami számos kérdést vet fel. a háttérben leginkább a fejlesztés 
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hiányárára következtethetünk. Nem nyilvánították olyan fokúnak a diákok
hiányos ságait, hogy logopédiai kezelést javasoljanak számukra, illetve az oktatók
a hiányosságokat más (tanulmányi, társadalmi) okokkal ma gya rázták.
mindenesetre ennek tárgyalása jelen esetben meghaladja a vizsgálat kereteit. a
feltételezhetõ, látens részképesség-probléma ötödikes gyerekeknél a gyengébb
mérési teljesítményt nyújtó csoportban még nagyobb arányban je lenik meg, mint
a másodikos reprezentatív csoportban. ezenkívül a tanul má nyi eredmények min-
den kérdezett tantárgynál korrelálnak a mérési ered mé nyekkel: gyengébb nyel vi
kompetencia minden esetben rosszabb tanulmányi eredményekkel jár együtt.
lényeges változás, hogy a két reprezentatív korosztály esetében a gyen gébb
csoport feltételezhetõ tünetei növekedtek, a fejlettebb kompetenciát mutató cso-
portnál azonban csökkentek.

Következtetések

az oktatás területén általánosan kimutathatunk tehát egy gyengébb nyelvi kompe -
ten ciával rendelkezõ csoportot, melynél látens részképesség-problé má kat feltéte -
lez hetünk, vagy ha nem azokat, akkor egyszerûen a fejlesztés, a nagyobb oda -
figye lés hiányát. egy globális hátrány képét látjuk itt, a gyermek nyelvi, nyelv -
hasz nálati hátránya minden területen jelentkezve fejti ki negatív hatását. ezzel a
csoporttal ellentétes egy fejlettebb kompetenciával, magasabb nyelvi absztrak ció -
val rendelkezõ csoport. a két csoport az évek során egyre erõsebben eltávolodik
egymástól. mivel a csoportelkülönülés már második osztályban kimutatható volt,
feltételezhetõen már a preedukációban, a szocializációban jelen vannak olyan
alapvetõ jellemzõk, amelyek oktatási helyzetben fogják kifejteni hatásukat, a
különbözés formai kereteket ölt. egy másik fontos vizsgálati eredmény, hogy a
nyelvi hiányosságokat nem kezelik megfelelõ mértékben, az iskola sincs kellõen
tudatában a részképesség-prob lémák jellegének.

más megvilágításba helyezõdik tehát a nyelvi hátrány. Nem állíthatjuk azt,
hogy a már felállított korlátozott/kidolgozott, a magyarországi vizsgálatokkal is
alátámasztott kódelmélet érvényét veszti, mivel a vizsgálat nem érinti a szocio -
lógiai oldalt.

azonban a gyógypedagógiai jellemzõk figyelembevételével a magyarázati kör
mindenképpen kibõvült. ezek után nem vizsgálhatjuk, s definiálhatjuk a nyelvi
hátrányt csupán szociológiai keretek között. az alkalmazott nyelvészet számára
kínálkozik az a lehetõség, hogy valóban komplex formában térképez ze fel az
amúgy is sokak által vitatott hátrányos helyzetet. a vizsgálat másik oldala annak
tudomásulvétele, hogy a hátrányos helyzet nem minden esetben jelent nyelvi
hátrányt is, illetve mondhatjuk: a hagyományos hátrányos hely zet kifejezésnek a

nyelvészetben, így az alkalmazott nyelvészetben nincs jogossága. 
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a hiányosságok komplex formában jelentkeznek, amely a tanuló számára
kellõ frusztrációt okozva fejti majd ki hatását: meghatározza a tantárgyakhoz való
kapcsolatát, a tanuláshoz való viszonyát befolyásolja, meghatározza a pálya -
választást, s kontinuitásában késõbb, felnõttként megjelenik majd a szoci a -
lizációban, bizonyos szempontból öröklõdik.

a nyelvi/nyelvhasználati hátránynak van gyógypedagógiai kivetülése is. 

melléklet

1. Diktálás

a diktáló tanár – az általános iskolai gyakorlatot követve – felolvasta az egész
szöveget, majd a mondatokat, végül a tagmondatokat kétszer, külön-külön.

Ügyelt arra, hogy semmiféle segítõ hangsúlyozást ne használjon, ami a diák-
nak megkönnyítené a leírást.

5. osztály

a katonák tûzzel-vassal irtották az ellenséget.
még be sem fejeztem az olvasást, máris el kellett mennem, hogy megéleztessem
a korcsolyámat.
Olyan mélyen aludtam, hogy nem hallottam a dörrenést.
Károly elvesztette a metszõollót. Édesapja megszidta, mert az olló nagyon 
költséges szerszám.
a móricz zsigmond körteret i. istván király fiának, imre hercegnek a szobra
díszíti, Kisfaludi Strobl zsigmond alkotása. Ugyancsak az õ munkája a
Szabadság-szobor a Gellérthegyen.
mondd meg!
Fûts be!

2. osztály

(a mondatokat szavanként is diktálták, követve a kisiskolások írástempóját.) 
Szárítsd meg a vizes ruháidat!
a karalábé egészséges zöldség, ropogtass gyakran!
Játék közben a gyerekek megizzadtak.
Hoztam a lányoknak labdát.
Ott álltam mellettük.
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A koraszülöttség mint a preverbális
képességek fejlõdését befolyásoló tényezõ

SzaNaTi dóRa – dR. NaGy BeÁTa

(Közlésre érkezett: 2005. május 28.)

Cikkünkben áttekintést kívánunk nyújtani a koraszülöttség és a kis súlyú születések
lehetséges klinikai lélektani és fejlõdéspszichológiai hátterérõl, amelynek során a
korai hónapok preverbális képességfejlõdésének bemutatását tartjuk elsõsorban szem
elõtt. ismertetni kívánjuk még, egy a sztenderdizáció folyamatában lévõ teszttel végzett
vizsgálatunk eredményét is (plS-3 = preschool language Scale – 3), amely a
preverbális képességfejlõdés feltárására irányult nyolcvan, idõ elõtt világra jött
csecsemõ (6 – 18 hónapos korúak) esetében. 

a cikk elején megismertetjük az olvasót azokkal a kutatási eredményekkel, ame -
lyek ezekrõl az igen korai hónapokról szólnak, majd választ keresünk arra a kér -
désünkre, hogy a vizsgálati mintánkban szereplõ koraszülött gyermekek, akik csupán
születési súlyukban térnek el egymástól (normál, igen alacsony születési súly – 
beleértve az extrém kis születési súlyt is), vajon a preverbális képességeik fejlett -
ségében is eltérést mutatnak-e.

Tudjuk, hogy a gyermeki nyelvelsajátítás tanulmányozása már csaknem 2000 éve
vonzza a tudósokat és a kutatókat. a nyelvelsajátítást évszázadokon ke resztül 
utánzási folyamat eredményének tartották, a behaviorista pszicho lógiai iskolák is
ezt a felfogást erõsítették (klasszikus és operáns kondicionálás), majd a múlt 
század hatvanas éveiben egy új elképzelés született: a generatív nativista elmélet
(Chomsky, 1959, 1975, 1980), amely szerint a gyermek a nyelvelsajátítás vele -
született képességével (nyelvelsajátító szerkezet) jön a világra. az interakcionalista
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megközelítés kognitív szempontú változata sze rint (Bates és Snyder 1988;
meltzoff és Gopnik; 1989, piaget, 1980) egy nyelvtani szerkezet csak akkor jelenik
meg a gyermek beszédében, ha már kialakult hozzá a kognitív alap. Ugyanezen
megközelítés kulturális szempontú változatát azok képviselik (Bruner, 1982;
Nelson, 1988; Tomasello, 1992), akik szerint a társas környezet eleve úgy szerve -
zõdik, hogy a gyermeket egy már meglévõ nyelvhasználó csoport tagjává fogadja.
azonban az említett modellek mindegyike eltérõ álláspontot képvisel a nyelv és
gondolkodás kapcsolatáról. a fentebb leírt elméletek mindegyike a gyermeki
nyelvelsajá títás gazdag világának más-más szeletét tárja elénk.

Truby 1975-tõl kutatta a magzatnyelv jelenségét, azaz a beszéd kezde mé nyeit.
ennek kezdeti idõpontját az embrionális korra teszi, és azt össze kapcsolja a
preverbális képességek fejlõdésével is. Szerinte a magzat nemcsak passzívan
befogadja az anyai beszéd jellegzetességeit, hanem „gyakorolja” is azokat a moz-
gásokat, melyek kora-újszülöttkorban a hangadáshoz szükségesek (lengyel,
1981). eredményeivel Truby kutatások egész sorozatát indította el, amelyek
késõbb is hatottak, és újabb kutatási területeket von zot tak: ilyen a kommunikációs
zavar okainak a születés elõtti idõben való keresése. a hazai modern pszichológiai
irodalmak között az analitikai irány zaton belül (kapcsolatanalízis) is megtalál -
hatóak a magzat és édesanyja aktív kommunikációjáról szóló nézetek, melyek
lényege, hogy ideje elszakadnunk azoktól az ideáinktól, melyekben az anyaméhet
és az élet elsõ kilenc hónapját ingerszegény helynek és történésnek tartjuk (Hidas,
Raffai, vollner, 2002).

a preverbális képességek másfél éves korig tartó fejlõdésében a beszéd -
motórium már a 6. hét után a különféle sírástípusokban fejlõdik a cse csemõnél. a
második hónaptól kezdõdik a gyermeki gagyogás elsõ szakasza, ekkor a csecsemõ
még a világ minden nyelvének hangját produkálja, de ez a képesség a 6-8. hónap
tájékán megszûnik, mert a gagyogás második sza kaszában már az anyanyelv
hangjai dominálnak. Jellemzõ mozzanata e korai kommunikációnak a mások
utánzásával létrehozott cirkuláris reakció folyamata. az echolália szakasza a
csecsemõkor 40. hetétõl kezdõdik, amikor megjelennek a jelentés nélküli 
ismétlések, amely még szenzomotoros kom munikáció, de már nagyon is akaratla -
gos tevékenység. az elsõ életév vége felé a dallam, a ritmus és a hangszín 
változásai jellegzetes jegyekké válnak a gyermek megnyilatkozásaiban, ezeket a
szülõk már egyre gyakrabban ruház zák fel jelentéssel. ezt követõen jelennek meg
az elsõ szómondatok.

Ha röviden áttekintjük a beszédészlelés és -megértés szakaszait másfél éves
korig, tudjuk, hogy az újszülött kéthetes korában már képes az emberi hangot más
hangoktól illetõleg az emberi beszédet más emberi hangmeg nyil vánulásoktól
elkülöníteni. a második hónaptól kezdve a csecsemõ reagálni kezd környezete
különbözõ (haragos, nyugtató, játékos) hangszíneire. 12–24 hetes korában 
magánhangzó-azonosítása jó, ugyanakkor a mássalhangzók felismerésében lénye -
gesen rosszabbul teljesít. a 6. hónap táján kezdi össze kap csolni a megnyilat -



kozást, a személyt, a helyet és a prozódiát. a 9. és a 12. hónap között kezd kiala -
kulni az anyanyelvi percepciós bázis. a tulajdon kép peni beszédmegértés akkor
kez dõdik, amikor a gyermek bizonyos jeleknek és e jelek viszonyának kon ven -
cionális tartalmát elsajátította. a 12–18. hónapos gyermekek beszédész lelésére az
úgynevezett globális percepció jellemzõ, vagyis a hallási információ felfogása a
maga egészében történik (Gósy, 1995).

a preverbális képességek fejlõdését igen sok tényezõ határozza meg. minden
veleszületett illetve az elsõ hetekben, hónapokban szerzett károsodás kihat a
gyermek fejlõdésmenetére, így a preverbális és nyelvi faktorokra is. e zavarok
lehetnek átmenetiek, így a fejlõdést kis ideig megakasztók, amelyek következ -
ményeként fellépõ késést a gyermek idõsebb korában behozhat. elõfordulnak
azonban olyan irreverzibilis folyamatok, amelyek eredményét a gyermek a
késõbbi életkorokban önállóan nem tudja kompenzálni, így sokan fejlesztésre,
megsegítésre szorulnak. a korai képességfejlõdésre ható ténye zõk között találjuk
az értelmi sérülést, a strukturális vagy funkcionális károso dásokat, a neurológiai
és neuromuszkuláris diszfunkciókat, a hallássérülést illetve az akusztikus észle -
lõrendszer zavarait, a látássérülést illetve a vizuális észlelõrendszer zavarait,
hosszan tartó komoly betegség vagy sérülés jelenlétét – különösen az elsõ életév -
ben –, szociális és környezeti, illetve a természetes szülést nehezítõ tényezõket.

a koraszülöttség és az alacsony születési súly hatása fõként a
nyelvi képességstruktúra fejlõdésére

a veszélyeztetett újszülöttek többsége vagy koraszülött, vagy rendellenesen ala-
csony születési súlyú, vagy pedig mindkettõ egyszerre. a fogamzás és a szü lés
között eltelt idõ a gyermek kihordási ideje. a kihordás normális idõtartama:
37–43. hét. a 37. hét elõtt 2500 g-nál kisebb súllyal született új szü löttet nevezzük
koraszülöttnek.

az egyesült Államokban minden tizedik szülés koraszülés, Németor szág ban,
ausztriában és Svájcban egyaránt az újszülöttek 6%-a koraszülött, ez az arány
hazánkban is hasonló: 8–11% közötti, emiatt magas a perinatális morbi di tás és mor-
talitás. a koraszülöttséghez kapcsolódó zavarok alkotják a cse cse mõ halandóság
negyedik (!) vezetõ okát. a koraszüléshez vezetõ okok sokfélék lehetnek; anyai
részrõl: általános betegségek, pszichoszociális ártal mak, az anyaméh szervi ano -
máliái és betegségei, ikerterhesség, anyai életkor (16 év alatt, 35 év fölött), többszöri
abortusz; magzat részérõl: fertõzések, a növekedési és fejlõdési zavarok bármely
formája, beleértve a túl sok magzatvizet is. 

a fejlõdés menete a korábban illetve kis súllyal világra jött gyermekeknél
nagyon különbözõ lehet, ezért lényeges, hogy e csecsemõk fejlõdését is egyé ni
haladási tempójukban nézzük. egyes kutatók (müller-Rieckmann, 2000) a
fejlõdési tendenciák vizsgálatai alapján négy csoportot próbáltak körvona lazni:
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• jó spontán fejlõdés
• fejlõdési elmaradás – túlnyomóan mozgásfejlõdési problémákkal
• kisebb neurológiai eltérések és/vagy enyhe tanulási problémák
• súlyosabb központi idegrendszeri zavarok (akadályozottság), súlyosabb élet -

vezetési problémák
az 1000 g alatti koraszülöttek gondozása és vizsgálata során a következõket álla -
pították meg:
• a koraszülöttek 1/5-énél fordul elõ súlyos központi idegrendszeri zavar, mely -

nek következménye értelmi akadályozottság súlyosabb fokú élet ve zetési
nehézségekkel

• kisebb neurológiai eltérések és/vagy enyhébb tanulási nehézségek csekély
mértékben fordulnak elõ

• mintegy 50%-uknál kimutatható a mozgásfejlõdés, mindenekelõtt a nagy -
mozgások elmaradása

• jó spontán fejlõdés e csoportba tartozó gyermekek felénél figyelhetõ meg

a koraszülött és kis súlyú gyermekek képességfejlõdésének feltárására szám talan
kutatás kezdõdött, ezek eredményei igen sokrétûek. Hazai és külföldi tanul -
mányok sora mutatja, hogy a súlyos idegrendszeri sérülésektõl mentes igen kis
súlyú koraszülöttek normál intelligenciájúak, ha megfelelõ családi kör nyezetben
nevelõdnek és szocializálódnak, a beiskolázás idejére pedig elérhetik érett, normál
súllyal született kortársaikat.

a koraszülöttség és az alacsony születési súly negatív hatással van-e a
gyermekek nyelvi fejlõdésére? ezen kérdésre a kutatások több mint harminc éve
nem találtak egyértelmû, elfogadható választ. Néhány tanulmány rámutat arra,
hogy e gyermekek nyelvfejlõdése összehasonlítva az idõben éretten születettek
nyelvi fejlõdésével – megkésett. más kutatások ezzel ellenkezõ következtetéseket
vontak le, azaz a nyelvi elmaradás nem fordul elõ gyak rab ban koraszülött gyer -
mekeknél, mint az éretten születettek esetében, valamint ezek a korai eltérések, ha
idõben diagnosztizálják, 2–3 éves kortól fo ko za to san megszûnnek (Harrison,
1983).

magyar vizsgálati adatok szerint a beszédészlelés és beszédmegértés vizs -
gálatánál, melyet beiskolázás elõtt végeztek el, az igen kis súlyúak gyengébb
teljesítményt értek el, mint idõre, megfelelõ súllyal született társaik. ezen ered -
mények alapján a percepció és a megértés összefüggést mutatott az intelli gen cia -
teszt eredményeivel, összefoglalva tehát a beszédfejlõdés jó elõ re jelzõje a késõbbi
kognitív teljesítménynek (Beke, Gósy, Németh, 2001).

Tanya m. Gallagher és Kenneth l. Watkin 1998-ban közölt cikkükben arra a
következtetésre jutottak, hogy a koraszülött gyermekeknél számos nyelvi nehéz -
ség nem tûnik fel, hiszen a lehetséges idegrendszeri kihatások nem nyilvánulnak
meg addig, amíg a nyelvfejlõdés el nem éri a kinyilatkoztatás szintjét (Gallagher,
1998).

26



27

Sugárné Kádár Júlia 2001-es vizsgálatai során megállapította, hogy a gyerek
aktivitására, kommunikációs igényére támaszkodó, a szülõ érzelmi kom -
munikációjával átszõtt interakciók határozzák meg a „hangos” kommunikációs
illetve beszédfejlõdést. a kutató a beszédfejlõdés korai szociális gyökereit és
folyamatosságát, ezen túl pedig a szociokognitív fejlõdésben betöltött meghatá -
rozó szerepét mutatta ki (Sugárné, 2001).

a vizsgálat ismertetése

1.  A vizsgálat célja

Kutatásunk célja volt összehasonlítani az idõ elõtt, de megfelelõ súllyal, valamint
az idõ elõtt de igen alacsony (beleértve az extrém alacsony) súllyal született 6–18
hónapos gyermekek preverbális képességeinek fejlettségét, mind a produkció,
mind pedig a percepció oldaláról egyaránt.

vizsgálati hipotéziseink a következõk voltak:
– az idõ elõtt született gyermekek (beleértve a normál és az igen alacsony illet-

ve extrém alacsony születési súlyúakat is) esetleges preverbális képes sé geinek
elmaradása, késése már igen korán, csecsemõkorban kimutat ha tó.

– a koraszülöttségen belüli preverbális/nyelvi fejlettség szintjét elsõd le ge sen az
alacsony születési súly befolyásolja: vagyis az idõ elõtt és igen ala csony illet -
ve extrém alacsony súllyal született gyermekek preverbális/ nyelvi fejlettsége,
mind az expresszív, mind pedig a receptív területen elma rad a korábban, de
megfelelõ születési súlyú gyermekek képességei nek fejlettségétõl.

– mindkét vizsgálandó csoport nyelvi teljesítményében a beszédértés fejlett sége
a beszédprodukció fejlettsége alatt marad.

– az életkori csoportmegoszlás szerint, a 6–11 hónapos korú gyermek csoport
vizsgálati eredménye nagyobb lemaradást mutat majd, mint a 12–18 hónapos
korú gyermekcsoporté.

2.  A vizsgált minta

a minta 80 magyar anyanyelvû koraszülött illetve kis súllyal született gyermekbõl
állt (40 fiú, 40 lány), a budapesti SOTe i. számú Szülészeti és Nõgyógyászati
Klinika Gyermekneurológiai Utánvizsgálójának ellátási területérõl.
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1. táblázat

i. vizsgálati csoport ii. vizsgálati csoport

idõ elõtt, de megfelelõ súllyal idõ elõtt, de igen kis súllyal
született gyermekek született gyermekek

i.1. i.2. ii.1. ii.2.

alCSOpORT  lÉTSzÁma 20 fõ 20 fõ 20 fõ 20 fõ

ÉleTKOR 6-11 hónapos 12-18 hónapos 6-11 hónapos 2-18 hónapos

SzÜleTÉSi  idÕ korábban (37. gesztációs korábban (37. gesztációs
hét elõtt) született hét elõtt) született

SzÜleTÉSi  SÚly normál  szül.-i súly (2500 g) igen alacsony szül.-i súly
(1500-1000g) illetve extrém 
kis szül.-i súly (>1000 g)

Nemi  meGOSzlÁS 10 fiú-10 lány 10 fiú-10 lány 10 fiú-10 lány 10 fiú-10 lány

Tudjuk, hogy koraszülött gyermekek vizsgálatánál teljesítményüket 2 éves korig
korrigált életkorra számítjuk és nem a tényleges biológiai életkorukra. a teljes
vizsgálati mintában kapott átlagok a következõk:

BiOlóGiai KOR-átlag : 11,6 hónap
GeSzTÁCióS idŐ-átlag: 32,44 hét
KORRiGÁlT KOR-átlag : 9,85 hónap
SzÜleTÉSi SÚly-átlag: 2031,25 g

az alcsoportokra kiszámítva a következõ átlagokat kaptuk:

i.1. BiOl-i KOR: 7,15 hónap i.2. BiOl.-i KOR: 14,75 hónap
KORRiG. KOR: 6,1 hónap KORRiG. KOR: 13,55 hónap
GeSzT. idÕ: 32,65 hét GeSzT. idÕ: 34,65 hét
SzÜl.-i SÚly: 2698,5 g SzÜl.-i SÚly: 2906 g

ii.1. BiOl.-i KOR: 9,25 hónap ii.2. BiOl.-i KOR: 14,55 hónap
KORRiG. KOR: 6,4 hónap KORRiG. KOR: 13,15 hónap
GeSzT. idÕ: 31,55 hét GeSzT. idÕ: 30,9 hét
SzÜl.-i SÚly: 1345 g SzÜl.-i SÚly: 1175,5 g

a vizsgálati csoportokba azok az újszülöttek is bekerülhettek, akik különbözõ
újszülöttkori betegségekben szenvedtek (mivel a koraszülött illetve alacsony szü-
letési súlyú gyermekek közül igen sokan küzdenek ilyen patológiás folya ma -
tokkal, például: szepszis, több napos gépi lélegeztetés, szívbetegség, kon ge nitális
pneumonia, icterus). Kizáró kritériumnak tekintettünk azonban az orvosilag 
diagnosztizált látás- és hallássérülést, súlyosabb mozgásbeli aka dályozottságot, és
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az értelmi képességek elmaradását, valamint a halmo zott sérüléseket mutató kór -
képeket.

vizsgálati mintánk összeállításában törekedtünk a nemek azonos arányára,
valamint a vidékiek és a budapestiek közel azonos reprezentációjára. a vizs gálati
csoportba való bekerülés szempontja volt, hogy az anyák 25-32 évesen szültek, és
a szülõk legalább gimnáziumi érettségivel rendelkezõ megfelelõ szo ciális
körülmények között élõk legyenek.

Kutatásunkban nem alkalmaztunk kontrollcsoportot egyrészt azért, mert a
szten derdértékek birtokában vagyunk, másrészt a vizsgálatunk összehasonlító jel -
legû, azaz a vizsgálati csoportok különbözõ eredményeit vetjük össze.

3.  Az alkalmazott módszer ismertetése

vizsgálatunkat a plS-3 (preschool language Scale-3) teszttel végeztük, melynek
magyarra fordított neve Kisgyermekkori Nyelvi Skála, a 3-as szám pedig a teszt
harmadik, javított kiadását jelzi. a teszt feladatait fejlõdés pszicho lógusok (irla lee
zimmerman, violette G. Steiner, Roberta evan pond) állították össze, miután szük -
ség lett egy egészen fiatal gyermekek prever bá lis/nyelvi fejlõdését feltáró meg bíz -
ható diagnosztikai eszközre. a skála 2 hetes kortól 7 éves korig alkalmas a gyer -
me kek nyelvi vizsgálatára. az adminiszt rálása gyors és könnyû. a teszt szten der -
di zálása folyamatban van.

a teszt két szubskálából áll: az aUdiTÍv ÉRTÉSbõl és az eXpReSSzÍv KOm mUNi -
KÁCióból. a 2. sz. táblázat tartalmazza a plS-3-mal vizsgálható nyelvi terüle teket.

2. táblázat

Beszédértés Beszédprodukció

Nyelvi  elÕJeleK
utasítások X
hangfejlõdés X
szociális kommunikáció X

SzemaNTiKa
szókincs X X
elvont fogalmak:

minõség X X
mennyiség X X
térbeliség X X
idõbeliség/ sorozatok X X

SzeRKezeT
morfológia X X
szintaktika X X

iNTeGRaTÍv GONdOlK. KÉpeSSÉG X X
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mindkét szubskálából kiemelnénk, hogy vizsgálati mintánkban – az életkori
szempontok figyelembe vételével (ti. biológiai életkor átlaga: 11,6 hónap) – a
figyelem, a passzív szókincs, a hangfejlõdés, a társas kommunikáció és az aktív
szókincs területeit vizsgáltuk.

a vizsgálati adatok számítógépes statisztikai feldolgozása az SpSS-prog -
ramcsomaggal történt.

4.  A vizsgálati eredmények kiértékelése

vizsgálatunkban arra kerestük tehát a választ, hogy a koraszülöttség és az ala -
csony születési súly mint rizikótényezõ befolyásolja-e a csecsemõk preverbális
képességeinek fejlõdését.

Feladatonkénti értékelés

elõször a receptív nyelvi fejlettséget vizsgáló szubteszt (aUdÍTÍv ÉRTÉS) ered -
ményeit kívánom ismertetni, amelybõl kiemelném az általam vizsgált két fõ 
terület, a figyelem és a passzív szókincs szintjének eredményeit.

a figyelem valójában a nyelvi értésnek elõjele, de egyben feltétele és vele já -
rója is. a teszt ezen feladatai a gyermekek általános figyelmét vizsgálja a han -
gokra, fogékonyságát a vizuális és a vokális kommunikációra, valamint a beszéd -
percepció és a -diszkrimináció kezdeti jeleit nézi.

az egyes alcsoportokon belül a következõ eredményeket kaptuk az életkori
megoszlás és a hibapontok alapján:
• az I.1. és II.1. csoportok (lsd. 1. táblázat) eredményei azt mutatják, hogy a

figyelem területén azonos teljesítményt (hibaszám =13) nyújtott mindkét 
csoport (lehetséges max. hibaszám: 100 hibapont)      87%-os csop.-
teljesítmény

• az I.2. és II.2. csoportok (lsd. 1. táblázat) eredményei is azt mutatják, hogy a
figyelem feladataiban a két csoport közel azonos teljesítményt (I.2. csop.: 18
hibaszám, II.2. csop.: 17 hibaszám) ért el (lehetséges max. hibaszám: 135
hibapont)           87%, 87,5%-os csop.-teljesítmények

összefoglalva a fentebb leírtakat: az idõ elõtt, de igen alacsony súllyal született és
az idõ elõtt, de megfelelõ súllyal született gyermekeknél mindkét életkori csoport -
ban azonos figyelmi képességeket találtunk. ezek a csoportátlagok az egész vizs-
gálati mintánkban megfelelõ figyelmi funkcióra utalnak.

a második vizsgált terület a passzív szókincs, amely szintén jelentõs szerepet
játszik a beszédértés fejlõdésében. a tesztben található feladatok ezen típusai e
fiatal korosztály számára egy szó vagy szókapcsolat, egyszerû utasítások megér -
tését és követését, valamint ismert tárgyak azonosítását és képek felismerését 
tartalmazza.

az egyes alcsoportokon belül a következõ eredményeket kaptuk:



• az I.1. és II.1. alcsoportoknál az elõbbi csoport 4 hibapontot, míg az utóbbi
csak 2 hibapontot gyûjtött a tesztelés során a passzív szókincs feladataiban
(lehetséges max. hibaszám: 18 hibapont)      78%, 89%-os csop.-
teljesítmények

• az I.2. és II.2. alcsoportok esetében pedig az elõbbi 13, míg az utóbbi 14
hibapontot tehát közel egyenlõ számú hibapontot gyûjtött a vizsgálat során a
passzív szókincs területén. (lehetséges max. hibaszám: 67 hibapont)

80,6%, 80%-os csop.-teljesítmények
összefoglalva a passzív szókincs próbáiban a fiatalabb vizsgálati csopor tok ban az
idõ elõtt, de igen alacsony súllyal született gyermekek jobb ered ményt értek el, mint
az idõ elõtt, de megfelelõ súllyal született társaik. a passzív szókincs-próba csoport -
átlagai az egész vizsgálati mintánkban megfelelõ teljesít ményre utalnak.

az expresszív nyelvi fejlettséget vizsgáló szubteszt (eXpReSSzÍv KOmmU Ni KÁ Ció)
eredményei a vizsgált korosztálynál a hangfejlõdés, a társas kommunikáció és az aktív
szókincs területein a következõ eredményeket mutatták.

a hangfejlõdés az expresszív kommunikáció fejlõdésének egyik elsõ meg -
nyilvánulása. a tesztfeladatok is értelemszerûen e téma köré csopor to sul nak: az
öröm- és kellemetlenségérzést jelölõ hangadást, az önálló vokalizálást és a hang-
kombinációkat figyeli.

az egyes alcsoportok e területen mért hibapontszámai a következõk:
• az I.1. alcsoport hibapontszáma 11 pont, míg a II.1. csoporté 10 pont, tehát a

két csoport teljesítménye közel azonos szintet mutat a hangfejlõdés
(lehetséges max. hibaszám: 58 hibapont)            81%, 82,8%-os csop.-teljesít -
mények

• viszont nagy különbséget láthatunk a hangfejlõdés feladataiban az I.2. és a
II.2. alcsoport között, ugyanis míg az elõzõ 3 hibapontszámot, az utóbbi szinte
a hatszorosát: 17 hibaszámot szerzett! (lehetséges max. hibaszám: 90 
hibapont)           96,6%, 81%-os csop.-teljesítmények

összefoglalva a fentieket: az idõsebb vizsgálati csoportok közti különbség jelen -
tõsnek bizonyult, ugyanis az idõ elõtt, de megfelelõ súllyal született gyermekek
teljesítménye a hangfejlõdés terén kiemelkedõnek mutatkozott. a másik csoport
(idõ elõtt, de igen alacsony súllyal született gyermekek) teljesítménye is a szten -
derd sávba tartozik.

a társas kommunikáció elõjeleihez tartoznak a tesztben a csecsemõk tény -
leges beszédét megelõzõ pragmatikai funkciójúnak tekinthetõ hangadások, hiszen
akkor is vokalizálnak, amikor mások beszélnek hozzájuk, illetve ami kor õk 
utánozzák mások hangját, beszédét társas helyzetben. ezt a képességet méri a
hang adás a hozzáintézett beszédre, a nevetés a neki szóló játék során, a kvázi -
hangok, amelyeket egy másik személy vált ki, a játék vagy szociális rutin kez -
deményezése és a kezdeti szóutánzás.

az alcsoportok teljesítményét feladatanalízissel vizsgálva a hibapont számok a
következõképpen alakulnak:
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• az I.1. csoport 6-ot tévesztett, a II.1. csoport 4-et tévesztett, így a 
hibapontszámok már kissé távolabb állnak egymástól a társas kommu nikáció
területén (lehetséges max. hibaszám: 52 hibapont)         88,5%, 92,3%-os
csop.-teljesítmények

• az I.2. csoportnak 14 hibapontja, a II.2. csoportnak pedig 13 hibapontja lett,
tehát ennél a két alcsoportnál már alig van különbség a társas kommunikáció
feladataiban (lehetséges max. hibaszám: 94 hibapont)          85%-os, 86%-os
csop.-teljesítmények

összefoglalva a társas kommunikáció próbáiban a fiatalabb vizsgálati cso por tok -
ban az idõ elõtt, de igen alacsony súllyal született gyermekek jobb ered ményt
értek el, mint az idõ elõtt, de megfelelõ súllyal születettek. ezek a cso portátlagok
az egész vizsgálati mintánkban jó szintû társas kom muni kációra utalnak.

a következõ vizsgált terület az aktív szókincs területe, amely csak az idõsebb
vizsgálati korosztályra terjedt ki (1 éves– 1,5 éves gyermekek), mivel alacsonyabb
életkorban e képességet a teszt nem méri, nem mérheti. idetartoznak a tárgy- és a
képmegnevezések feladatai.

az idõsebb gyermekek teljesítménye az aktív szókincs területén az alábbiak
szerint alakult: 
• az I.2. és a II.2. csoport hibapontjainak különbsége csupán 1 (5, 4). (lehet sé -

ges max. hibaszám: 14 hibapont)             64,3%, 71,4%-os csop.-tel je sítmények
összegezve a feladatonkénti kiértékelésbõl kapott eredményeket megálla pít hat -
juk, hogy az azonos életkori csoportokhoz tartozó koraszülött gyermekek teljesít -
mé nye mind a normál születési súlyúaknál, mind pedig az igen alacsony súlyú
gyermekek esetében közel megegyezõ a figyelem próbájában. a passzív szókincs
és a társas kommunikáció területein a két fiatalabb alcsoport (I.1, II.1.) teljesít -
ménye kis mértékben eltér egymástól az igen kis súlyúak javára. a hangfejlõdés
terén pedig a két idõsebb alcsoport (I.2., II.2.) eredményei különböznek jelen -
tõsen a normál születési súlyúak javára. az itt említett próbák tekintetében a
szten derdértékektõl, a „normál populációtól” (nem koraszülött gyermekek) a két
vizs gált csoport teljesítménye nem tért el.

az aktív szókincs területén mutatkozott meg az idõ elõtt, de megfelelõ súllyal
született idõsebb gyermekcsoport hiányossága, mely teljesítmény már a 
sztenderdértékek alsó határán van. a bõvebb magyarázatokra késõbb kívánok
kitérni, azonban fontosnak tartom itt megjegyezni, hogy a 1;6 éves korú „normál”
populáció aktív szókincs terén mutatott eredményei is gyengébbek. a 
szakirodalom szerint a kezdeti lassú szókincsfejlõdést valamivel késõbb – 2;0
éves kor körül – követi a robbanásszerû felgyorsulás (Jarovinszkij, 1995, Kas
2004).



Nyelvi fejlettség foka

a nyelvi fejlettség fokát a sztenderdpontok és korekvivalenciák ki szá mításával
kapjuk meg. a fejlettség fokozatai szubtesztenként külön a receptív és külön az
expresszív értékekre a következõk lehetnek, ahol Sd = sztenderd deviáció: 
átlagon felüli (+1 Sd<), átlagos (+1 Sd – -1 Sd), enyhe zavar (-1,5 Sd – -1 Sd),
közepes fokú zavar (-2 Sd – -1,5 Sd), súlyos zavar (-2 Sd>). 

a teljes mintára vonatkozó preverbális teljesítmények megoszlását az 1. 
diagram mutatja.

1. diagram: a teljesítménysávok megoszlása az aUdiTÍv ÉRTÉS (aC) és az
eXpReSSzÍv KOmmUNiKÁCió (eC) területén

a diagram vízszintes tengelyén helyezkednek el a teljesítménykategóriák, a
függõleges tengelyen pedig az adott teljesítménysávba sorolt gyermekek száma
található, melyet a diagramhoz kapcsolt adattáblázatban is feltün tettem. a diag -
ramról leolvashatjuk, hogy a vizsgált populáció (80 gyermek) több, mint 50%-a
átlagos teljesítményt nyújtott.

a következõ diagramok az egyes alcsoportok képességeinek fejlettségi 
fokozatait jelzik.

2. diagram: az i.1. csop.-on belüli aC- és eC-teljesítménysávok megoszlása
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3. diagram: az i.2. csop.-on belüli aC- és eC-teljesítménysávok megoszlása

4. diagram: az ii.2. csop.-on belüli aC- és eC-teljesítménysávok megoszlása

a fenti diagramokból leolvashatjuk, hogy súlyos fokú preverbális zavarral küzdõ
gyermeket nem találtunk sem az idõ elõtt, de megfelelõ súllyal születettek fiatalabb
csoportjában, sem pedig az idõ elõtt, de igen alacsony súllyal született gyermekek
fiatalabb csoportjában. Továbbá ezen két vizsgálati alcsoportban található a legtöbb
átlagosan és átlagon felül teljesítõ gyermek.

a másik két vizsgálati alcsoportban, azaz az idõ elõtt, de megfelelõ súllyal
születettek idõsebb csoportjában, valamint az idõ elõtt, de igen alacsony súllyal
születettek idõsebb csoportjában már találtunk súlyos preverbális zavarral küzdõ
gyermekeket. Továbbá ebben a két alcsoportban található a legkevesebb átlagosan
és átlagon felül teljesítõ gyermek.

Hipotéziseink megválaszolása

a részletes statisztikai kiértékelést elvégezve feltevéseink terén a következõ meg-
állapításokra jutottunk:
– Bizonyítást nyert, hogy az idõ elõtt született gyermekek (beleértve a normál és

az igen alacsony illetve extrém alacsony születési súlyúakat is) esetleges pre -
ver bális képességeinek elmaradása, késése már igen korán, csecse mõ korban is
kimutatható.

– Nem sikerült bizonyítani, hogy a koraszülöttségen belüli nyelvi fejlettség
szint jét elsõdlegesen az alacsony születési súly befolyásolja: vagyis az idõ
elõtt és igen alacsony ill. extrém alacsony súllyal született gyermekek nyelvi
fejlettsége sem a receptív, sem pedig az expresszív preverbális terü le teken
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nem marad el az idõ elõtt, de megfelelõ súllyal született gyerme kek teljesít mé -
nyétõl.

– alátámasztást nyert az a feltevés, hogy mindkét vizsgálandó csoport prever -
bá lis sztenderdpontjaiban az expresszív kommunikációhoz szüksé ges képes -
sé gek magasabb szintet mutatnak, mint a percepció területe. másrészrõl azon -
ban ez a pontszámbeli jelentõs különbség a fejlettségi fo kok tekintetében nem
mutatkozott meg.

– Nem nyert alátámasztást továbbá az a feltételezés, hogy az alacsonyabb élet -
korú (6 –11 hónapos) gyermekcsoportok nagyobb elmaradást mutat nak a szten-
derdértékekhez képest, hiszen ennek éppen fordítottját kaptuk vizs gála tunk
során, azaz az idõsebb gyermekcsoportok receptív és ex presszív képes ségeik
területén fennmaradó, nem csökkenõ elmaradást mutat nak. 

Jelentõs nemi különbségeket egyik csoport teljesítményén belül sem talál tunk.
Hipotéziseink, valamint feladatonkénti értékeléseink magyarázatára két el -

méleti megközelítést mutatunk be. az egyik neuropszichológiai magyarázat sze -
rint a preverbális képességek fejlõdését nem befolyásolja az alacsony születési
súly, hanem a kis súllyal születés mint a képességfejlõdés kockázati tényezõje
inkább késõbb, verbális fejlõdés során nyilvánul meg. a másik felvetés –, mely
fejlõdéslélektani-szociálpszichológiai magyarázat – szerint azok az anyák, akik-
nek kis súlyú gyermekük születik, sokkal többet kommu nikálnak csecse mõik kel,
többször veszik õket kézbe fõleg az elsõ évben, amíg a gyermekek „behozzák”
súlyukat. Ha fejlõdéslélektani állomá sokra lebontva vizsgáljuk ezt a folyamatot: a
3. hónap tájékára tehetõ csecsemõ-gondozó közti összehangolt szerepcserélgetés,
érzelemmegosztás az elsõdleges interszubjektivitás, amely a kommunikáció korai
formája. Közvetlenül szemtõl szembeni interakciókra korlá to zódik, a felnõtt
résztvevõ segítségétõl függ; ez az interszubjektivitás felerõsödik az érintett
csecsemõknél. a 7. hónaptól újabb és összetettebb kommunikációs viselkedésbe
kezdenek, amely már a másodlagos interszubjektivitás fázisa, azaz a csecsemõ és
gondozója már saját magukon kívüli tárgyakra és emberekre vonat kozó érzel-
mekben osztoznak (=közös figyelem).

azt az eredményünket, amely a fiatalabb életkorú, akár normál, akár ala csony
születési súlyú gyermekcsoportok fejlettebb preverbális képességeirõl számol be
kétféleképpen magyarázhatjuk. az egyik elméleti modell arról számol be, hogy a
koraszülöttség – itt most az idõi faktor a kiemelendõ – a verbális képességeket 1-
1,5 éves korban már befolyásolhatja, korábban azon ban nem igazán nyilvánul
meg a preverbális képességekben. a másik magya rázat úgy szól, hogy az édes -
anyák a korábban világrajött csecsemõikkel az elsõ életévben mindenképpen
szoro sabb és intenzívebb kapcsolatot terem tenek, ezek a felfokozott kom mu -
nikációs interakciók vezetnek oda, hogy az elsõ évben ezek a csecsemõk is inten -
zívebben kommunikálnak. a késõbbi életévekben is tapasztalható fõleg az anya
részérõl ez a viselkedés, azonban ilyenkor már nincs olyan kiugró hatással a kom -
munikációs fejlõdésre, mint az elsõ életévben.
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összegzés

vizsgálatunkból kiemeljük a csecsemõket vizsgáló eljárások fontosságát, 
melyekkel még közelebb kerülnénk a korai hetekben, hónapokban történõ pszi -
chológiai képességstruktúra fejlõdésvonalának feltárásához. elsõdleges szerepûek
e tesztek, skálák nemcsak a normál populáció vizsgálatánál, hanem a veszélyez -
tetett csecsemõk szûrésében, a prevencióban és szükség esetén a terápia meg szer -
vezésében is, hiszen a szélsõséges, komoly zavarok feltár hatóak, fejleszthetõek és
fejlesztendõk. 

Koraszülött csecsemõk fejlõdéslélektani-neuropszichológiai szûrésénél 
óvatosan kell kezelnünk a képességstruktúra kisebb fejletlenségét, azt sokkal
inkább késésnek kell vennünk, mintsem tényleges és visszafordíthatatlan zavar -
nak. mindezek mellett fontos, hogy a koraszülött csecsemõ fejlõdését gyakrabban
ellenõrizzük, valamint az édesanyának képességfejlesztõ gyakor la tokat adjunk.
Továbbá szükséges, hogy a nyomonkövetés, utógondozás fo lya matosságát 
kisiskoláskorig biztosítsuk.

mindezeken az eredményeken kívül tudjuk, hogy a koraszülöttek is – de az
érett újszülöttek is – születhetnek olyan eltérésekkel, amelyek testi, érzék szervi,
beszéd-  vagy értelmi sérüléshez vezethet. irodalmi adatok szerint ez a koraszü-
löttek közel 10%-át érinti. ezért is foglalkozunk egyre többen manap ság azzal a
kérdéssel, hogy mennyire és milyen módon állnak összefüggésben a születés elõtti
rizikótényezõk az észlelési zavarokkal, a figyelemzavarral, a be széd/nyelvi zava-
rokkal, a hiperaktivitással, a mozgás eltéréseivel, a labilis ér zel mi állapottal stb. a
koraszülött gyermekek, akiknél ilyen tüneteket találunk, álta lá ban megfelelõ intel-
lektusúak és elmaradásuk mögött nincs érzékszervi károsodás. ennek ellenére
korán megmutatkoznak náluk a speciális teljesítmény- és magatartási eltérések. a
prevenció, a korai diagnózis és fejlesztés megelõzhetik a tünetek súlyosbodását.
ennek érdekében kell még több figyelmet fordítanunk a koraszülött gyermekek
úgynevezett „lágy” gondozására, azokra a fejlesztési formákra, melyek az
elsõdleges orvosi ellátás mellett teljessé teszik a test, az értelem, a részképességek
és a személyiség fejlõdését, és ezeken keresztül a megfelelõ érzelmi fejlõdést is
támogatják.

Tisztában vagyunk azzal, hogy a fejlõdés-rehabilitáció részletes diag nózis ra
épül, és ennek egy szelete csak e cikkben részletezett prever bális/ nyelvi fejlettség
meghatározása, azonban mivel a fejlõdés menetében a nyelv, a kommunikáció az
egyik legérzékenyebb mutató, meg kell próbálnunk azt minél korábban és ponto-
sabban feltárni és – szükség esetén – tökéletesebb szintre emelni.
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elTe Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar (Budapest)
Kutatásmódszertani Csoport

„Gyógypedagógus pályatükör”
Gyógypedagógusok pályaútja és társadalmi helyzete*

(elõzetes közlemény)

dR. BalÁzS JÁNOS

az a gyógypedagógiai végzettségûek körében készült kérdõíves kutatás, ami rõl 
szeretnék röviden beszámolni, az elmúlt évben, azaz 2004. április – december között
történt meg, zárójelentése pedig már ez év márciusában készült el.1 a jelenlévõk
közül bizonyára többen is találkoztak a kutatással, talán éppen válaszadóként része-
sei is voltak. válaszadóink közül sokan már eddig is érdeklõdtek a kutatás sorsa,
eredményei iránt. azért vállalkoztam erre a mai elõadásra, mert illendõnek és fon-
tosnak vélem, hogy a kutatás eredmé nyeit nyilvánosan abban a körben ismer tessem
elsõ ízben, akikrõl és akik részére a kutatás készült. a továbbiakban termé sze tesen
több szakcikk elké szí tését, megjelentetését is tervezem a kész ered ményekrõl és a
fölvetõdött prob lémákról. 

Korábban több kutatást is végeztem a felsõoktatás területén, azonban míg
azok elsõsorban a szociológiai tudomány részére készültek, ezt a mostanit gyógy-
pedagógus kollégáimnak ajánlom. itt említem meg továbbá azt is, hogy ebben a
kutatásban jelentõs része volt munkatársként Bass lászlónak.

mi volt a kutatás legfõbb célkitûzése? 
az elmúlt évtizedekben a magyarországi gyógypedagógiai tudomány és 

szakma, valamint a gyógypedagógus-képzés is jelentõs változásokon ment
keresztül, a felsõoktatási rendszer jelenlegi reformfolyamatai pedig napirenden
tartják a gyógypedagógiai felsõoktatás fejlesztésének programját. Tény továbbá,
hogy az elmúlt években jelentõs mértékû volt a pályaelhagyás is a gyógy pe -
dagógiai szakmában. Hasznosnak tûnt tehát, hogy országos rep re zen tatív vizs -
gálat keretében kapjunk képet a gyógypedagógiai szakma hely ze térõl, vizsgáljuk
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* a maGye XXXiii. Országos Szakmai Konferenciáján (Salgótarján, 2005. június
23-án) elhangzott elõadás

1 a kutatás az OKTK támogatásával készült, azonosítója: a/0193/2003
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a szakma társadalmi presztízsét, mûködõképességét, mani feszt és látens funkcio-
nális hatékonyságát befolyásoló tényezõit.

a jelenleg aktív életkorban lévõ gyógypedagógus végzettségûek három gene -
rációjára koncentráltunk, nevezetesen;

A) 1979-1981 között végzettek a több mint két évtizedes szakmai múlttal
rendelkezõk generációja, akik még várhatóan évekig aktívak maradnak, de elég
hosszú idõt töltöttek a pályán ahhoz, hogy megfelelõ visszatekintésük legyen
szakmai életútjukra.

B) 1987-1989 között végzettek a több mint egy évtizede a pályán lévõk
középgenerációja, akik már elégséges szakmai tapasztalattal rendelkeznek ah hoz,
hogy az elkövetkezõ idõszakban a szakma vezetõ rétegét, gerincét alkos sák,
megfelelõ rátekintéssel a megoldandó feladatokra.

C) 1999-2001 között végzettek a legalább öt éve a pályán lévõk fiatal generáció-
ja, akik már túl vannak a pályakezdõ éveken, tudásuk viszonylag friss, még megfelelõ
közelségbõl tudják megítélni a fõiskolai tanulmányok beválását, de már megvan az
elõretekintésük is rájuk váró szakmai felada tokra, kihívásokra.

vizsgálatunkhoz tehát a fenti három kohorszból vettünk reprezentatív mintát, a
mintavétel alapját pedig az elTe Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Karon
õrzött fõiskolai anyakönyvek összessége képezte. a megjelölt 9 év során végzettek
listájából összesen 1500 fõt választottunk ki véletlen szerûen. az 1500 elemû listá-
ból a Bm népesség nyilvántartása2 1000 címet azonosított, számukra 2004 tavaszán
postán elküldtük vizsgálatunk kérdõívét. egy hónap után a nemválaszolók esetében
a postai megkeresést megis mé tel tük, majd a továbbra sem reagálókat 2004 õszén
személyesen is megkerestük. Így végülis 534 személyt értünk el. a válasz adók
között a kevésbé régen végzettek, illetve a nappali tagozaton diplomát szerzett
gyógypedagógusok némileg többen van nak, azaz felülreprezentáltak a mintában, a
pályaelhagyók aránya pedig 25%, ami nyilván sokkal kevesebb, mint a tényleges
pályael ha gyás.

a kiválasztott minta és a válaszadók megoszlása
a diplomaszerzés éve és tagozat szerint (%)

teljes minta visszaküldõk

nappali tagozat 33 40
esti-levelezõ tagozat 67 60
összesen 100 100
1979-1981 43 37
1987-1989 29 27
1999-2001 28 36
összesen 100 100
N = 1000 fõ 534 fõ

2 Bm Központi adatfeldolgozó, Nyilvántartó és választási Hivatal



a kérdõív tartalmilag az alábbi blokkokra tagolható:
• demográfiai jellemzõk
• Fõiskolai tanulmányok értékelése
• Életút: szakmai karrier – család- és lakóhelytörténet
• pályamérleg
• Életmérleg
• motivációk, attitûdök
illúzió lenne azt hinni, hogy egy rövid, mindössze négy lapból álló kérdõívvel –
amelynek megválaszolása, ha valaki komolyan veszi, így is idõigényes fel adat
volt – a gyógypedagógus szakma teljes problematikája átfogóan feltár ható lenne,
mindössze azt remélhettük, hogy egyes alapvetõ problémák vonatkozásában
objektív igazodási pontokat kapjunk, hogy rátaláljunk esetleg rejtett neuralgikus
pontokra, vagy éppen eloszlassunk negatív hiedelmeket.

a kutatás megkezdése elõtt elõzetesen is megfogalmaztunk néhány fon tos nak
ítélt alaphipotézist, amelyek fõképpen az utolsó fejezetekre vonat koz tak, azaz a
pályatapasztalatok és az értékek kérdéskörre. ezek a hipotézisek a következõk:

1. HipOTÉziS  a gyógypedagógiai pálya választását és a pályán való meg -
maradást elsõsorban humanista meggyõzõdésen alapuló elkötelezettség és 
hivatástudat magyarázza.

Úgy vélem, ezt hipotézist külön indokolni nem kell, a kutatással elsõsor ban
támpontokat keresünk az állítás tartalmának értelmezéséhez, magyará za tá hoz.

2. HipOTÉziS  a gyógypedagógiai pályát sokoldalú kapcsolatrendszer és az
életpálya során bõvülõ szaktudás jellemzi.

ez a hipotézis operatív jellegû, azaz annak eldöntését vártuk a kutatástól, hogy
az állítás igaz-e vagy sem. mindenesetre a fenti megfogalmazás a kérdés optimista
megközelítése.

3. HipOTÉziS  a képzésbõl elsõsorban a gyógypedagógusi társadalmi szereppel
kapcsolatos elvárások teljesítéséhez szükséges tudásanyag hiányzik.

Szintén operatív jellegû a hipotézis, megfogalmazását fõképpen az indo kol ja,
hogy egyre inkább terjedõben van a tágan értelmezett inkluzív társa da lom 
eszméje, azaz nemcsak szükséges, de a gyógypedagógiai hagyomány alap ján
lehetséges is a gyógypedagógus szerep bõvülése az esélyegyenlõségi és szociális
területen.

4. HipOTÉziS  a gyógypedagógiai pálya elhagyása egzisztenciális okok kal és a
társadalmi elismertség hiányával magyarázhatók.

Nézzük most már, hogy melyek az egyes fejezetekre és hipotézisekre vonatkozó
fõbb eredmények!
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• demográfiai jellemzõk 
a fõvárosi lakosok aránya jelentõsen csökkent a nem fõvárosiakhoz képest, 20

év alatt a kezdeti fele-fele arány egyharmad-kétharmad arányra változott. ezt épp-
úgy felfoghatjuk a területi egyenlõtlenség kiegyenlítõdéseként, mint a nagyvárosi
értelmiségnek a pálya iránti érdeklõdése csökkenéseként is. 

ennél figyelemreméltóbb jelenség, hogy a gyógypedagógiai pályán az elnõie -
sedési folyamat lényegében lezárult. a nõk aránya a vizsgált idõ szak ban 87%-ról
97%-ra nõtt. 

a szocializmus évtizedeiben a felsõoktatás egészében a nemek arányának
gyors kiegyenlítõdése zajlott, majd ezt követõen ez a folyamat „átbillent” a nõk
javára, akik többségbe kerültek az évente diplomát szerzettek között. ez mint 
általános kelet-európai tendencia az egész ún. „béketáborban” megfigyelhetõ volt,
ellentétben a fejlett nyugat-európai országokban a nemek sokkal lassabb kiegyen -
lítõ dési folyamatával. a rendszerváltás után azonban ez a folyamat magyar -
országon visszájára fordult, és ismét nõni kezdett a férfiak aránya. 

egyes szakterületek elnõiesedését hiba lenne kizárólag szakmai presztízs -
csökkenéssel magyarázni, az azonban átgondolandó, mi lehet az oka annak, hogy
a visszafordulás a gyógypedagógiai diplomások esetében nem történt meg.
Gyakorlatilag teljessé vált az elnõiesedés, az utóbbi idõben nappali tagozaton
évente csak egy, legfeljebb két fiú iratkozik be elsõévesként.

megemlíthetõ még, hogy a gyógypedagógus nõk között az országos arányhoz
képest magasabb a hajadonok aránya, közöttük viszont magasabb a gyermeket
nevelõk aránya, mint ahogy az országosan jellemzõ. 

• a fõiskolára való bekerülés és a képzés adatai 
a fõiskolai képzés színvonalát a többség kedvezõen ítéli meg. a vizsgált terü-

letek: elméleti képzés - külön-külön az orvostudományi jellegû, a pszi cho lógiai
illetve a gyógypedagógiai ismeretekre, általános pedagógia, speciá lis szak tárgyak,
készségtárgyak (pl. rajz, ének), valamint a szakmai gyakorlat. 

az egyes képzési területek közül a központi jelentõségû gyógypedagógiai
ismeretek mellett a válaszadók többsége a gyakorlatot tartotta a legfonto sabb nak,
ugyanakkor  a gyakorlati képzés minõségét gyengébbnek vélik, mint az elmé leti
képzését. 

Sajnos a jövõben még ehhez képest is inkább romlásra kell számítani, mint
javulásra, mert az utóbbi idõben mind kedvezõtlenebb tendenciák érvénye sülnek
a gyakorlati képzés finanszírozását és óraszámát illetõen. Jó lenne, ha ezt a
problémát a meglévõ vagy a potenciális gyakorlóterepeken is átéreznék a kollégák
és e tekintetben támogatólag viszonyulnának a fõiskolához.

• Életpálya történet és szakmai pályamérleg és motivációk, attitûdök, érték vizsgálat
a vizsgált fontosabb részterületek: munkahelytörténet, szakmai elõreme netel,

családi változások, illetve a gyógypedagógus énkép, a fogyatékosság és 
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társadalmi helyzet, ítéletalkotás egyes kirívó társadalmi problémákról, a gyógy -
pedagógia helyzetének megítélése, a gyógypedagógiai szakmai telje sít mény meg -
íté lése.

ezek részletes ismertetésére azonban most nem kerül sor, késõbbiekben a
publikációk fõleg erre koncentrálnak. mivel azonban az ismertetett 4 hipoté zis
lényegében ezekre a problémákra vonatkozik, vegyük most sorra a hipotézisek
teljesülését!

1. hipotézis  

ezen hipotézist vizsgálatunk alapján igazoltnak tekinthetjük. a pálya választás
motivációiban, a fõiskola jelentõs mértékû ilyen irányú szakmai szocializációs hatá-
sában, a hipotézisre vonatkozó direkt kérdésre adott nagyarányú egyetértõ vála -
szokban, valamint a gyógypedagógiai pálya nehézségei mellett a megma radás okai-
ban ez a feltételezés egyértelmûen megmutatkozik. 

2. hipotézis  

ez a hipotézis csak részben igazolódott. a kérdezetteknek a hipotézisre vonat -
kozó direkt kérdésre adott egyetértõ válaszainak ellentmond a gyógy pe dagógiai
munkának a kérdõívbõl is kiderülõ kevés intézményközti kapcsolata, valamint
különösen az a meglepõ tény, hogy a szülõkkel való kapcsolat is meglehetõsen
ritka, az említéseknek csak mintegy 20%-ban jelenik meg. 

az életpálya során bõvülõ szaktudás feltételezése helyesnek tûnik, ez azon ban
valószínûleg elsõsorban az évek során megszerezhetõ szakmai tapasz ta lat tal
magyarázható, és csak másod-harmadsorban intenzív továbbképzési rend szerrel. 

3. hipotézis  

a társadalmi szereppel kapcsolatos feltételezés igazából a legkézenfekvõbb a
hipotézisek közül. a vizsgálatban is igazolódó, redukált társadalmi szerep vál lalás,
az egyes társadalmi problémákkal kapcsolatos véleménymegosztott ság és véle -
ménynélküliség, valamint az ilyen irányú szaktudás hiánya között minden bi -
zonnyal erõs kapcsolat van. a szociális szervezõ szakból kinõtt szociális munkás
képzésnek a Gyógypedagógiai Karból való kiválása ûrt hagyott maga után, amit a
jövõben új és hatékony, de mindenképpen újszerû kezdeményezésekkel pótolni
kellene.

4. hipotézis  

a viszonylag kevés pályaelhagyótól kapott ilyen értelmû válaszok, valamint a
pályán maradt gyógypedagógusoknak az egzisztenciális és társadalmi elismertség
hiányára rámutató véleményei alapján ez a hipotézis igazolódott. az egyéni szak-
mai sikerek érzése viszont pozitív hatást gyakorol a gyógypedagógia egészének
pozitív megítélésére.
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a gyógypedagógiai életút-kutatás számos olyan lényeges felismerést is 
eredményezett, amelyet hipotéziseinkben nem fogalmaztunk meg, de a kuta tás
problémafelvetése szempontjából jelentõsnek tekinthetõ. Talán a két legfontosabb
ezek közül:
1. a gyakorló gyógypedagógusok többsége nem szimpatizál az integráció gon -

dolatával, alig több mint 20 % az integráció híveinek aránya.
2. a pályaelhagyók életmérleg mutatói szisztematikusan kedvezõbbek, mint

azoké, akik megmaradtak gyógypedagógusnak. ebben a kérdésben azonban
nem elsõsorban anyagi jólétben mérhetõ különbségekrõl van szó, sokkal
inkább szubjektív megítélésrõl. Ugyanis a következõ állításokat kellett osz-
tályzással véleményezniük a válaszadóknak:
• a legtöbb szempontból az életem közel áll az ideálishoz.
• az életfeltételeim kiválóak
• elégedett vagyok az életemmel 
• eddig megszereztem mindazokat a fontos dolgokat, amelyeket akartam az

életben
• Ha újra élhetném az életemet, szinte semmin nem változtatnék 
• Boldogság (!)

valamennyi fenti tényezõ tekintetében szisztematikusan és szignifikánsan ked -
vezõbben értékelték helyzetüket azok, akik már elhagyták a gyógy pedagógus
pályát, és még náluk is kedvezõbben azok, akik sem az oklevél megszerzése után,
sem azóta nem vállaltak gyógypedagógusi állást.



TOVÁBBKÉPZÉS

Universität dortmund (Németország)

ISaR – A látássérültek integráciáját
segítõ virtuális módszertani központ
http://www.isar-projekt.de

dR. emmy CSOCSÁN – FRaNK laemeRS

(Közlésre érkezett: 2005. november 5.)

Bevezetés

a világháló technikai lehetõségeire felépített megsegítõ központ neve, „iSaR“ az
„integration von Schülerinnen und Schülern mit einer Sehschädigung an
Regelschulen“ kifejezés szavainak kezdõbetûibõl született. a dortmundi
egyetem Rehabilitációs Tudományok Karának munkatársai által 2001-ben
létrehozott és azóta folyamatosan mûködtetett és továbbfejlesztett projekt az
indulása óta eltelt négy esztendõben a német területen és nemzetközi viszony -
latban is ismertté és elismertté vált. mûködését a használók a projekt lejárta után
is szükségesnek tartják. erre Németországban már megoldás is született.
Kidolgozásra került egy olyan modell, amelyben a szövetségi államok két-három
éves forgó rendszerben biztosítják majd az adatbankok kiszolgálását, azaz 
munkatársakat delegálnak, általuk biztosítva az adatbevitel folyamatosságát és a
meglévõ információk aktuális szinten tartását. 2005 szeptemberében négy, a 
szövetségi államok által finanszírozott, részmun kaidõben dolgozó kolléga kezdte
meg munkáját a projektben. a szakmai irányításért továbbra is a dortmundi
egyetem munkatársai felelõsek.

az iCevi szervezésében 2004-ben Budapesten megtartott, a látássérültek
pedagógiája területén dolgozó szakemberképzés problémáival foglalkozó nem -
zetközi szemináriumon a dortmundi egyetem munkatársai az iSaR technológia
„know how“-ját nemzetközi hasznosításra ajánlották fel. a Budapesten elindult
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közös gondolkodás Chemnitzben az iCevi európai konferenciáján 2005-ben
tovább folytatódott abból a célból, hogy a már kidolgozott technikai lehetõségeket
kihasználva a német projektbõl egy, a látássérültek integrációját, inklúzióját segítõ
nemzetközi projekt váljon (Csocsán és mtsai 2004).

Jelen írás célja az iSaR projekt megismertetése a látássérültek területén dol -
gozó szakemberekkel, az érintettekkel és az érdeklõdõkkel, valamint azon 
igyekezet segítése, hogy a magyar kollégák is bekapcsolódjanak a nemzetközi
iSaR munkálataiba, és a tapasztalatok birtokában a közeljövõben elindulhasson a
magyar projekt.

ez a mostani részletes ismertetõ abból az alkalomból készült, hogy a projekt
tartalmi és konceptuális alapelveinek megõrzése mellett „új köntöst“, új
szerkezetû portált kapott. a változtatást nem elsõsorban esztétikai intenciók vezet -
ték, hanem a decentralizációs törekvések kiszolgálása. a projektben ma már nem-
csak az egyetemen dolgozó stáb mûködik, hanem a különbözõ földrajzi
helyszíneken a számítógépeik elõtt ülõ külsõ munkatársak is. ez tette szükségessé
egy on-line-ban mûködõ rendszer kidolgozását, amelyhez már nem szükséges az
eddigi web-master közremûködése, hanem a gondozók saját maguk is „betölt -
hetik“, kezelhetik az adatokat. az új iSaR honlap megfelel az akadálymentesítés
nemzetközi normáinak.

a látássérüléssel élõ gyermekek és ifjak - létszámuk arányában - a gyógy -
pedagógia egyik legkisebb csoportját alkotják. Statisztikai adatokból tudjuk, hogy
az iskoláskorú populáció közel egy ezreléke tartozik ebbe a kategóriába. a 
látássérült gyermekek intézményes nevelése több, mint kétszáz éves múltra tekint
vissza. az együttnevelés gondolata és gyakorlata szinte egyidõs az iskoláztatásuk
történetével. amíg a speciális iskolahálózat kiépülésével a vakok szegregált 
oktatása a hetvenes évekig európában szinte kizárólagosnak tekinthetõ, a gyen-
 génlátó gyermekeknek csupán egyharmada tanult speciális intézményben. a 
többségi iskolákban tanuló látássérültek rendszeres gyógypedagógiai megsegítése
ma már több, mint harminc éves múlttal rendelkezik európában. az országok
nagy részében megszületett az integrált oktatást biztosító törvényi szabályozás. a
németországi gyakorlat elemzése során világossá vált, hogy az integrációs 
törekvések megvalósítása sok problémát vetett fel, ugyanakkor nagyon sok jó
példa is született. a „good practice“-t elsõsorban azok a didaktikai megoldások
jelentették, amelyeket az integrációs osztályokban dolgozó pedagógusok fejlesz -
tettek ki és alkalmaztak sikeresen. a sikeres, a gyakorlatban jól bevált oktatás -
szervezési ötletek, módszerek, taneszközadaptációk egy része azonban ott maradt
az iskolákban, ahol azokat kifejlesztették. a tapasztalatok cseréje, részben az érin-
tettek kis száma és területi szétszórtsága miatt, csupán esetlegesen, a tovább -
képzési programok keretében és nem túl jó hatásfokkal valósult meg. 



az iSaR célkitûzése

az iSaR projekt a fenti felismerésbõl született és alapcélkitûzésként azt vállata
fel, hogy a világháló kínálta lehetõségek kihasználásával „összehozza“ a segít -
séget keresõ kollégákat, szülõket, segítõ szakembereket és az érintett diá ko kat
azokkal, akik már integrációs tapasztalatok birtokában vannak, kommunikációs
lehetõséget, fórumot és információforrást biztosítva számukra.
a hálózat elemei: 

a látássérülteket befogadó intézmények
szakemberek
szülõk
tanulók
megsegítõ (módszertani) központok
kiadók, taneszközöket elõállító és forgalmazó cégek
minden érdeklõdõ személy

az iSaR tevékenységi területei

az iSaR 2001-ben startolt és megszületését, mûködtetését egy alapítvány, a
Stiftung für Bildung und Behindertenförderung – mai nevén Heidehof Stiftung
biztosítja. a projekt szakmai „megálmodói“ és azóta is szakmai vezetõi dr. emmy
Csocsán és dr. Renate Walthes, a dortmundi egyetem professzorai. a munka tár -
sak száma a projekt különbözõ fázisaiban változott. a törzsgárdát két tudományos
segédmunkatárs, egy diák munkatárs és egy informatikus képezik. a decentra li -
záció következtében a négy külsõ munkatárs a következõ feladatkörben dolgozik:
a taneszköz- és didaktika tár adatbankjait két kolléga bõvíti, a többszörösen 
sérültek pedagógiája és rehabilitációja területén – mely feladatkör a jövõben 
kiemelt szerepet kap – egy kolléga dolgozik, míg a szakirodalmi adatbankot; a
kapcsolatok, továbbképzések és a címjegyzék aktualizálását a negyedik kolléga
látja el. 

a projekt a kezdettõl fogva rendszeres segítséget kap a szakterületen tanuló
hallgatóktól, akik tanulmányaik során tesztelik és véleményezik az adattár mûkö -
dését. Ugyancsak a hálóra kerülnek a kiválogatási kritériu mok nak megfelelõ 
hallgatói munkák; szakdolgozatok, gyakorlati beszámolók, taneszközfejlesztések
és  -leírások, kutatási eredmények stb. is.

2006-ban az iSaR történetének a harmadik szakaszába lép. a felépítõ szakasz -
ban 2001-2003 között a munkatársak két nagy feladatkörben dolgoztak; adatokat,
információkat gyûjttöttek, szelektáltak, csoportosítottak, elõkészítve azokat a
hálóra, valamint a projekt informatikai bázisának, adatbankok technikai feltéte -
leinek megteremtésén munkálkodtak. 2004-2005-ig tartó második szakaszban az
adattár bõvítése és differenciálódása mellett a decentralizáció elõkészítése, a
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munkatársak körének kibõvítése, az új kollégák betanítása folyt. a harmadik
szakaszban az elsõdleges cél az elért eredmények nemzetközi hasznosítása lesz.

az iSaR szakmai filozófiája alapjául olyan irányadó dokumentumok 
szolgálnak, mint az UNeSCO 1994-es Salamanca dekrétuma, a WHO 2001-es
iCF (international Classification of Functioning, disability and Health) összeállí-
tása, valamint a Német Szövetségi Állam kultusztminiszter konfe renciája által
elfogadott, a gyógypedagógiai nevelést-oktatást szabályozó 1994-es és 1998-as
irányelvek.(drave és mtsai 2000; Unesco 1994; WHO 2001)

a projektben folyó munka minõségének biztosítását az egyetem mun katársai
valamint a projekt által felkért szakemberekbõl álló Tanácsadó testület végzi,
melynek tagjai a látássérültek rehabilitácóját és pedagógiáját szövetségi állami
szinten széles körben képviselik. a Tanácsadó testület évente kétszer egész napos
munkaülésen találkozik a projekt munkatársaival.

az iSaR háló

az iSaR fõ célkitûzése, hogy az internet segítségével a látássérültek integ rá -
ciójával kapcsolatos információkat fogadja, értékelje és továbbadja. virtuális
adat bankjait azonban csak a szakterületen dolgozókkal, az érintett tanulókkal, a
szülõkkel szorosan együttmûködve gondozhatja. ennek érdekében olyan 
tevékenységi területei is vannak, ahol közvetlen tapasztalatcserékre kerülhet sor.
az iSaR rendszeresen, évente kétszer-háromszor szervez tanfolyamokat azoknak
a kollégáknak, akik kezdõként lépnek be a rendszerbe, mint utazó- illetve
integrációt segítõ tanítók, tanárok, vagy szülõk. a team munkatársai rendszeresen
látogatják a más szakmai intézmények által szervezett tovább képzéseket, rendez -
vé nyeket. Telefonon vagy e-mail-en kapott kérdéseket válaszolnak meg, szak ta -
nácsadást végeznek. Segítenek a hálóra felkészíteni a kollégáktól kapott szakmai
anyagokat, didaktikai megoldásokat, taneszközök leírását stb. Kezdettõl fogva az
egyik legnagyobb kihívást a kollégák, az adatszállítók elérése és bizalmuk 
elnyerése jelentette. az internetre vonatkozó nemzetközi szabályok értelmében az
iSaR felelõs az adatok pontos közléséért, védelméért. a „copyright“ marad a szer -
zõk birtokában. mun katársaink a lehetségek adta keretek között kutási projekte-
ket is vezetnek, a látássérültek integrációját segítõ illetve akadályozó tényezõk
elemzését végzik. (leuders, Walthes 2003)

az internetes elérhetõség - adatbankok.

a projekt a http://www.isar-projekt.de címen érhetõ el a hálón. a nyitó lap három
oszlopa a következõ információkat, opciókat tartalmazza: a bal oldali lehetõséget
kínál információk (projektleírás, kapcsolatfelvétel, fórum, a projekt újságja,
keresés szerzõk és szöveg szerint, impresszum) megnyitá sához, valamint az 
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adatbankok (címek, didaktika tár, csoportosított infor mációk, linkek, irodalom,
taneszközök, határidõk) eléréséhez. Ugyancsak a bal oldalon található a belsõ
munkatársak bejelentkezését szolgáló ablak. a középsõ mezõben található a
projekt célkitûzéseinek és munkaterületeinek rövid összefoglalása, míg a jobb
oldali oszlop olyan kiegészítõ információkat tartalmaz, mint a munkatársak
bemutatása, az együttmûködési lehetõségek és innen elérhetõ a projekt angol
nyelvû leírása.
iSaR Web fõbb adatbankjai:

Szakirodalom- és taneszköz adatbankok (literatur, materialien)
didaktika tár (didaktikpool)
Címek és kapcsolatok (links)
Továbbképzési tájékoztató és egyéb idõpontok (Termine)
Tájékoztató információk (informationen)  a következõ területeken:

Jogi szabályozás
Bevezetõ tájékoztató azok számára, akik kezdõként kapcsolódnak be az
integratív oktatásba
aktuális információk „a látássérüléshez kapcsolódó egyéb fogyaté kos ság“
témakörben
Tanulók, szülõk és pedagógusok élménybeszámolói
Fórum (Forum)

az iSaR látogatottsága statisztikai adatok tükrében: 2004. január 1 – 2005. 
október 31. között a látogatók száma: 28.200 volt. 2005 októberében naponta 75-
ször keresték fel a honlapot. az iSaR további 40 internetes portállal össze -
kapcsolt.

valamennyi adatbank esetében a tájékozódást egy gyors keresõprogram 
könnyíti meg. a szakirodalom adatbank (literatur) 931 bejegyzést tartalmaz. egy
irodalmi forrás leírása magában foglalja a mû címét, szerzõjét, bibliográfiai ada -
tai, rövid tartalmi összefoglalást és a szöveg kulcsszavait. a Taneszköz
(materialien) adatbankban jelenleg 1890 bejegyzés szerepel. a látássérültek okta -
tását, fejlesztését segítõ eszközök kinálata széleskörű, játékoktól az adaptált
könyvekig, a tapintható térképektõl a modellekig. valamennyi eszköz kereske -
delmi forgalomban kapható. az adattár tartalmazza a forgalmazó címét és az 
eszköz rövid leírását, valamint ajánlást, megjegyzést a felhasználását illetõen. a
didaktika tár (didaktikpool) elsõsorban olyan didaktikai megoldásokat tesz közzé,
melyek a projekt szakmai kritériumrendszerének megfelelnek. elsõdle gesen az
integrált oktatási gyakorlatban kipróbált és bevált megoldásokat közöl. a kínálat
itt is széleskörû. a palettán az elméleti elemzéssel kiegészített gyakorlati példákat
tartalmazó elektronikus könyv, a gyengénlátók írását segítõ vonalas és négy zet -
hálós írólapok (melyek letölthetõek) ugyanúgy szerepelnek, mint új matematika
taneszközök vagy társasjátékok. Közös sajátosságuk, hogy vala mennyi megoldás
módszertani útmutatást, leírást tartalmaz. a keresõprogram segítségével 
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tantárgyak szerinti célzott eljutás is lehetséges. a didaktika tár jelenleg 110 adatot
tartalmaz.

Nemzetközi kooperáció 

az iCevi fórumokon tartott szakmai találkozók, workshopok tanulságai szerint a
nemzetközi érdeklõdés nagy egy iSaR-europe projekt életre hívására (Csocsán és
mtsai 2005). a német nyelvû országok eddig is használták a projekt adta
lehetõségeket, de az együttmûködés még nem két- illetve több oldalú. Feltehetõen
több kérdés vár még tisztázásra az elõkészítõ szakaszban. Szükségesnek látszik
egy olyan plattform létrehozása, amely minél több látogató számára elérhetõ.
melyik nyelv szolgáljon majd ennek alapjául? melyek legyenek a tartalmi súly-
pontok? milyen feladatokat vállalnak magukra az elõkészítésben résztvevõ
országok, stb.

az elõzetes megbeszélések alapján egyetértés mutatkozik abban, hogy az
iSaR-europe fõ tartalmi célkitûzéséül a látássérültek inkluzív oktatását, nevelését
segítõ, de az egyes országok sajátosságaihoz, lehetõségeihez alkal maz ható didak-
tikai megoldások, módszerek, szervezeti formák gyûjtését, elemzését és közzété-
telét választja. 

az iSaR-europe programmal pármhuzamosan, de attól függetlenül 
indulhatnak el az egyes országok nemzeti projektjei. amíg a technikai know how-t
a német iSaR szolgáltatja, az adatbankok beindításhoz szükséges informá ció há -
lózat kiépítését, az adatbevitelhez szükséges munkahelyet, stb. a helyi forrásoknak
kell biztosítaniuk majd. ajánlatos, hogy a program vezetését egy, a szakem ber -
kép zésért felelõs intézmény vállalja, amely állandó kapcsolatban áll a látás sérül -
tek integrációs rendszerébe bevont többi intéz ménnyel, és a minõségbiztosítást is
garantálja. a német iSaR munkatársai örömmel fogadták az elTe Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar látássérültek pedagógiája Tanszék munka társai -
nak szándéknyilatkozatát a magyar iSaR elõkészületeit illetõen és további sikeres
együttmûködést remélnek a közeljövõben.

amikor elvállaltuk a feladatot, hogy az iSaR-programról a magyar gyógy -
pedagógusok lapjában beszámolunk, tudtuk, hogy nehéz feladatra vállalkoztunk.
a komplex feladat- és tevékenységi kör leírása szinte lehetetlen. Reméljük
azonban, hogy az érdeklõdést felkeltettük és a németül, angolul olvasó kollégák
kedvet kapnak majd az iSaR portál megláto gatá sá hoz. azt is szeretnénk, ha e
rövid ismertetõ a segítségére lehetne mind azok nak, akik a magyar virtuális
megsegítõ központ létrehozásán mun kál kod nak. Hisszük azt, hogy a nemzetközi
együttmûködés a szinergia hatás követ keztében a látássérültek pedagógiája és
rehabilitációja területén az elmélet és gyakorlat effektív és gyors fejlõdésének
szükséges feltétele. 
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GYÓGYPEDAGÓGIA TÖRTÉNET

dr. Török Béla óvoda, Általános iskola, Speciális Szakiskola,
egységes Gyógypedagógiai módszertani intézmény, diákotthon
és Gyermekotthon (Budapest)

80 éve a nagyothalló gyermekekért

SzÕllÕSiNÉ SipOS viRÁG

(Közlésre érkezett: 2005. október 6.)

„önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi, a világ
nem vele kezdõdik. mindennapi munkánkhoz az elõdök példájából meríthetünk
erõt, hitet és bátorságot”- fogalmazza meg szép és idõálló gondolatát Sütõ andrás.

amikor nagyothalló iskolánk 80., országos intézményünk létrejöttének 40.
évfordulóját ünnepeljük, méltán idézzük ezt a gondolatot elõhívva a múltból dr.
Török Béla alakját és az eltelt idõ szakmatörténetét.

igen, dr. Török Béla nemcsak iskolaalapító, nemcsak a magyarországi
nagyot halló oktatás létrehozója volt, hanem a tudománytörténet szempontjából is
újat alkotott. az önálló iskola kiharcolásával együtt megalapozta azt a pedagógiai
kultúrát, amely mintegy hídként feszülve a többségi és a sajátos igényeknek
megfelelõ pedagógia közé, mára is érvényesen megteremtette azt a nevelõ – 
oktató tevékenységet, amely ma is meghatározó, értékes, szolgálja a nagyothalló
gyermekeket, tanítja, neveli, (re)habilitálja õket, és elindítja õket a többségi okta -
tás és a társadalom világába. 

Hogyan is történt mindez, hogyan fonódott össze az 1871-ben születetett és
1910-ben már egyetemi magántanár, fülorvos szakmai élete a nagyothalló gyer-
mekek szolgálatával? a fiatal fülorvos-sebész-tisztiorvos már németországi
tapasztalatszerzése alkalmával megmutatta kiemelkedõ tudását. Hazai orvosi kar-
rierje 1903-ban indult meg a fõvárosi Szent János Kórházban. az európai hírû
fülgyógyászati intézet már az õ és a világhírû Jansen professzor közös tervezése
alapján készült el. meghatározóak voltak a fül, a hallásmérés kutatásában elért
eredményei is. ezekben a kutatásokban többek között a Nobel-díjas Békésy
professzorral is együttmûködött.
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mégis hogyan fordult a kor kiemelkedõ kutató professzora a nagyothallók
oktatásának megteremtése felé? Hiszen addigi  tudományos tevékenysége már
akkor szakmája hírességei közé emelte! valami hiányzott még ebbõl az életmûbõl
– érezhette iskolaalapítónk. Felismerte a siket gyermekek és a nagyothalló
gyermekek meghatározó különbözõségeit és ösztönözték külországi tapasztalatai
is, gondolva a németországi nagyothalló oktatás már akkor szép eredményeire. az
ilyenkor néha megszületõ legendák szerint egy célját el nem ért hallásjavító mûtét
utáni tragédia, egy nagyothalló fiatal lány önkezû halála is megindította.

valószínûleg még jobban megacélozta elszántságát találkozása Bárczi
Gusztávval, aki kimagasló egyénisége, mondjuk ki zseniális korszakalkotó tudósa
volt a hazai hallássérült oktatásnak. a hallásfejlesztés - hallásnevelés lehetõsé -
geinek felismerésével olyan fordulatot hozott a magyar szurdopedagógiába, mely -
nek hatása ma is él és mûködik.

dr. Török Béla felhasználva elismertségét, az akkori magyar állami,
székesfõvárosi vezetéssel való kiváló kapcsolatrendszerét, hihetetlen szívóssággal
elérte, hogy a meg-meginduló decentralizált osztályok egyesítésével Budapest
Fõváros Tanácsa engedélyezze a nagyothalló gyermekek saját önálló iskolájának
a megnyitását. 

Kitûzték hát a nagy napot. 1925. december 19-én ünnepélyes keretek között
megnyílt a Toldy Ferenc utca 64. alatt a megálmodott iskola. az ország, a fõváros
számos magas rangú méltósága jelent meg, ott voltak az egyházak vezetõi, a
rokon intézmények, a szakmai társaságok képviselõi, és természetesen a boldog
nagyothalló gyermekek tanáraikkal. egy valaki hiányzott csak: az iskolaalapító.
dr. Török Béla 22 nappal a kapunyitás elõtt meghalt. az öröm a döbbenettel
vegyült, de a munka megindult és tart napjainkig.

megkezdõdött hát az elsõ 40 év, a nagyothalló gyermekek fõvárosi 
iskolájának a korszaka. a történelem vérzivataros évei, a ii. világháború és az azt
követõ nehéz évek sem akadályozták meg a tisztességes munkát, amelyet 
kezdetben kissé még a siket iskolákra jellemzõ kiejtés tanítás és szájról olvasás
tanításának dominanciája jellemzett. az intézmény többször volt kénytelen helyet
változtatni. Többször változott az iskola vezetése, valamint neve is. az 
iskolaalapító Török Béla neve annak ellenére, hogy az eredeti alapító Oklevélben
a „nagyothalló gyermekek apostolának” nevezték, kezdetben még nem került be
az iskola nevébe, csak jóval késõbb. de néhány év után ismét eltûnt onnan. 

Koncepcióváltást jelentett – ha óvatosan is – amikor az Írás helyett a magyar
nyelv került be a tantervbe, de a legnagyobb szakmai elõretörést Bárczi Gusztáv
korszakos felismerése és annak a pedagógia színterére való behelyezése 
jelentetett. amikor megfogalmazódott, hogy még a súlyosan hallássérült 
gyermeknél is érdemes és hatékony a hallásfejlesztés megindítása, és a szurdo -
pedagógia szakembereinek kötelezettsége a hallássérült gyermekek hallás- és 
ritmusnevelése. a Hallási gyakorlat megjelent az iskola programjában. a dohány
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utcai nagyothallók iskolájában  Bárczi Gusztáv személyesen irányította a hallás-
nevelést. mindez akkor még csoportos és egyéni hangerõsítés nélkül!

a dohány utcai iskola lett az országos intézmény szakmai elõkészítõje.
intenzív elõkészületek kezdõdtek meg a vidéki gyermekek beiskolázására. az 
óriási igény tudatában négytagú felkészült pedagóguscsoport végezte a hallás-, a
beszéd- és a személyiségvizsgálatokat. ( dr. Csányi yvonne, dr. maria magyar-
agostini, Géczy péterné, papp Gyuláné.) Sziklay Béla igazgató jelentõs technikai
elõkészületeket tett. Saját tervezésében és kivitelezésében egy helyi padsort
átalakított; hangerõsítõ berendezéssel látta el. elkészült az ország elsõ csoportos
elektro-akusztikai berendezése. még jelentõsebb volt a szakmai készülõdés, a
modern hallás- és beszédvizsgáló tesztek alkalmazása, a természetes beszéd-
fejlõdésre alapozott nyelvi fejlesztés eszméjének és gyakorlatának középpontba
állítása.  

És elérkezett a nagy pillanat! 1965. november 15-én megkezdõdött a második
negyven év.

az ybl-díjas zalaváry lajos tervei alapján épült korszerû, szép intézményben
végre helyet kaptak a vidéki gyermekek is. Életre kelt az óvoda, az általános 
iskola és a diákotthon is.

az intézményt 1984-ig lovász lászló vezette, õt követte 2004-ig dr. Sári
Jánosné.

lovász lászló megfelelõ egyensúlyt tartott a korszerûség, a folyamatos
megújulás és a szabálykövetõ, törvénytisztelõ mûködés között, teret adva a 
hallássérült szakma lassan meginduló modernizációjának.

a behelyezési vizsgálatokat továbbra is folytató, dr. Sári Jánosnéval és a kívá-
ló pszichológiai vizsgálatokat végzõ Tóth egonnal kibõvült csoport munkáját
késõbb a Hallásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság vette át. 

az iskola megbecsülését jelentette 1972-ben az alsó tagozatos pedagógusok
legjobbjaiból választott tanárok gyakorlatvezetõi megbízása a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Szurdopedagógiai Tanszéke számára.  ez
a minõségi oktatómunkát megkövetelõ tevékenység ma is tart.

Jelentõs elõrelépést jelentett 1979-ben a lovász lászló és dr. Csányi yvonne
szerkesztésében elkészült új, a beszédközpontú nevelés-oktatásra épülõ tanterv,
mely már kiterjedt a differenciálásra is. Fejlõdést jelentett a heti 2 óra Korrekció
és az egyéni anyanyelvi nevelés bevezetése, amely értelemszerûen, áthelyezve a
kiejtés – korrekció felelõsségét és munkáját, jóval több teret adott az anyanyelv
tartalmi – szintaktikai fejlesztésének az elõkészítõs anyanyelv valamint az alsó
tagozatos Beszédfejlesztés tantárgyak keretében. a differenciálás konkrét meg -
valósítása érdekében a gyermekek hallás- és beszédállapotuk szerint úgynevezett
„a” és „B” típusú osztályokban tanulhattak, melyekhez a tanterv differenciált
anyagrészeket és követelményeket rendelt.

ez még a csoportos hangerõsítõ berendezések virágzásának korszaka volt. a
Budapesti elektroakusztikai Gyár (BeaG) gyártotta, szerelte fel és folyamatosan
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korszerûsítette ezeket, késõbb alkalmassá téve õket kis-csoportos, sõt, egyéni
fejlesztésre is. a hangerõsítõ berendezések tervezési fázisában minden 
alkalommal kikérték az intézmény igazgatójának és vezetõ tanárainak 
szakvéleményét. (intézményünk volt a BeaG egyik legfontosabb bemutató
„partnere”). Korszerûsödõ konstrukciókban készült berendezéseik leszerelésére
az egyéni hallókészülékek dinamikus elterjedésének korszakában, 1987-ben
került sor. ezzel egyidejûleg, követve a technika óriási fejlõdését, indult meg az
audiológiai ellátás korszerûsödése. ez nemcsak a hallókészülék ellátás jelentõs
javulását eredményezte, hanem azt is, hogy a nevelõtestület birtokába jutott a
korszerû pedoaudiológiai ismereteknek.

lassan jelentõs változások mutatkoztak tanulóink összetételében. már 1982-
ben szükségessé vált a beszédtanulási, tanulási nehézséggel küzdõ gyermekek
érdekében az un. diszfázia-korrekciós tevékenység megindítása, mely napjainkra
az egyik kiemelkedõen fontos, a sajátos nevelési igényeket teljes mértékben 
szolgáló speciális tevékenységünkké vált. ebbõl fejlõdött ki a a legsajátosabb
nevelési igényeket kielégítõ komplex vizsgálati rendszerünk, mely lehetõvé teszi
a társuló hátrányok korai felismerését és a korrekció azonnali megkezdését. mára
a diagnosztizáltan beszédtanulási, tanulási nehézséggel küzdõ gyermekek 
számaránya megközelíti a 40%-ot.

de volt mindezeknél még nagyobb jelentõségû változás: a diagnosztizáltan
enyhe fokban értelmi fogyatékos (ma: tanulásban akadályozott) nagyothalló 
gyermekek nevelés-oktatásának felvállalása. a pesti utcai kastély-épületben való
mûködésük után 1985 után létrejött alsó tagozatos iskolájuk a Szõnyi úton, majd
ezt követõen felsõ tagozatos iskolájuk Újváros parki épületünkben. mindehhez
persze meg kellett alkotni a kettõs akadályozottságnak megfelelõ, fejlesztõ –
korrigáló jellegû speciális tantervüket is.

Ígéretes újabb szervezeti és pedagógiai fejlõdést jelentett az Újváros parki 
speciális szakiskolai tagozat megnyílása, 1992/93-ban. 

És most fordítsuk figyelmünket a legdinamikusabban kibontakozó, egyre
inkább meghatározó szolgáltatásunk, a módszertani intézmény felé. Hogyan
kezdõdött meg fejlõdése? Szinte hihetetlen elképzelni, hogy 1987-ben mindössze
két pedagógus látott el utazótanári tevékenységet. azután, egy idõben az integ -
ráció szemléletének és gyakorlatának elõretörésével a pedagógiai Szakszolgálat
dinamikusan, egyre több szolgáltatást nyújtva alakult át sokfunkciós módszertani
központtá, majd módszertani intézménnyé.

de haladva a múlt idézésében, most megállva, egy szép dátumot, egy szép
ünnepet szeretnék felidézni. az 1990-es évnek – amely szintén jubileumi év volt,
a nagyothalló oktatás 65., és az országos intézmény 25. jubileuma –, a múlt meg -
szó lításán túl jóval nagyobb volt a jelentõsége. 1990. december 15-i ünne -
pélyünkön dr. Sári Jánosné igazgatónk dr. Szolnoki andrea fõpolgármester-
helyettestõl átvehette azt az okiratot, amellyel Budapest Fõváros önkormányzata
kimondta, megerõsítette, leírta, hogy nevünkben, pecsétünkben ismét megjelenhet
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iskolaalapítónk neve. Szép pillanat volt a Török Béla emlékérmek átadása vala-
mint Török Béla emléktáblájának felavatása.. demszky Gábor fõpolgármester
külföldi tartózkodása miatt nem lehetett jelen, hangfelvételrõl köszöntött 
bennünket, de hazaérkezve egyenesen a madách Színházba sietett, a Nagyothalló
Gyermekekért alapítvány által rendezett színvonalas mûsor megtekintésére. mert
akkor már élt alapítványunk, mi több, a Török Béla Baráti Kör elnevezésû, az
iskola régi tanulóiból alakult társadalmi szervezet is.

Továbblépve az idõben felidézhetjük pedagógiánk újabb továbbfejlõdését az
1993-94-es tanévben. a differenciált tanulás – szervezés és metodika elõtérbe
kerülését jelentette innovációs programunknak, a komprehenzív oktatási mód -
szer nek a bevezetése. ez a program azóta is él, mûködik és a leghatékonyabb
eredményeket éri el az alsó tagozatos osztályokban. intézményünk, szakmánk
fejlõdése természetesen nem volt elszigetelt. Sõt, a többségi pedagógiában bekö -
vetkezett erõteljes modernizáció, mi több paradigma-váltás késztette megújulásra.
az 1998/ 99-es tanév nagy kihívása és sikere volt a NaT mellé csatlakozó tan tár -
gyi rendszer és pedagógiai program kimunkálása. Tantárgyi rendszerünk és kilenc
tantárgyunk „minõsített tantervként” kerülhetett be az OKi adatbankjába, ahová
már száznál több megkeresés érkezett. Nagy érdeklõdést váltottak ki a teljes 
mértékben sérülésspecifikus tantárgyak tervei, pl. az innovációnak minõsülõ
integrációs gyakorlat, mely az óvodától kezdve biztosítja a nagyothalló és halló
gyer mekek, gyermekcsoportok együttlétét, együtt tevékenykedését a halló gyer-
mekekkel. ezt a tantárgyat  az OKi továbbképzõ programjaiba is beillesztette.
vonat kozik az érdeklõdés modern óvodai programunkra is.

ez az idõszak  egyben a módszertani Központ- késõbb módszertani intéz -
mény- erõteljes megerõsödésének korszaka is volt, tükrözve a megváltozott szem-
léletet integrált és szegregált nevelés viszonyában. az utazótanári szolgál ta tás
mellett megjelenõ korai nevelési, óvodai, iskolai tanácsadó rendszer, az
utógondozás, az iskola erõivel közösen végzett tájékoztató tanfolyamok a szülõk
és a többségi pedagógusok számára a közvetlen cél elérése mellett komoly, ese -
ten ként állandósuló kapcsolatokat építettek ki a szülõi ház és a gyermekeinket
fogadó többségi iskolák között, segítve egymás egyre jobb megértését, építve a
kooperációt.

a módszertani intézmény dinamikus fejlõdése jócskán megváltoztatta belsõ
arányainkat.  míg alapiskolánkban 26 óvodás és 129 általános iskolás gyermek
ne vel kedik, a módszertani intézmény jelenleg már 116 gyermek ellátásáról gon -
dos kodik. ez természetesen a nevelõtestületen belüli átcsoportosítást is magával
hozta. Sõt ez az arány minden valószínûség szerint tovább fog módosulni a
módszertani intézmény javára.

igaz örömmel vettük tudomásul, hogy elõször idén tudunk 5 óvodás csoportot
indítani, és a kezdõ évfolyamon is szép számú gyermek kezdte meg a tanulást. de
az is igaz, hogy mi magunk igyekszünk tenni annak érdekében, hogy ennek a
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nagyszámú gyermekcsoportnak egy része már egy-két tanéven belül integrá -
lódhasson halló óvodás, iskolás társai körébe.

a többségi iskola programjához, követelményeihez való alkalmazkodásunk
jegyében, de elsõsorban a gyermekek jövõje érdekében, tettük kötelezõvé az ide-
gen nyelv tanulását. Jól felszerelt informatika oktatásunkat részben az aCCeSS
programnak is köszönhetjük, no meg iskolafenntartónk folyamatos támogatásának,
valamint pályázati munkáinknak is. a második negyven év végére megélénkült
pályázati tevékenységünket az igények, kérések megfontolt megfogalmazásán túl
a szakmai alátámasztások jó minõsége is jellemezte. mind a Fõvárosi Közoktatás-
fejlesztési Közalapítvány, mind a Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány 
pályázatai sok segítséget jelentenek számunkra. más segítõink és szponzoraink is
vannak.

de most ismét szeretnék néhány évet visszakanyarodni az idõben, és meghatottan
megemlékezni csodálatos, emberséges, és számunkra pótolhatatlan támogatónkról,
lamberto Gardelli mesterrõl, aki nemcsak nagy koncertjeinek hozadékából segített
bennünket, hanem eljött közénk, szívébe zárta gyerme kein ket, együtt volt velünk.
Úgy, mint felesége elma Gardelli asszony, aki számunkra írt bájos gyermek köny -
vével (az álomrét) a másság megértésére, a hallássérült gyermekek elfogadására
kívánta nevelni a halló gyermekeket, mi több, a halló világot.

meglódult az idõ, és nevelõtestületünknek együtt kellett élnie a folyamatos
változásokkal. de nemcsak átélte mindezt. maga is alkotójává, serkentõjévé lett a
modernizációs folyamatoknak. Testületünk folyamatosan tanul, elõrelép, egyre
többen szerzik meg a második diplomát, a szaktanári oklevelet, az egyetemi 
végzettséget, a mentálhigiénés, pszichológusi diplomát. egyre többen vesznek
részt a tudományos rendezvényeken, konferenciákon, nemcsak hallgatóságként,
hanem elõadásokat tartva, publikálva. Becsületünkre válik, hogy vannak olyan
kutatómunkák is intézményünkben, amelyek egyetemi szintû munkákhoz kap cso -
lódtak. (például a Bme beszédakusztikai kutatásaiban való részvétel, a veszprémi
egyetem neuroszámítógépes témáiban való közremûködés.) az életen át tartó
folyamatos tanulás jelszava szinte sajátunkká lett.

mégis, mindezeknek örvendezve, reálisan kell mérlegelnünk és elõre tekin -
tenünk.

2005-öt írunk, és ha csak arról lenne szó, hogy bekapcsolódjunk a pedagógia,
speciálpedagógia nagy modernizációs folyamatába, akkor is rövid áttekintést kell
végeznünk. pedig mi ennél többet teszünk, hiszen alkotóan veszünk részt ebben a
változásban. merre tartunk? melyek alapértékeink, vezérlõ gondolataink a 
második évezred elején? mit kell tennünk, hogy még jobban ismerjük gyerme -
kein ket, és még jobban ismerjük fel tennivalóinkat. Hogyan határozzuk meg ön -
magunkat? 

Hiszen ha csak rátekintünk intézményünknek az alapító okiratban rögzített tel-
jes nevére és megnézzük szerkezeti vázlatát, már akkor látjuk, hogy mennyire
sokrétû, sokfunkciós cél- és feladatrendszerrel állunk szemben, milyen sokarcú



gyermekpopulációnk, és milyen közös szakmai akaratot, felkészültséget és meto -
dikai tudást igényel ennek a rendszernek a jó mûködtetése. 

mindehhez közös gondolkodásra, elméleti bázisra és közös elhatározásra van
szükség. És az is bizonyos, hogy nevelés-oktatásunk vezérlõ elvei hosszútávra
határozzák meg tennivalóinkat.

melyek hát ezek a vezérlõ elvek – egyben kötelezettségek?
• az egyik a magyar nyelv alapvetõ törvényszerûségeinek megfelelõ anya -

nyelvi szint kimunkálásának, fejlesztésének, korrigálásának kötelezett sége,
megközelítve az ép gyermekek nyelvhasználatát;

• a másik a többségi óvodai-iskolai nevelés felé való elindítás lehetõségének a
megadása, bármely évfolyamról, korcsoportból indítva el a gyermekeket az
integráció felé;

• a harmadik – éppen a többségi nevelés-oktatás színterére való korai átlépés
érdekében – a többségi iskola cél- és feladatrendszerének vállalása, igénybe
véve a korszerû, a differenciált, ha kell, individualizált fejlesztést.
de kik is valójában azok a gyermekek, akikért minderre vállalkozunk?

• a megközelítõleg normál beszédfejlõdés útját járó gyermekek, akik eleve a
többségi iskolában kezdhették volna meg a tanulást;

• a korlátozottabb nyelvi bázissal rendelkezõ, hosszabb speciál-pedagógiai 
fejlesztésre szoruló gyermekek, akiknek néhány évig még szükségük van a
szegregált intézményben való tanulásra;

• azok a gyermekek, akiknek súlyosabb nyelvi, szociális és emocionális 
kompetencia hiányuk és rendkívül lassú ütemû fejlõdésük miatt – éppen a
középiskolai integráció sikeréért – érdekében áll az alapfokú tanulás idõszakát
végig szegregált iskolában tölteni; 

• a nagy számban jelenlévõ beszédtanulási, általános tanulási nehézséggel
küzdõ gyermekek, akik számára az együttnevelés – bár nem elképzelhetetlen
– de kockázatos, igen nagy felelõsséggel jár;

• a re-szegregált gyermekek, akik az általános iskola visszautasítása után igen
sok pedagógiai megsegítést, esetleg mentálhigiénés támogatást is igényelnek;

• Újszerû gyermekcsoportként a cochlea implantáció utáni terápiát igénylõ
gyermekek.
Bízunk abban, hogyha a velük való pedagógiai munka tervezését, végzését

sajátosságaikat figyelembe véve végezzük és nem térünk el az utunkat vezérlõ
alapelveinktõl, jól tudjuk szolgálni ezeket a gyermekeket a továbbiakban is tudás -
sal, szeretettel, elfogadással, értelmes és belülrõl is vezérelt munkával. együtt
élve múltunk értékeivel, és vállalva a fejlõdés folyamatosságát. Jómagam, aki
2004-ben vettem át az intézmény vezetését, hiszek ebben.

de mégis felteszem a kérdést, mit rejt valójában a jövõ?  megújulásunk,
újszerû feladataink és régi munkásságunk értékõrzõ volta mellett szükség van-e
még a jövõben is Török Béla szegregált iskolájára? a válasz egyértelmûen: igen!
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Hadd idézzem Robert Frost amerikai költõ egy gondolatát: „Soha ne rombolj
le kerítést addig, amíg ki nem deríted, miért emelték.”

Ha a nagyothallók iskoláját egy kerítéssel körülvett „gyermekkertnek” értel-
mezzük, akkor ezt kell mondanunk: vannak kertek, amelyeknek az a hivatása,
hogy a gyengén felnövekvõ, érzékeny, sajátos bánást igénylõ szép növényeket
neveljék, megóvják, de egyúttal megerõsítsék és képessé tegyék arra, hogy elõbb-
utóbb más, távoli nagyobb kertekbe, zordabb éghajlatú térségekbe átkerülve is
szépen fejlõdjenek, megmaradjanak. ez a mi feladatunk. a sajátos nevelési igény-
re szoruló gyermekek azon körének fogadása, megerõsítése, a „kiültetésre” való
alkalmassá tétele, akik még nem tudnak egy nagyobb, általánosabb „kertben”
megmaradni, megerõsödni, felnövekedni. de számukra is eljön a megfelelõ
pillanatban, lehetõleg korán a „nagy  kertekbe”, a szabad terekbe való kiültetés
pillanata. 

És amit fontos tudni, ennek a kerítésnek sok, eleve nyitott ajtaja van, és soha
nincs kulccsal zárva. Bejöhetnek a szülõk, a többségi iskolák pedagógusai, akik
érdeklõdnek és tanulnak nálunk, azok, akiktõl meg mi akarunk tanulni, a másféle
iskolákból érkezõ különféle gyermekek, azok is, akik csak bekukkantanak, de
nem itt akarnak nevelkedni, csak tanácsot, megsegítést kérnek. És bármikor
elmehetnek megerõsödve, felkészülve a mi gyermekeink. Nagy nyitott kert a
miénk, kerítésével és sok-sok kapujával, barátságos és sokat tudó kertészeivel
együtt, de a nagyothalló gyermekekért van, értük, felnevelésükért, családjukért,
jövõjükért. igen, szükség van Török Béla iskolájára.
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Egy Phare program tapasztalatai a felnőtt 

hallássérült személyek képzésében

pÁSzTOR Éva - dR. peRlUSz aNdRea

(Közlésre érkezett: 2005. február 14.)

a magyar munkaerő-piaci helyzetre általánosságban jellemzően a hallássérült
pályakezdők - legyenek bár szakmunkások, illetve érettségizettek - nehezen talál-
nak munkát. annak ellenére, hogy a speciális iskolákat végző hallássérült fiatalok
szinte mindegyike szerez valamilyen szakképesítést, többségük nem rendelkezik
korszerű, piacképes szaktudással. méginkább igaz ez azokra a hallássérült embe-
rekre, akik korábban betanított munkás végzettséget szereztek vagy a hagyomá-
nyos szakmák területén kaptak szakképesítést. Többségüket olyan munkákra ké-
pezték ki, melyek ma a leggyorsabb ütemben tűnnek el. a munkahely megszerzé-
sében és megtartásában az egyik kulcsprobléma a „szaktudásbeli szakadék”, mely
az oktatás és képzés területén is változtatásokat igényel. a 2001-es népszámlálás
(KSH, 2002.) adatai szerint a hazánkban élő 53.565 fő hallássérült ember közül
44.679 fő a nagyothallók és 8.886 fő a siketek száma. a hallássérült emberek
mindkét csoportja iskolázottsági szint tekintetében elmarad a teljes lakosságban
kimutatott iskolázottsági szinttől, ugyanakkor a siketek csoportja fokozottan hát-
rányos helyzetű. a nagyothalló és siket csoport között döntő különbség mutatható
ki a végzettséggel nem rendelkezők és a közép-, illetve felsőfokú végzettségűek
körében. eltérés tapasztalható az iskolázottsági szint tekintetében az ország egyes
régiói között is, a Budapesten élő hallássérült emberek magasabban iskolázottak,
ugyanakkor bizonyos megyékben (Jász-Nagykun, Nógrád, zala, Szabolcs-Szatmár-
Bereg, Békés, Bács-Kiskun és Heves) az átlagnál alacsonyabban képzettek
(abonyi, 2003).

a 2001-es népszámlálás (KSH, 2002.) adatai szerint a hallássérült emberek
közül 5867 fő volt foglalkoztatott, ez az arány (11%) jóval kisebb, mint a teljes
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népesség körében (50%). a két csoport - nagyothalló és siket csoport - között 
nem volt számottevő eltérés a foglalkoztatottság arányában. munkanélküliként
szerepelt 1075 fő hallássérült személy, ők a teljes hallássérült populáció 2%-át
alkotják. Saját jogú nyugellátásban (27922 fő), illetve rokkantnyugdíjban 
részesült (8793 fő) összesen 36715 fő, mely a teljes hallássérült populáció 69%-
a, illetve eltartott volt 5257 fő (9%). a gazdasági aktivitás korábbi – az 1990-es 
népszámlálás adataiból származó – mutatóival történő összevetés (KSH, 1995.)
szerint a hallássérült emberek gazdasági aktivitása az elmúlt tíz évben csökkent,
az eltartottak (gyermekkorúak) arányának csökkenése mellett, ugyanakkor nőtt
az inaktív keresők száma. ez annak ellenére így van, hogy az elmúlt 10 évben a
hallássérültek iskolázottsága nőtt. az iskolázottsági szint növekedése azonban
nem hozta magával a hallássérült emberek jobb munkaerő-piaci lehetőségeit, illet-
ve a foglalkoztatottak számának növekedését. Bár a statisztikai adatok tanúsága
szerint az elmúlt 10 évben a teljes magyar népességben nőtt a foglalkoztatottak
aránya, több lett a munkahely, ez azonban nem járt együtt a hallássérült emberek
helyzetének pozitív változásával. vélhetően – és az adatok is erre utalnak – a
leszázalékoltatás, illetve a fogyatékossági járadék bevezetése nem segítette elő a
gazdasági aktivitási mutatók pozitív irányú változását, illetve az iskolázottsági
szint növekedésének önmagában nincs rövid távon kimutatható hatása a 
hallássérült emberek munkaerő-piaci esélyeinek javulására. a kedvezőtlen hely-
zet fennmaradásának hátterében további tényezők keresendők, melyek a munka-
erő-piac jelentős átalakulásával is magyarázhatók. Csökkent a nagyüzemek mel-
lett működő tanműhelyek száma, mely kedvezőtlenül hatott a szakmatanulási
lehetőségekre. a mester melletti egyéni szakmatanulás komoly anyagi terheket
ró az amúgy is sok esetben anyagi nehézségekkel küzdő családokra, ezáltal nem
nyújt valódi alternatívát a korábbi szakképzési formák kiváltására. a korábban
jellemző rehabilitációs munkahelyek - állami célszervezetek, melyek csoportosan
foglalkoztattak siket és nagyothalló személyeket hagyományos (asztalos, kárpitos,
lakatos, mechanikai műszerész, nyomdász, könyvkötő, burkoló, varrónő) - 
szakmáikban, száma csökkent. Ugyanakkor a versenyszférában lévő munkáltatók,
az egyébként is magas munkanélküliség mellett, a támogatások ellenére sem
alkalmaznak könnyen megváltozott munkaképességű, fogyatékos munka
vállalókat. a munkanélkülivé vált hallássérült személyek számára a munkaügyi
központok által szervezett át- és továbbképzések csak korlátozott mértékben ve-
hetők igénybe. Jó néhányuk esetében ez összefügg alacsony képzettségükkel, az
érettségi bizonyítvány hiányával, mely többnyire alapfeltétele a szervezett képzé-
seknek. akadályozó tényező lehet a hallássérülés nyomán előálló alacsonyabb
nyelvi kompetencia, mely megnehezíti a hallássérült személyek részvételét a hal-
lók számára szervezett képzéseken. a hallássérült emberek munkavállalási lehe-
tőségeit a fentebb vázolt tényezőkön túl a munkaerőpiac keresleti jellemzői hatá-
rozzák meg. „a fogyatékosok iránti munkaerő-piaci kereslet alacsony. ez egyfelől
abból adódik, hogy a munkaadók nem eléggé informáltak a fogyatékosokkal
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kapcsolatban, és ennek nyomán félelmeik vannak a fogyatékosok által végzett
munkát illetően: vagy meg vannak arról győződve, hogy a fogyatékosok feltét-
lenül alacsonyabb teljesítménnyel végzik a munkát, mint az épek, vagy azt hiszik,
hogy csak nagy és speciális beruházások révén hozhatók létre a fogyatékosokat
hatékonyan alkalmazni tudó munkakörülmények." (Bánfalvy, 2002, 56. p) a hal-
lássérült munkavállalókkal kapcsolatos a munkaadók részéről megjelenő legfon-
tosabb előítélet a kommunikáció képtelensége. Ha tudomást szereznek a hallássé-
rülésről, nem merik vállalni a foglalkoztatást, mert félnek a kommunikációs
nehézségektől. annak ellenére így van ez, hogy a hallássérültek egy jelentős cso-
portjának nincsenek, vagy enyhe fokúak a kommunikációs problémái, a hallás-
sérülés is korrigálható ma már korszerű segédeszközök révén.

Jelen tanulmány keretében egy, a felnőtt hallássérültek szakképzésére kon-
centráló phare program által támogatott modellt szeretnénk bemutatni. a modell
helyszíne Nógrád megye székhelye, Salgótarján volt, célcsoportja a megyében élő
18 év feletti, aktív korú hallássérültek, megvalósítója a Szív a szívért alapítvány.
a projekt címe: „Kommunikáció a munkahelyen”- Társadalmi adaptáció elő-
segítése hallássérülteknél.

Nógrád megye magyarország északi részén helyezkedik el, megyeszékhelye
és egyben legnagyobb lélekszámú települése: Salgótarján. Nógrád megye a rend-
szerváltás óta elmúlt tíz évben, fokozott és folyamatos foglalkoztatási gondokkal
küzd. a 90-es évek elején a megyében a szénbányászat visszafejlesztése, a kohá-
szat válsághelyzete következtében rohamosan csökkent a munkahelyek és 
foglalkoztatottak száma. Nógrád megye a munkanélküliségi rátát tekintve nap-
jainkban is az ország harmadik legmagasabb mutatóval rendelkező megyéje. a
munkanélküli központ által regisztrált munkanélküliek között nagy arányban (8,9
%) fordulnak elő megváltozott munkaképességű személyek, annak ellenére, hogy
1997. óta a megváltozott munkaképességű munkanélküliek rétegét kiemelt gon-
doskodással kezeli a munkaügyi központ. a Hallássérültek Nógrád megyei Szer-
vezetétől kapott adatok alapján a megyében élő hallássérültek száma: 650 fő,
ebből aktív korú 507 fő. Ugyanakkor a munkaviszonyban állók százalékos aránya
27,8 %, szemben az inaktív 72,2 %-kal.

a program célja a társadalmi integráció biztosítása volt, a hallássérült emberek
szakképzésének, munkába állásának, munkahelyi beilleszkedésének és munkában
tartásának egészségügyi, pszichoszociális támogatása révén.

a program feladata olyan modell kidolgozása volt, mely az alábbi területeket
öleli fel:

1. OKJ-s szakképzés megvalósítása
2. segítő szolgáltatási rendszer működtetése
3. humánerőforrás háttér képzése
4. tananyagok, segédanyagok kidolgozása
5. oktatófilm készítése
6. integrált foglalkoztatás, integrált munkahely teremtése



l. a szakképzés megválasztásánál alapvető fontosságú volt a célcsoport speciális
adottságaihoz illeszkedő szakma megtalálása, mely ugyanakkor keresett a térség
munkaerőpiacán. Fontos szempont volt, hogy hallássérültek számára is könnyen
elsajátítható gyakorlati és elméleti képzést biztosítson, illetve a későbbiekben
önálló vállalkozásra is adjon lehetőséget, mely hozzájárul az önálló életvitel 
kialakításához. a hallássérültek többnyire jó kézügyességgel rendelkeznek, 
ezért az OKJ-s mézeskalács készítő szakma került felkínálásra, melynek hiva-
talos tananyagát az oktatók kibővítették speciálisan az aprósütemény készítéshez
szükséges ismeretekkel is.

2. a segítő szolgáltatás fejlesztésének célja az volt, hogy biztosítsa a célcsoport
speciális igényeire épülő segítő támogatást a munkába állás minden fázisában.
További feladatként jelent meg olyan módszertani segédanyagok kidolgozása,
melyek hatékonyan segítik a célcsop orttal foglalkozó szakemberek munkáját a
képzés kiválasztás, a munkába állás előkészítése, a munkahelyi beilleszkedés
segítése, a munkában tartás területén.

3. a személyre szabott szolgáltatások biztosításának elengedhetetlen feltétele
a megfelelően felkészített, speciális ismeretekkel rendelkező humánerőforrás hát-
tér. a program célja volt a rehabilitáció területén dolgozók ismereteinek bővítése,
képességeinek, eszköztárának fejlesztése a célcsoporttal történő eredményes,
hatékony foglalkozás érdekében.

4. a hallássérült személyek nyelvi-kommunikációs sajátosságai miatt a képzési
anyagok adaptálására volt szükség. Figyelembe kellett venni a célcsoport azon 
jellemzőit is, hogy többségükben jelnyelvvel kommunikáltak, hallókészüléket
nem hordtak, többen közülük csupán általános iskolai végzettséggel ren-
delkeztek. Nehézséget okozott számukra a tanulás ismételt elkezdése, mivel
korábbi tanulmányaik és a jelenleg folyó képzés közötti időszakban nem kaptak
segítő támogatást. a képzés sikeres befejezéséhez a tanulásból kiesett évek miatt
felzárkóztatásra volt szükség.

5. az oktatófilm elkészítésének célja az volt, hogy a szakma speciális ismerete-
it a hallássérültek számára is hozzáférhetően jelenítse meg. 

6. a foglalkoztatás célkitűzése az integrált foglalkoztatás feltételeit biztosítása volt.

a tapasztalatok alapján a képzés tananyaga megfelelő segítő programmal – fej-
lesztő felzárkóztatás, képzést segítő program, az oktatók felkészítése, oktatófilm
készítése, alkalmazás – elsajátíthatónak bizonyult. a programban 24 fő hallás-
sérült személy vett részt, akik a képzés időtartama alatt ösztöndíj jellegű juttatást
(havi 42.000 Ft-ot), továbbá a gyakorlathoz munkaruhát, a képzéshez szükséges
eszközöket és útiköltség térítést kaptak.

a célcsoport kiválasztása a szakma-specifikus kívánalmak, az integrálhatóság
és a személyiségjellemzők figyelembevételével komplex (orvosi vizsgálat, be-
szédállapot, hallás, olvasástechnika és szövegértés, írás, matematika, illetve a
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tanuláshoz szükséges képességek: figyelem, emlékezet, észlelés, szerialitás, gon-
dolkodási funkciók, vizuomotoros koordináció) vizsgálat alapján történt.

a kialakult csoport összetétele minden szempontból - életkor, hallássérülés
foka, tanulási képességek, domináns kommunikációs csatorna, integrált-szegre-
gált nevelés aránya - heterogén volt. egységesség mutatkozott azonban a képzésre
való motiváltságban, elfogadták a képzés során a hangos beszéd használatát, 
vállalták a hallókkal való integrált foglalkoztatást. a képzésben résztvevők életkor
szerinti megoszlását a következő ábra mutatja:

látható, hogy a 25-45 év közötti korosztályt érintette elsősorban a program. Több-
ségük önálló életet kezdett, saját családot kell eltartania, ezért munkalehetőséget
keres. a képzésben résztvevők nem szerinti eloszlását a következő ábra mutatja:

az adatokból a nők magasabb számaránya olvasható ki, mely a képzés során elsa-
játítandó szakma jellegéből adódhatott. a következő ábra a képzésben résztvevők
hallásállapot szerinti megoszlását mutatja:
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a képzés során tekintettel kellett lenni a különböző mértékű hallásveszteség
nyomán előálló eltérő nyelvi szintre és az igényelt különböző segítő technikákra.
a kommunikáció domináns típusa szerint a programban résztvevők az alábbi
képet mutatták:

a diagramon látható, hogy túlsúlyban volt a jelnyelvet használók aránya a hangos
beszédet használókkal szemben. volt olyan is, aki jeltolmáccsal érkezett, holott jól
lehetett vele hangos beszéddel is kommunikálni. a segítő rendszer és a beszélő
környezet hatására a képzési időszak végére, mind több résztvevő kommunikált
hangos beszéddel. Ugyanakkor a program tapasztalatai megerősítették, hogy még
a jelnyelvet használó hallássérültek – elsősorban siketek – is képesek a hangos
beszéd felélesztésével eredményesen részt venni a képzésben.

a program résztvevői – holott mindannyian képesek az aktív munkavégzésre
– munkaképesség csökkenés szempontjából az alábbi mintázatot mutatták:

a programban résztvevők fele (12 fő) a munkaerőpiaci státuszból (rokkant nyug-
díjas) adódóan rendelkezik állandó és biztos jövedelemmel, mindez hosszútávon
mégsem járul hozzá a megfelelő létbiztonságukhoz. Ugyanakkor másik felük 
munkanélküli, többségüknek csak a különböző szociális segélyek, támogatások
teszik ki a jövedelmét. a munkavállalás terén is számos elutasítás érte őket.
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a képzést szakoktatók végezték, folyamatos szurdopedagógiai kontroll és
segítség mellett. a hallássérült hallgatók számára adekvátnak bizonyult a tan-
anyag tartalma és az oktatás módja is. a tanórán a tananyag feldolgozása több
érzékelési csatorna (vizuális, auditív, taktilis-kinesztéziás) bevonásával történt. a
képzéshez készített segédanyagok (képes szótár, oktatófilm, oktatást segítő mód-
szertani segédanyag, tankönyv) elősegítették az eredményes tananyag elsajátítást.
az oktatók jártasságot szereztek a kívánt beszédtempó, a megfelelő artikuláció, az
érthető szóhasználat, illetve a folyamatos magyarázat területén. a tananyag-
elsajátítást szemléltetéssel, akár rögtönzött demonstrációval segítették. a program
fontos eleme volt a képzést kiegészítő segítő szolgáltatás, a folyamatos gyógy-
pedagógiai segítségnyújtás, melynek legfontosabb területei az alábbiak voltak: a
tanulás folyamatának segítése, tanácsadás a pedagógusoknak, a tananyag meg-
értésének segítése, a lemaradók felzárkóztatása, a számonkérések eredményessé-
gének elősegítése, a számonkérő kérdések egyszerűsített változatának kidolgozása.

a vizsgára hagyományos módon szóbeli formában került sor, a gyógypedagó-
gus azonban segítette a jelölteket a vizsgán. a vizsgáztatás eredményesen zárult,
a hallássérült célcsoport valamennyi tagja jó színvonalon teljesítette a köve-
telményeket, OKJ-s bizonyítványt kapott. ezzel megkezdődhetett a felkészítésük
a foglalkoztatásra, beindulhatott a foglalkoztatási modul.

a program képzési részének tapasztalatai alapján megerősítést nyert, hogy a
hallássérültek sajátos igényeihez illeszkedő képzés megvalósítható, eredményes
azok számára is, akik éveket, évtizedeket hagytak ki a tanulásban. a felnőttek
tanulásra való ösztönzésében eredményes eszköznek bizonyult az anyagi támo-
gatás, illetve a piacképes szakma elsajátításának lehetősége. Tapasztalataink alap-
ján elmondható, hogy a segítő szolgáltatási rendszerre nagy szükség van és a cél-
csoport számára is hiánypótló. a segítő szolgáltatási rendszer során alkalmazott
team munka segítette a program sikerességét.

a program foglalkoztatási szakaszáról sajnos pontos információink, tapaszta-
lataink nincsenek. az OKJ-s vizsgával rendelkező fiatalok közül 12-en dolgoz-
hattak az alapítvány saját üzemében. a többiek közül néhányan vállalkozók 
mellett találtak munkát, immár szaktudással. Jó néhányan – most már szakkép-
zetten – nem találtak elhelyezkedési lehetőséget.

az alapítványi üzemben dolgozók halló szakembert kaptak a munkafolyama-
tok összehangolására, akivel hamar megtalálták a kommunikációs utat. időközben
felvételre került egy hallássérült lány is, aki élelmiszeripari végzettségű diplomás
szakember. információink szerint a tanult ismereteket, szaktudást hasznosítani
tudják. az előállított termékek, és a munka precizitása a hallókéval egyenértékű.
Sajnos a termékek piaca még kicsi, így a nyereség nem számottevő, a további
fenntarthatóság kérdéses. a dolgozók között jó a munka, a baráti, és a sorstársi
kapcsolat is. örömmel, szívesen járnak dolgozni. Sajnálatos, hogy az integrált
foglalkoztatás csak kevesük esetében valósulhatott meg.
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irodalom

az 1990. évi népszámlálás (KSH, 1995.)
a 2001. évi népszámlálás (KSH, 2002.)
aBONyi NóRa: Szociológiai ismeretek (Jelnyelvi tolmácsképzés sorozat 

Fogyatékosok esélye Közalapítvány, 2003.)
BÁNFalvy CSaBa: Gyógypedagógiai szociológia (elTe BGGyFK Bp., 2002.)

KÖSZÖNTÉS

Gyógypedagógusok kitüntetése a
magyar Kultúra Napján 2006-ban

a magyar Kultúra Napja alkalmából az oktatás és nevelés területén kiemelkedő
tevékenységük elismeréseként az alábbi gyógypedagógusok kaptak kitüntetést:

„Éltes Mátyás-díj”-at
duray miklósné, a békéscsabai esély pedagógiai Központ igazgatója,
Helesfai Katalin, a vakok óvodája, Általános iskolája, Speciális Szakiskolája,

egységes Gyógypedagógiai módszertani intézménye, diákotthona és Gyermek-
otthona igazgatója,

Játai attila, a XXii. Kerületi Kozmutza Flóra Általános iskola igazgatója,
Kiss Sándorné, a vásárosnaményi eötvös József Általános iskola gyógypedagó-

gusa,
murárik Ferencné, a Fővárosi Beszédjavító intézet és egységes Gyógypedagógiai

módszertani intézmény igazgatója.

„Kiss Árpád-díj”-at
dr. zsoldos márta, az elTe Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar

főiskolai tanára, a Hallássérültek pedagógiája Tanszék vezetője.

valamennyiüknek szívből gratulálunk!
Gordosné dr. Szabó anna

főszerkesztő
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VITAFÓRUM

mlinkó istván óvoda, Általános iskola és diákotthon (eger)

Bármi lehet megbélyegzõ

ilOSvai FeReNC

(Közlésre érkezett: 2005. november 7.)

egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kis termettel élõ lányka, akit piros -
kának hívtak. Édesanyja elküldte õt egy kis elemózsiával az öregséggel élõ nagy-
mamához. Útközben találkozott az ordassággal élõ farkassal…

Hamarosan így fogunk majd mesélni kisgyermekeinknek, unokáinknak. Nem
bajlódunk többé annak kimondásával, hogy piroska kistermetû, hogy a nagyma-
ma öreg, a farkas pedig eredendõen ordas. És nem csupán mesélni fogunk így új
mó dian, finomkodón, de a mindennapokban beszélni is. elhagyjuk a pontos
jellem zést, minõsítést adó jelzõket, nehogy személyiségi jogokat sértsünk. Senki
nem szeretne bíróságra mászkálni azért, mert piroska kikéri magának az õ testi
fejletlenségére utaló, diszkriminatívnak vélt kistermetût. a virulens, wellness-
centrumokba járó nagymamát sem lesz tanácsos öregnek titulálni (még a mesében
sem). a farkas pedig akármilyen gonosz is valójában és von Haus aus, az ordas
jelzõért torkunknak ugorhat.

Nincs messze az idõ, amikor nyelvünk a Kazinczy-féle nyelvújítást lepipáló
nagy változásokat fog produkálni. Tele lesz a média és a közbeszéd ilyen monda -
tokkal: a tudatlansággal és hiszékenységgel élõ embert csúnyán rászedték. a
szerelemmel élõ ifjú virággal várta szõke hajjal élõ kedvesét. a pattanásokkal élõ
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kiskamaszt pulykatojásnak csúfolták társai. a lúdtalppal élõ pincér csak sokára ért
oda a korsó sörrel. az orvos azt tanácsolta, hogy a lázzal élõ beteget priznicelni
kell. Stb.

Nem ettem nadragulyát, a fenti ironizálást egy mindinkább elharapódzó nyel -
vi divat provokálta ki belõlem. a rendszerváltást követõ években figyel tem föl
elõször a médiában gomba módra szaporodó eufemizmusokra a meg vál tozott
munkaképességû, a hátrányos helyzetû és/vagy fogyatékos embe rekrõl szóló
tudó  sításokban, nyilatkozatokban. a nyelv változásai – mint az, köztudott – mindig
szemléletváltozást tükröznek. mondandóm lényegére térve, mint gyógype -
dagógust vitára késztet a fogyatékkal élõ kifejezés, és külön a fogyaték szó maga.
a Révai Nagy lexikonban nem található fogyaték címszó, csak a fogyatékos,
fogyatkozás szavak szerepelnek benne. a magyar Értelmezõ Kéziszótárban
viszont a következõket találtam: Fogyaték = 1. Rég. Fogyás, 2. Katonai létszám,
állomány csökkenése. (Fogyatékba vesz vagy helyez) vagyis töröl az állo -
mányból.

Fogyatékos és/vagy megváltozott munkaképességû emberekre a gyógy -
pedagógia történetében és a hétköznapi szóhasználatban – egészen a közelmúltig
– ezt a kifejezést sehol sem használták. mint már említettem, az elmúlt években
lett divatszó. Jó tíz éve még nem tulajdonítottam nagy jelentõséget annak, amikor
a tévé- és rádiókommentárok, valamint az újságok szövegébe belopódzott a
„fogyatékkal élõ” kifejezés. Rossz hangzásúnak, körülményeskedõnek éreztem,
nehézkesnek tartottam (ma is!), de azt hittem hamar eltûnik a médiák szótárából.
Nem így történt. Terjedni kezdett, s ma már „civilek” beszédében is tetten érhetõ.
Sokszor úgy érzi az ember, a nyilatkozók szinte egymást túllicitálva használják,
mintha ezzel is demonstrálni akarnák: mennyire megértõk, toleránsak õk a testi,
szellemi másságok szenvedõ alanyaival szemben. (az igazsághoz tartozik, és a
média védelmére le kell szögezni, hogy az csak tovább szajkózta ezt a rosszul
megválasztott szót. a nagy „nyelvújítás” – sajnos – gyógypedagógus berkek ben
született. a jó szándék persze nem vitatható!)

Hogy lényegében mi a bajom a fogyaték és fogyatékkal élõ szóval, kifeje zés -
sel, összefoglalva a következõképpen tudom megfogalmazni: nem az elfogad -
hatat lan a számomra, hogy új kifejezés született a fogyatékos emberek humá -
nusabb elnevezésére, hiszen a nyelv maga is egy élõ organizmus. az nem tetszik,
hogy ez a szó és szókapcsolat pontatlanabb a kiváltani szán dé kozott fogyatékos és
fogyatékosság szavaknál. Beszédben és írásban rosszul alkalmazható, mert merev.
pontos meghatározás helyett ködösít. mesterkélt. az egyes fogyatékosság-
típusokhoz nem kapcsolható. Használatos a látás fogyatékosság, mozgásfogya -
tékosság, hallásfogyatékosság stb. elneve zés. de vajon lehet-e látásfogyatékot,
mozgásfogyatékot, hallásfogya tékot stb. mondani vagy írni nyelvi erõszaktétel
nélkül? 

„a fogyatékossal szemben a fogyatékkal élõ olyan embert jelent, akinek a
lényegéhez nem tartozik hozzá a fogyaték, aki csak együtt él azzal, akár egy
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albérlõvel. ez hazugság.” – olvastam a Szabad Föld vakablak rovatában (2003.
szept.26.) Rákh Géza cikkében. Nagyon egyetértek vele. És még azzal egészítem
ki, hogy beszédében az ember – praktikus okokból: idõtaka rékosság, gyorsaság,
pontosság stb. – egyszerûsít: képez vagy összevon szavakat. ezzel szemben a
fogyatékkal élõ ember négy betûvel hosszabb is a fogyatékos ember kifejezésnél.
meggyõzõdésem, hogy merõ jó szándékból született alkalmazása sem óvja meg
az érintetteket az esetleges kirekesztéstõl.

Bármi lehet megbélyegzõ, csak idõ kérdése, ha a leereszkedõ, álságos 
jótékonykodás mögött a szándék nem meggyõzõ. Évekkel ezelõtt, amikor a
demográfiai hullám csúcsán sok gyermek született hazánkban, egy lakótelepi
iskolában egyszerre hat elsõ osztály indult szeptemberben. a kis elsõsök tájéko -
zódását iskolájukban azzal segítették, hogy az osztályajtókra egy-egy ismert 
gyümölcs óriási képét ragasztották. ez eddig rendjén is van. a párhuzamos 
osztályok nagy száma viszont életre keltette a pedagógia alvó kis (?) ördögét: a
szelekciót. És most ne matematika-, testnevelés-, ének-zeneta gozatra stb. 
gondoljanak… az történt, hogy a sorrendben hatodik, szilva jelû osztályba 
kerültek a visszahúzódó, lassabban érõ gyermekek (óvodai jelzések alapján). Nem
fogyatékosok! Néhány nap elteltével a szünetben már önfeledten csúfolták õket a
többiek: „Hülye szilvások!”

ezt a példát azért említettem, mert úgy gondolom, az eufemizmusok – 
amennyiben társadalmi igény szüli õket – fontosak, de a jó szándék nyomban

visszájára fordul, ha fölöslegesen, indokolatlanul alkalmazzuk azokat.

Hibaigazítás

a Gyógypedagógiai Szemle 2005/4. száma hibásan került nyomtatásra.
a borítólapok belsõ oldalain az aktuális szöveg helyett a 2005/3. szám
szövegei olvashatók. 
a nyomtatási hibáért olvasóink szíves elnézését kéri

a Fõszerkesztõ



FIGYELÕ

HeiNz BaCH:
Pedagógia mentálisan akadályozottakkal, 
az értelmileg akadályozottak 
pedagógiájának reviziója
(pädagogik bei mentaler Beeinträchtigung, Revision 
der Geistigbehindertenpädagogik)
verlag paul Haupt, Bern-Stuttgart, Wien. 2001. UTB
2193. 128 oldal, kart. iSBN: 3-8252-2193-8.

Bach professzor neve, munkássága három évtizede nem
ismeretlen a magyar gyógypedagógusok elõtt. már az
1970-es évek elején kiadott foglalkoztató is ko lai 
programra is hatott az akkoriban megjelent „Értelmileg
akadályozottak pedagógiája” címû munkájával, majd a
soron következõ fõiskolai jegyzetekben is találunk hivatkozásokat megállapításaira,
sõt szemelvényeket is munkáiból, pl. a szexuális neveléssel kapcsolatban.

Õ maga, tanítványaival tanulmányutat tett, elõadást tartott hazánkban (1979
õszén), majd a magyarországon rendezett 30. német dozententagung, nemzetközi tu -
domá nyos találkozó alkalmával 1993-ban üdvözölhettük körünkben, hallhattuk 
szavait. Sok magyar gyógypedagógust ismer, és mindig érezhettük szíves segítõkész -
sé gét, támogatását.

Nevét nem találjuk a hazai „Ki kicsoda a pedagógiában” címû kötetben (1997,
Keraban kiadó, Budapest), – szemben több neves külföldi gyógypedagógussal, – ezért
illõnek tartjuk, hogy most, amikor egyik legújabban megjelent munkájáról hírt adunk,
felidézzük életmûvét, pályafutását.

prof. dr. Heinz Bach Berlinben született 1923-ban. Tanulmányokat folyatott a 
pedagógia, gyógypedagógia (különpedagógia), pszichológia, filozófia, szocio lógia és mû -
vé szettörténet terén Braunschweigben, Hannoverben, Hamburgban és zürichben. volt 
népiskolai tanár, gyógypedagógus, analitikus pszichoterapeuta. Tanított népis kolában és
gyógypedagógiai iskolában, dolgozott nevelési tanács adóban, késõbb a mainzi egyetem
gyógypedagógus professzorának hívták meg. Nagy elismertségre tett szert az egyetemi
világban, valamint a német közoktatás irányításában. Tagja volt a német szövetségi 
tartományok felett álló Oktatási Ta nács különpedagógiai szek ciójának, tanulmányt ké -
szített az Oktatási Tanács külön pedagógiai kötete számára (1976), amelyben fõként a peda-
gógiai meg közelítést, a tanulás szerepét emeli ki. a hetvenes – nyolcvanas évek nagy
német tudományos könyvsorozata, a 12 kötetes Különpedagógiai kézikönyv (Handbuch
der Sonderpädagogik, marhold, Berlin) egyik kiadója. a sorozat 5. kötetét, több mint
ötszáz oldalon az értelmileg aka dályozottak pedagógiájának szentelték, a kötetet Bach
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professzor szerkesztette. ez a munka mind a mai napig fontos alapismereteket közvetít az
értelmileg akadályo zot takkal való foglalkozáshoz, peda gógiai, neveléstörténeti, didaktikai,
gyógypedagógiai pszichológiai, szocio lógiai, szociálpszichológiai, orvosi és jogi területen.
Foglalkozott a gyógype da gó gia elméletével, egyik emlékezetes tanulmányában (1987)
pedig éppen a gyógy pe dagógia jövõjérõl elmélkedik.

most ismertetésre kerülõ munkája a hageni távoktatási egyetemen elõször 1984-
ben jelent meg tankönyvként, majd 1997-ben teljesen átdolgozta azt, és bekerült a
híres egyetemi zsebkönyvek közé (UTB für Wissenschaft – Uni Taschenbücher 2193.
köteteként). Ugyancsak ebben a sorozatban is megjelent a különpedagógia alapjai
címû munkája, UTB 2094 szám alatt. az UTB könyvek között más német gyógype -
dagó gusok munkáit is megtalálhatjuk.

Jelen kötet tömör, szinte tézisszerû áttekintését tartalmazza mindannak, amit 
hosszú tudományos, egyetemi oktatói és gyakorlati munkásságában az értelmi akadá -
lyo zottságról, mint jelenségrõl, az értelmi akadályozottság által érintett gyermekekrõl
és felnõttekrõl megérlelt magában. Bach számára elengedhetetlen a fogalom exakt és
jól körülhatárolt leírása, mégpedig három szempontból: a meg felelõ nevelõi tevé keny -
ség, a megfelelõ szervezeti formák és az elméletképzés szem pontjából. ezt a sorrendet
követi munkájában (elsõ fejezet).

a második fejezetben tehát „a szellemi akadályozottság” (geistige Behin derung,
általa is használt, de mindig kritikával illetett német kifejezés, fõként a szellemi jelzõ
miatt, amit mi magyarországon nem vettünk át) fogalmának pedagógiai oldalról
történõ vizsgálatát végzi el. elõször azt elemzi, milyen jelen tést hordoz a kifejezés a
mindennapi nyelvhasználatban, a hivatalos szöve gek ben, milyen összefüggést mutat
az állapotot létrehozó okokkal, a fizikai-pszichikai megjelenéssel, a hozzá kapcsolódó
intelligencia szinttel kapcsolatban.

megállapítja, hogy az értelmi akadályozottság sajnos nem egyértelmûen kör vo -
nalazható tény, különbözõ értelmezések élnek róla és a fogalom a „nevelési szükség -
le tekre vonatkozóan kevésbé informatív” (14. o.). az állapot értelme zésével kap cso -
latban a veszélyekrõl is szólni kell. ilyenek akár egyes jelek, tulaj donságok félreérté -
sében, a problematikus címkézésben, az állapot megállapítására szolgáló eszközökre
való túlzottan jóindulatú hagyatkozásban jelenhetnek meg. Szól a tudományos foga-
lomalkotás folyamatáról, arról, hogy a nevelési eljárások kiválasztásában, szerve -
zésében, az elméleti alapvetésben a fogalmak pontosítása, tisztázása elengedhetetlen.
erre szükség van a kiinduló nevelési helyzet, a neve lési célok és szervezeti keretek
meghatározásához.

a harmadik fejezet „a mentális akadályozottság” nevelésileg jelentõs sajá tossá -
gaival foglalkozik. ebben a fejezetben jelenik meg teljes valójában Bach professzor
gondolatmenete. Szakítani kíván az eddigi fogalom megjelöléssel, az zal, amit egy 
életen át maga is kénytelen volt alkalmazni. az eredeti német „szel lemi leg aka -
dályozott” kifejezés (ami a laikus magyar tükörfordításokban még napjainkban is 
felbukkan) bántó, negatív hatású a közgondolkodásban, és ahogy írja, ma erõsebben
stig maztizáló, mint volt a hatvanas években egy szülõi szerve zet kezdeményezésére
történt bevezetése idején.
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Bach „a mentális akadályozottság” kifejezést ajánlja. az eredeti jelzõt, a 
„szellemi”-t váltja ki a mentális szóval, mert erõsebben kifejezi, magába foglalja az
állapot kognitív és emocionális jellemzõit. Nem ad olyan félremagyarázásra okot, hogy
az egyén szelleme sérült. a Behinderung szót Beeintrachtigung-al váltja fel, amelynek
pontos visszaadásával bajban vagyunk: a szó magyarul szûk értelemben azonosítható
„csökkenéssel” is, amely szóösszetételekben megjelenik, de tágabb értelemben ez is
akadályozottságot jelent. Bach szerint ennek a szónak a haszná lata jobban utal a 
folyamat eredményére. mindezekre a változtatásokra azért van szükség, mert ma az
érintettek és hozzátartozóik erõsebben megbélyegzõnek érzik az eddig használt 
kifejezést, mint régebben. márpedig, mondja a professzor „a tudománynak is hozzá
kell szoknia, hogy védencei és környezetük érzékenységét komolyan vegye” (19. o.).
Késõbb más összefüggésben újra visszatér ehhez a gondolathoz. arról szól, hogy nem
ajánlatos úgy jellemezni az értelmi akadályo zott sággal élõ embert, mint aki a kognitív
fejlõdés meghatározott fokán „meg rekedt”, esetleg sajátosan értelmezett, csökevényes
„emberi típust” képvisel, vagy „kognitív másság” jellemzi, ahogy Thalhammer
javasolta jó szándékúan 1979-ben. Bach álláspontja szerint „a mentális akadályo -
zottság a kognitív fejlõdés egy fokaként azonosítható, ami nem alapvetõen emberi
’másság’ ”. (a recenzió kere teit túlfeszítené, ha a másság és az értelmi fogyatékosság
kapcsolatát, vagy Bach ide vonatkozó érvelését részletesebben kifejtenénk, bár nagyon
tanulságos és fontos lenne ismerni, ezért más írásban még visszatérek rá, H. Gy.)

a szerzõ az általa így jellemzett mentális akadályozottságot gyógypedagógiai
szempontból három tényezõvel emeli ki:
1. az individuális diszpozícióval és annak sérüléseivel.
2. a magatartási és tapasztalási (élmény) feltételekkel, valamint az ez által

megnyilvánuló fejlõdési elmaradásokkal.
3. a környezeti igényekkel és ehhez kötõdõ hátrányokkal.

Bach az állapotot tehát nem a szokásos károsodások, fogyatékosságok felsoro -
lásával, hanem, „individuális diszpozíciókkal” jellemzi. (Fordítására nem sikerült
megnyugtatóan magyar kifejezést találnom, H.Gy.) 

az individuális diszpozíció összefügg a szomatikus területtel (alkat, motorika,
érzékelés), az emocionális területtel és a kognitív területtel. ezek egymással köl csön -
hatásban állnak és különféle mértékben vannak kitéve károsodásnak. mindez tartós,
nagy kiterjedésû és erõsen eltérõ viselkedésben nyilvánul meg az élet sok területén,
összehasonlítva az egyes életkorokban fejlõdéslélektanilag jellemez hetõ gyakori, 
szokásos, szabályosan elvárható viselkedésekkel. miután a kog nitív komponens 
funkcionálása határozza meg a fejlõdési folyamat minõségét, a továbbiakban 
részletesen szól a kognitív fejlesztési lehetõségekrõl, a tanulásról, (amelynek kutatása
is sok tekintetben nevéhez fûzõdik), nem feledkezve meg az individuális diszpozíció
komplexitásáról és az életformára gyakorolt hatásáról.

a negyedik fejezetben az individuális diszpozíció sérüléseivel összefüggõ kör -
nyezeti hátrányokat, az esetlegesen megjelenõ aránytalan követelések következ -
ményeit, a mentális akadályozottságot mint folyamatot, valamint ezekkel összefüg -
gésben a nevelhetõséget elemzi. Szintén idézésre lenne méltó a 4. fejezet gondo -
latmenete a nevelési célokról. a kiinduló gondolat, hogy a speciálisan megfogalmazott
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nevelési célok csak részben függnek össze a különleges kognitív szituációval, a
sajátosan módosuló fejlõdéssel és a környezet elvárásaival, „a másik részét a külön -
bözõ értékek melletti döntések illetõleg érvényes társadalmi normák eredményezik”
(69. o.). elemzi „a nevelési szükséglet” (nálunk újabban hivatalosan használt „nevelé-
si igény”) kifejezés használatát, és óv attól, hogy a be szû kített nevelési szükségletbõl,
igényekbõl (csak „az életben legszükségeseb bekre tanítani”) induljunk ki. Fontos az élet
alapvetõ teljességének, az életre valóságnak, az önértékelésnek, az integrációs képes -
ségnek (valahova tartozás, bizalom tudatának, a kapcsolatok felvétele képessé gének)
fejlõ dése, ennek segítése.

a következõ fejezetekben a meghatározott nevelési szervezési formákat és ezzel
összefüggõ témákat tárgyalja. a 6. fejezetben a különleges pedagógiai cselekvési
módok eredményességét abból vezeti le, miként felelnek meg az indi vi duális disz -
pozíciók és fejlesztési lehetõségek, valamint a nevelés céljainak. Ki mond ja, hogy az
önállóság támogatása aligha érhetõ el autokrata, informá ció köz pon tú, túlzottan gyám -
kodó tanítással. az eredményesség sokszínûen változó ténye zõkkel van összefüg -
gésben, amiben a tanítvány és tanító kapcsolatának minõ sége, a motiváció, az aktuális
állapot fontos szerepet játszik. a következõ eljá rá sokat, mint az eredményességet
biztosító tényezõket veszi számba: a diagnózist, ahol kiemeli a környezeti diagnózis
szerepét, és azt, hogy ne csupán az állapot besorolására szorítkozzon, legyen fejlesztõ.
a pedagógiai eljárások sorában tárgyalja a párbeszédet, a különleges kínálati követel -
ményeket, az alkal ma zandó különleges kognitív fejlesztési struktúrákat, a különlegesen
alkalmazott tanítási idõtartamot, a gyakorlás, motiváció, megerõsítés és tanulás-
támogatás formáit, a változatos gyakoroltatás igényét, az egyéni bánásmódot, védelmet,
továb bá a szülõknek szóló tanácsadást és velük való együttmûködés sajátos vo násait.

a szervezeti formák körében az alapformák mellett a lehetséges integratív 
eljárásokra is figyel (7. fejezet).

Széles skálán tárgyalja a mentális akadályozottság elkülönítését más sérültségi
állapotoktól, így a tanulásban akadályozottságtól, a pszichikus betegségtõl, az érzék -
szervi, a mozgásukban korlátozott, a beszédben akadályozott, magatartási rendel -
lenességgel küzdõ, valamint átmeneti kognitív zavarokat, részképesség kiesést mutató
állapotoktól. a halmozottan és súlyosan sérültek esetében, amellett, hogy eltérõ 
nevelési helyzetüket is figyelembe kell venni, célszerû õket is bekapcsolni az értelmi -
leg akadályozottak nevelésébe. Kivéve, ha az értelmi sérülés nem játszik szerepet
fejlõdésükben.

Rövid egy oldalban érinti az értelmi akadályozottság gyakoriságát, ahol az ismert
o,5 – o,6 %-os gyakoriság mellett (1979-es adatra utal) felhívja a figyelmet arra, hogy
a felsõ és középsõ szociál-ökonómiai csoportok részesedése a német (egykori 
szövetségi köztársaság) társadalmában mintegy 20% körül volt, az értelmileg akadá -
lyo zottak körében ez mintegy 4%-ot képviselt. (ezek azonban régi, más szerzõk által
már módosítandó adatok H.Gy.)

a könyv harmadik része a fogalom körül kialakult tudományos vitával foglalko-
zik. óvatosságra int, óv az olyan fogalom megnevezésektõl, melyek be szû  kítõk, a 
személyiség egyes jelenségeit emelik ki, vagy más oldalról túl általá nosak, esetleg
elavult orvosi elnevezések pl. imbecillitás. Befejezésként röviden felsorolja azokat a
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jegyeket, amelyek az általa ajánlott fogalom elnevezést a neveléstudomány szem -
pontjából releváns fogalomnak minõsíthetik.

a könyv végén közölt irodalomjegyzék bepillantást enged a szerzõ 1968 óta napjainkig
folyamatosan publikált kiemelkedõ munkáiba. például a fentebb említett „Értelmileg 
akadályozottak pedagógiája” 2000-ig 16 kiadást ért meg, folyamatos átdolgozások során.
a Különpedagógia alapjait 15 alkalommal adták ki. a jegyzékben hivatkozik a hozzá
közelálló ismert svájci gyógypedagógusokra (Hanselmann, moor, Haeberlin), és 
kortársaira (mühl, Speck, eggert, Fornefeld, Theunissen, Wendeler) és mások munkáira,
akik közül magyarországon is sokat ismerünk.

Bár egyes kritikusoknak nem az a benyomásuk, hogy a szerzõ az alcímben említett
„revíziót” adja közre, mert nem teljesen új gondolatokat sorakoztat fel, számunkra
elemzései, módosítási javaslatai, figyelmeztetései mégis felérnek az újragondolás
igényével. mint többször az elmúlt évtizedekben, Bach professzor gondolatai, irányt
mutatása segíthet megoldani aktuális gondjainkat, tovább gon do lásra méltó szellemi
táplálékot ad. Különösen fontosak lehetnek figyelmez te tései, amelyek az állapot
merev, hamisító, veszélyes következményekkel járó, torzító leírására utalnak, amelyek
következményesen csökkenthetik a pedagógiai tevékenység hatékonyságát, és
elõsegíthetik a nem kívánatos társadalmi stig matizáció továbbélését.

dr. Hatos Gyula

In memoriam Illyés Gyuláné sz. Dr. Kozmutza Flóra
a Magyar Tudomány Napján – 2005 –

az évek alatt hagyománnyá vált Tudomány Nap-i rendezvények között külön le ges
jelentõségû a 2005. november 5-6-án tartott rendezvénysorozat. 

az eötvös loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai
Kar – a Gyógypedagógiai pszichológiai intézet szervezésében – közösen a magyar
pszichológiai Társaság Gyógypedagógiai pszichológiai Szekciójával, centenáriumi
ünnepség keretében emlékezett meg a magyar gyógy pedagógia nagy személyisége, a
Fõiskola volt fõigazgatója, a Gyógypedagógiai pszichológiai intézet egykori alapítója
és vezetõje Illyés Gyuláné dr. Kozmutza Flóra gyógypedagógus-pszichológus
születésének 100. évfordulójáról.

a rendezvénysorozat 2005. november 4-én a Gyógypedagógia Történeti
Gyûjtemény ecseri út 3. szám alatti helyszínén „egy pálya emlékei” címû kiállítás
megnyitásával kezdõdött, amelyet Szabó Ákosné dr. fõigazgató asszony hivatalos
távollétében dr. papp Gabriella fõiskolai tanár, oktatási fõigazgató helyettes nyitott
meg. a kiállítás – amely az ecseri út látogatói, hallgatói számára hosszú idõn át
megtekinthetõ – illyés mária és a család segítõ hozzájárulásával szépen elrendezett
tárlókban, szemléletesen mutatja be az életút dokumentumait, a fogyatékosság ügye
iránt messzemenõen elkötelezett, gazdag, sokszínû pályafutás állomásait, eredmé -
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nyeit. Rendezõje, pákozdiné Kenderessy Katalin, aki segítõivel Schumayer izoldával
és lukács Katalinnal, valamint Gordosné dr. Szabó anna és lányiné dr. engelmayer
Ágnes közremûködésével nagy szakmai hozzáértéssel, a múlt emlékeit felidézve, 
igényesen állította össze a kiállítás anyagát. 

a megnyitót különösen ünnepélyessé tette, hogy azoknak a gyógypedagógiai
intézményeknek a növendékei és tanárai, akik intézményük névválasztásával is kife -
jez ni szándékoztak a gyógypedagógia legjobb szellemi hagyományainak ápolását,
gazdag mûsorral készültek a program színesítésére. a 25 gyermek és fiatal – felkészítõ
tanáraik segítségével – igen szép mûsorral örvendeztette meg a résztvevõket. 

a hódmezõvásárhelyi Kozmutza Flóra óvoda, Általános iskola, Szakiskola,
diákotthon és Gyermekotthon növendékeinek népitánc-csoportja után a soproni
Kozmutza Flóra óvoda, Általános iskola, és Szakiskola népdalkörét hallgattuk. Nagy
sikert aratott a veszprémi Kozmutza Flóra Általános iskola, Készségfejlesztõ Speciális
Szakiskola és Kollégium Ulwila zenekarának elõadása és a salgótarjáni illyés Gyuláné
óvoda, Általános iskola, Speciális Szakiskola és pedagógiai Szak szol gálat mese -
mondója, aki illyés Gyula feldolgozásában egy magyar nép mesét mondott el. a mûsor,
amelyet az Ulwila-zenekar Beethoven örömódájának elõ a dásával fejezett be, felidézte
„Flóra néni” személyét annak a film-részletnek a bejátszásával, amely harminc évvel
ezelõtt, fõigazgatói tevékenységének idõ szakában készült, a mának is szóló üzeneteket
sugározva. 

a szereplõ gyermekek nagy örömmel fogadták azokat a személyre szóló aján -
dékokat, amelyeknek átadását a Bankkaritas alapítvány nagyvonalú támo gatása tett
lehetõvé.

a centenáriumi ünnepség november 5-én tudományos üléssel folytatódott a
Gyógypedagógiai pszichológiai intézet munkatársainak közremûködésével. a négy
tematikus blokkra tagolt elõadássorozat elsõ részében a méltatás, illyés Gyuláné dr.
Kozmutza Flóra életmûvének ismertetése, az életút állomásainak, a gyógypedagógia
és a gyógypedagógiai pszichológia fejlõdésére gyakorolt hatásának felidézése lányiné
dr. engelmayer Ágnes elõadásában hangzott el. 

a személyes emlékeket és a felnövekvõ fiatal gyógypedagógus generáció számá-
ra egyaránt nagy információtartalmat hordozó elõadás többek között fel idézte annak a
kutatásnak az eredményeit, amelyet Kozmutza Flóra illyés Gyulá val közösen a lélek
és kenyér címû kötetben adott közre, s amely a viharsarokban élõ, sokszorosan hátrá -
nyos helyzetû gyermekek gyógypedagógiai pszichológiai vizsgálatának tapasztalatait
tartalmazza. 

mérei Ferencné – egy filmbejátszás részeként – személyes emlékeit, a Flórával
való elsõ találkozás élményét idézte fel. máténé Homoki Tünde igaz ga tóasszony
(Hódmezõvásárhely) az illyés Gyuláné dr. Kozmutza Flóra nevét viselõ iskolák
nevében a sajátos nevelési igényû gyermekek és fiatalok hagyomány õrzéssel
összefüggõ igen gazdag, sokszínû, személyiségközpontú nevelésének, oktatásának és
fejlesztésének tapasztalatairól számolt be nagyszerûen illusztrált elõadásában. 

a további három blokk elõadásai a gyógypedagógia és a gyógypedagógiai 
pszichológia kapcsolatrendszerét, fejlõdésének eredményeit és távlatait igyekez tek
bemutatni. 
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a „Pszichológia a fogyatékos személyek szolgálatában” részben a korai 
gyógypedagógiai intervenció alapkérdéseit (dr. Csiky erzsébet), a halmozottan sérült
gyermekek fejlesztésének gyógypedagógiai pszichológiai tapasztalatait (pajor
andrás), a diszfáziás tanulók maWGyi-R vizsgálatának eredményeit (dr. zsoldos
márta), a hiperaktív gyermekek projektív rajzvizsgálatának tapasztalatait (Fodorné dr.
Földi Rita) és a victimizáció és a fogyatékosság (Farkas lajos-dr. Gerevich József)
kérdéseit tárgyalták az elõadók. 

„A Gyógypedagógiai munka segítése; szakemberképzés” részben a rendszeralapú
diagnosztika fenntarthatósága (dr. Torda Ágnes), a vizsgáló és tanácsadó tevékenység és a
szakszolgálati munka (Nagyné dr. Réz ilona), a gyógypedagógiai diagnosztika megalapozó
és integráló szerepe (mohai Katalin-Szabó ildikó), a gyógypedagógus hallgatók 
pályamotivációja (dr. Billédi Katalin), a terápiás attitüd formálása (dr. Fonyó ilona) és az
önismereti munka, készség fejlesztés (módné dr. Hollós mária) témái kerültek kifejtésre. 

„A gyakorlat és a tudomány friss hajtásai” utolsó részben pedig a legújabb kutatási
eredmények, kutatási trendek, a gyógypedagógiai pszichológiai ismeret rend szer 
továbbfejlesztésének kérdései fogalmazódtak meg. Így került sor (Garai dóra
elõadásában) annak a témának a bemutatására, amely a trauma hatásával foglalkozik az
identitás alakulására baleset következtében sérült mozgáskorlá to zott emberek ön élet rajzi
narratívumainak elemzése kapcsán; továbbá a látássérült fiatalok látó tanu -
lóközösségekben elfoglalt helyzetének, integrációjának bemutatására (prónay Beáta); a
személyiség szociális vonatkozásainak tárgya lására a társadalmi integráció, a reha bilitáció
és a munkába-állás folyamatában (Csákvári Judit); a pszichológia és az értelmileg sérül-
tek pszichológiája néhány kapcsolódási pontjának ismertetésére (dr. Jászberényi márta);
s végezetül (Gereben Ferencné dr. elõadásában) a gyógy pe da gógiai pszichológia szerepe
a klinikai gyógypedagógia ismeretrend szerének kiala kulásában témakörben egy új típusú
ismeretrendszer bemutatására. 

a tudományos ülés gazdag tematikája és prezentációja jól szemléltette azt a
széleskörû ismeretanyagot, amely az elmúlt harminc év alatt, illyés Gyuláné szellemisé-
gének nyomán felhalmozódott a gyógypedagógiai pszichológia területén. az elõadások
anyaga, várhatóan még 2006-ban kötetben is olvasható lesz. 

a centenáriumi ünnepség programjának bemutatása azonban nem lehet teljes 
anélkül, hogy ne említenénk azt az eseményt is, amely összekapcsolódik illyés Gyuláné
dr. Kozmutza Flóra személyével és tevékenységével. az ünnepség keretében – megle -
petésként – került sor lányiné dr. engelmayer Ágnes ny. fõiskolai tanár, a Gyógy -
pedagógiai pszichológiai intézet korábbi vezetõje 75. születésnap já nak köszöntésére, aki
sok éven át volt illyés Gyuláné közvetlen munkatársa, küz dõtársa, szellemi hagyaté -
kának méltó õrzõje, gyógypedagógus-generációk példaadó tanító mestere. a jelenleg is
nagy aktivitással folytatott szak mai tevékenységét a magyar pszichológiai Társaság
nevében Ritoók pálné méltatta. 

végezetül pedig – messzeszóló üzenetként – tolmácsoljuk illyés Gyuláné sorait, a
centenáriumi ünnepség mottóját:

„az ÉRTelemNeK pediG, aKÁR a GyÉmÁNTNaK, CSiSzOlÁSRa vaN

SzÜKSÉGe, HOGy RaGyOGJON.” (lélek és kenyér, 1940. 23. p.)

Gereben Ferencné dr.
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liNdeNBeRGeRNÉ KaRdOS eRzSÉBeT:
Zeneterápia szöveggyûjtemény – válogatott írások a 
mûvészetterápia körébõl, a tudomány és a média világából
Kulcs a muzsikához Kiadó, pécs, 2005. p. 343

zeneterápiáról szóló kötetet jelentetett meg 2005-ben a zenei ismeretterjesztés elköte -
lezett híve, a „Kulcs a muzsikához" Kiadó lindenbergerné Kardos erzsébet szerkesz-
tésében. 

Szakembernek és kiadónak szerencsés egymásra találását mutatja a kiadvány.
a szerkesztõ – a Tessedik Sámuel Fõiskola pedagógiai Fõiskolai Karának 

oktatójaként – pontosan ismeri azt a tényt, hogy a jövõ pedagógiai szakemberei tanul -
má nyaik során mily keveset foglalkozhatnak a zenével – relatíve még a zenei szakosok
is -, s még kevesebbet tanulnak a zenélés pozitív hatásairól. Talán innen az indíttatás a
könyv anyagának összegyûjtéséhez.

a zeneterápia címû szöveggyüjteményben olyan írásokkal találkozhat az olvasó,
melyek a zene / zenélés szerepével és a hallgatóra / résztvevõre tett lehetséges hatásai -
val foglalkoznak. az idézett cikkek részben szakmai kiadvá nyok ban (pl. Kísérletezõ
pszichológia, vagy Hang és lélek c. könyvek), szak folyóiratokban (magyar pszi -
chológiai Szemle, Fejlesztõ pedagógia, stb.), illetve különbözõ újságokban, maga -
zinokban (magyar Nemzet, Nemzeti Sport ill. elixír, Természetgyógyász magazin
stb.) jelentek meg. 

az írások ugyan különbözõ mélységben taglalják a témát, mégis segítenek egy
viszonylag átfogó képet kialakítani a XX. század újra felfedezett speciális mód -
szerérõl.

Több írásban olvashatunk a zene terápiás eszközként való használatának
történetérõl, a zeneterápia fajtáiról, s a lélekre gyakorolt hatásairól. Tájékozód hatunk
a zeneterapeuta képzés hazai és külföldi gyakorlatáról, illetve alkalmazási
lehetõségeinek (pl. primér prevenció /kreativitásfejlesztés, konfliktuskezelés, 
kommunikáció, stb./, secunder prevenció /gyógyítás, pszichoterápia, reedukáció/, 
tercier prevenció /habilitáció, korrekció, utókezelés/, gyógypedagógia /sérült funkciók
korrekciója/, ill. kompenzatórikus átszervezõdés) egyes területeirõl. Felfedezhetjük az
olvasottak segítségével a hang és a zene szerepét, jelentõségét az ember életútján a
születéstõl a halálig, s betekintést nyerhetünk néhány új próbálkozásba is a zene-
terápiás munka terén.

az írások olvasmányos volta miatt a témával ismerkedõknek is jól érthetõ anyagot
ad a könyv, s a kapcsolódó szakirodalmi jegyzékek a további tájéko zódáshoz is segít-
séget nyújtanak.

Urbánné varga Katalin
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Hírek, tudósítások gyógypedagógiai intézményeink életébõl

2005. április 6-án, Szegeden, a József attila Általános iskola és Szakiskola, név adójának
centenáriumi ünnepségére hívta meg Szolnokról, makóról, Gyuláról, Bajáról és
Budapestrõl a sajátos nevelési igényû tanulókat és tanáraikat. ezen a napon bemutatták a
csoportok azokat a produkciókat, amelyeket iskolai ünnepségekre, nemzeti ünnepekre,
vagy más alkalmakra készítettek az iskola drámapedagógiai mûhelyében. a bemutatót
értékelés és szakmai fórum követte, amelyen Szauder erik drámapedagógus, és markovits
Bori színmûvésznõ is részt vett és segítette az aktuális problémák megvitatását. a 
drámapedagógia eszköztára, szellemisége a tanórákon túl a szabadidõs tevékenységekben,
rehabilitációs programokban és még számos területen tanulóink számára szinte 
nélkülözhetetlen. az iskola szeretné a következõ évben is megrendezni a Költészet Napján
a találkozót, ami a résztvevõk körében nagy sikert aratott. (Nagyné vánkay erika Katalin
tudósítása).

Ugyancsak a drámapedagógiai törekvések sikerérõl szól a következõ hír: a Xiv.
Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztiválon, amelyet a magyar drámapedagógiai
Társaság rendezett, amelyen a hódmezõvásárhelyi Kozmutza Flóra Oktatási intéz -
mény értelmi akadályozottsággal élõ diákszínjátszói kimagasló eredményt értek el a
nem akadályozottsággal élõ tanulók között. a hódmezõ vásárhelyieket 393 jelentkezõ
csoport közül választották ki, 22-en kerültek azok közé, akik bemutathatták tudásukat.
„mire jó ez a kis hableány” címû mesefeldolgozásuk arany minõsítést kapott, majd
2005. június 5-én debrecen város Különdíját vehették át. a mûsort dr. Rummel József
gyógypedagógus, gyermekszínjátszó rendezõ tanította be és rendezte, jelmezeiket és
díszleteiket mucsi imréné tervezte és kivitelezte. a különdíj mindazok elismerése is,
akik az értelmileg akadályozott diákok nevelésével foglalkoznak szerte az országban.
(dr. Rummel József nyomán).

világsztárok sorával találkoztak a lenti diákok. 25 év a gyógypedagógia 
szolgálatában címmel kaptunk beszámolót a móricz zsigmond Általános iskola,
diákotthon, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon nevelõitõl. a többnyire állami
gondoskodásban élõ tanulásban akadályozott tanulók részére, – akik egész évben, az
otthonban töltik napjaikat, és gyakran még karácsonykor sem látogatják meg szüleik
–, próbáltak meg kiemelkedõ élményeket szerezni, olyan élményeket, amelyekhez más
gyermekek is ritkán juthatnak. Többször voltak a Népstadionban, ahol országosan
ismert sportolókat láthattak. Szívesen fotózkodtak velük a német, olasz, szlovén, 
portugál, angol és japán válogatott játékosai, edzõi, vezetõi. 17 alkalommal a buda -
pesti FTC, 13 ízben a zTe vendégei voltak. meg fordultak a nemzetközi autóver -
senyen, a FORma 1-es futamon, és együtt fotóz kodtak a Hungaroring Rt. elnökével a
19. magyar Nagydíjon. Sok más mellett Fonyódon a vízirendõrség motorcsónakjával
száguldtak, ausztriában egy szafari parkba látogattak el. még a budapesti Grand Hotel
Corvinus Kempinski ötcsillagos luxushotelben is eltölthettek egy napot egy 
rajzpályázat díjnyer te se ként. Napjainkig 760 gyermekkel az elmúlt években hatvan
utat sikerült szer vezni. minden utazásról képeket készítettek, ma már 3700 album
oldalnál tar tanak. a beszámoló végén köszönetet mondanak Kulcsár istván igazgató



úrnak és paksa Tiborné tanárnõnek a fotózásért és az állandó kísérésért. (paksa Tibor
gyógy pedagógus, az iskola krónikása)

a felnõttek világából a szolnoki liget Otthon nevelõi tudósítanak. az otthon ban
2002. februárjában sportegyesület alakult, és a magyar Speciális Olimpia Szövetség
keretében versenyeznek. 2004-ben Skóciában súlylökésben és 400 méteres 
gyaloglásban négy aranyérmet szereztek lakóik. az eddigi legnagyobb si ke rük az volt,
hogy ez év tavaszán rész vehettek Japánban, Nagano-ban a téli világ já tékokon. a
világjátékokon kb. 80 ország, 2500 sportolója vett részt. Hófu tás ban értek el sikert. ezt
a versenyszámot csak egy éve írták ki magyarországon. vékási imre 32 éves 
otthontársuk ezüst és bronzérmet szerzett, Szabó anikó 20 évesen a 25 és az 50 méteres
számokban bronzérmet, illetve 4. helyet ért el. Két hetet tölthettek Japánban. anikó
elmondta, a verseny és az ottani élmények szinte kicserélték, számára felejthetetlen
volt minden nap, minden egyes esemény. Hazatérve szülõhelyén, Jászalsószent -
györgyön, a polgármester személyesen tüntette ki õt Szent György Napon, mint a
község elsõ olimpikonját. az egész delegációt fogadta mádl Ferenc köztársasági
elnök, a Sándor palotában. Szép példáját láthattuk a társadalmi elismerésnek, 
elfogadásnak. Talán ma még nem mindenki ismeri a normalizációs elvet, az
esélyegyenlõség eszméjét, de ez a példa azt mutatja, valami azért a szemléletváltásban
elkezdõdött.

H. Gy.
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