
A VIM nem a speciális iskolák segítségével próbál integrálni, hanem a segítséget
úgynevezett támogató iskolák adják. Ezek általános alsófokú iskolák, melyek sikeres
tapasztalatokat szereztek az integrációban.

A Beszédpedagógiai  Szeminárium segítségével,  mely egy nemzetközi tanárképző
intézmény, az általános iskolai tanárok éppúgy, mint a szülők, tanfolyamokat láto-
gathatnak az integráció és a tanítási módszerek témájában.

Nagyon hatékony, ha a szülők és a tanárok együtt járhatnak ugyanazokra a
tanfolyamokra.

      (Fordította: Perlusz Andrea)

Vakok Óvodája, Általános Iskolája és Diákotthona (Budapest)

„A zene felemeli a kezeimet”*

— Dr. Kokas Klára művészeti nevelési programjának
adaptációja vak gyermekek számára —

SZÉNÁSY ANNA

Ezúton is szeretnék köszönetet mondani dr. Kokas Klárának,
akinek személyközpontú, kreatív zenei nevelése

elindított a vak gyermekek felé.
Ő segített ahhoz, hogy módszerétől inspiráltan elkezdjem kísérleti munkámat,

mely csodálatos, lélekkel teli felfedező út a gyermekek világában.

Művészeti  nevelési  kísérletünk  témája  a  gyermekek  zenéhez  kapcsolódó
egyéni megnyilvánulásai. Ezek elsősorban spontán zenei mozdulatok, ugyanis
ezek gyökerei a legmélyebbek az emberi fejlődés és az egyén biológiai fejlődé-
sének történetében.

* A MAGYE XXII. Országos Szakmai Konferenciáján (1994. június 24-én, Kőszegen) elhang-
zott előadás
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Kodály  Zoltán felhívta  a  figyelmet  arra,  hogy milyen  fontos  a  jó  zene
megválasztása  már  a  gyermek  méhen  belüli  fejlődésének  idején.  Az  anyai
testben átvett zenei rezgések minőségétől függhet a gyermek zene-kapcsolatá-
nak  minősége  és  személyi  harmóniájának  megalapozottsága.  A tiszta  termé-
szethangokban és az értékes zenében hordozott tartalom formáló hatása belát-
hatatlan.  E felismerés  felé  haladunk,  ha  figyelemmel  követjük  a  gyermekek
spontán zenei mozdulatait,  amelyek ebből a forrásból, a magzati  fejlődésben
elindult zenei válaszok mélységeiből fakadnak. Igyekszünk megteremteni azo-
kat  a  körülményeket,  melyek  közt  felidéződhet  és  kibontakozhat  az  éneklés
öröme, az értékes zenéhez kapcsolódó mozdulat, kialakulhat a tudatalatti tartal-
mak erőivel segített kreativitás, vele az önkifejezés biztonsága és a kapcsolat-
teremtés harmóniája.

A módszer sajátosságai

Alapelvünk az egyén tisztelete, megnyilatkozásainak megbecsülése és biz-
tonságos elfogadása.

A gyermekek zenei hallásának és dallamalkotó improvizációjának segítésé-
re dalainkat a pentatónia hangnemi köréből vesszük. Ez a dallamvilág a magyar
népdalok  ősi  rétegének  alapja.  Tanult  és  improvizált  dallamaink,  valamint
foglalkozásaink „zárószertartásai”, búcsúénekei is ilyen dalok.

A zene befogadását, a zenei elmélyülést spontán mozdulatok segítik. Ezek-
ből  mozdulatkompozíciók,  megjelenítések  születnek,  melyeket  a  gyermekek
egyénileg vagy szabadon választott társakkal alkotnak.

A zene  legalsó  hatása  sokkal  mélyebb,  mint  a  tudatos.  A zenei  mozgás
végtelen  változatosságával  követni  tudja  az  érzelmi  élet  mozgásának  finom
árnyalatait. A módszer komplexitása abban áll, hogy a zenei mozgást a gyermek
kifejezi „táncban”, ábrázolásban, szavaiban, miközben érzelmeiben együttél e
kifejezésmódokkal.

A zenében és a zene hatására történő ún. átváltozások foglalkozásaink egyik
leglényegesebb mozzanatát alkotják. A gyermekek kreativitása fejlődik azáltal,
hogy saját  elevenségüket kivetítik  a  környező  világra,  tárgyakat,  élőlényeket
személyesítenek  meg.  Miután  a  gyermekek  átváltozásuk tárgyát  és  az  azzal
kapcsolatos  történést  tetszés  szerint  választják  meg,  lehetőségük nyílik  arra,
hogy önmagukat kifejezzék, és érzelmeik formát kapjanak.

Az érzelmekkel kísért önkifejezés katarzisélményt nyújt. Mikor a gyermek-
ek megtapasztalják a képzeletükből fellendülő mozgás örömét, mikor eltáncol-
ják örömüket, fájdalmukat, sőt álmaikat is, akkor valóban katarzisélményben
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részesülnek. Célunk, hogy az értékes, tiszta zene segítségével megmutassuk a
gyermekeknek a kultúra értékeiben rejlő katarzis-lehetőségeket.

Foglalkozásaink sikere — a katarzisélményhez való eljutás — azon múlik,
meg tudjuk-e teremteni azt a belső figyelmet, amiből a gyermekek befogadják
a zenét és válaszolnak rá. A belső figyelem felé vezető útnak fontos mozzanata,
hogy mit kezdünk a gyermekek ötleteivel, mindazzal, amit ők hoznak az órára.

Tudjuk-e értékelni, beépíteni az óra menetébe anélkül, hogy legfőbb célunk-
tól — a zene befogadásához szükséges csendtől és figyelemtől — eltérítenének?
A gyermekek ötletei, órára hozott élményei segítenek megközelíteni azt a zene
befogadásához  szükséges  figyelmet,  amit  tartalommal  ők  töltenek  meg.  Így
adjuk meg nekik a lehetőséget, hogy a felszínes zizegésből a csendhez jussanak,
és  a  zene  segítségével  mélyből  fakadó  impulzusok  kerüljenek  elő,  melyek
alkotássá nemesülnek. A pedagógus részéről ehhez nyitott, rugalmas, gyermek-
re  figyelő,  alkalmazkodó gondolkodás és  intuíció szükséges.  Az órákra való
készüléshez rendkívül fontos az előző foglalkozások utólagos átgondolása,  a
gyermekek különböző helyzetekben történő viselkedésének elemzése. Ezt se-
gítik az órákról készült videófelvételek.

A zenetanítás oktatási formái általában teljesítménycentrikusak. Kísérletünk
pedagógiai célkitűzése azonban nem a teljesítmény, hanem a gyermekek egyéni
megnyilvánulási formáira fordított intenzív, együttműködő figyelem.

A zenére történő kreatív válaszadást megelőzi a gyermekdalok, a dallam- és
ritmusimprovizációk változatos és örömteli játéka.

Miért szükséges a módszer sérült  — jelen esetben vak — gyermekekre
történő adaptációja ?

A vak gyermek tapasztalati világa beszűkült, és „a környezet érzékelésének
korlátozottsága miatt saját magát sem fedezi fel eléggé, mert nem látja aktivi-
tásának  hatását  környezetén”.  (Pálhegyi  Ferenc:  A  látás  nélkül  meghódított
világ. Budapest, 1981. 39. o.) Ennek következménye lehet a fokozott befeléfor-
dulás, ami miatt a gyermek sokkal nehezebben létesít kapcsolatokat, mint látó
kortársai.

A módszer alapelve a gyermeki megnyilvánulások értékelése, biztonságot
adó elfogadása,  az  önkifejezés  és  aktivitás  megsegítése.  Tevékenységünkben
sokféle lehetőséget teremtünk az énekes játékokban, közös mozgáskompozíci-
ókban történő kapcsolatteremtésre. A zenében ez nonverbális úton, érzelmek
nyitottságában történik, ezért várhatjuk, hogy maradandó, személyiséget építő
élménnyé válik.
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A szülők számára a vak gyermek elfogadása sokszor óriási próbatétel. Ennek
következménye  lehet,  hogy  a  gyermek  nem  kapja  meg  azt  a  szeretetteljes,
érintéssel is kifejezett,  meleg kapcsolatot, melyre az egészséges fejlődéshez
szüksége van.

Módszerünkben az énekek átadásának, mozgáskompozícióknak, megjele-
nítéseknek, a nonverbális kommunikációnak legfontosabb eszköze az érin-
tés. Természetes helyzeteket kínál arra, hogy a gyermek érintés-szükség-
letét figyelembe vegye, hiányait pótolja.

A  sokféle  önkifejezés  és  az  ezekre  kapott  elfogadás  a  gyermek  bizton-
ságának, identitásának erősödését eredményezi. Ez csökkenti a későbbi elszi-
getelődés veszélyét.

A környező világ iránti érdeklődés felkeltését szolgálja az is, hogy foglal-
kozásainkon nem a képességfejlesztés, hanem az élményekből merített „érzelmi
tanulás” kap nagyobb hangsúlyt.  Amit  érzelmi nyitottságban, élményként ta-
pasztal meg a gyermek, arról később nagyobb érdeklődéssel, könnyebben fog
ismereteket szerezni.

Figyelmünk középpontjában  áll,  hogy a  vak  gyermek  köztudottan  szegé-
nyes, sztereotip mozgását hogyan gazdagítja és emeli ki sémáiból a zene és a
megjelenítő képzelet.

A  sokszínű-rezgésű,  árnyalt,  finom  hangok  és  hangszínek  megkeresése,
megfigyelése, kreatív felhasználása a vak gyermek hallási figyelmének fejlesz-
téséhez is széles lehetőséget kínál.

Egészségesnek  és  sérültnek,  vaknak  és  látónak  közös  nyelve  a  zene,  a
mozgás. A közös alkotás örömében integrációs törekvéseink is új perspektívát
kapnak. Ez a terület kísérletünk kidolgozásra váró feladatai közé tartozik.

Egy  óra  rendszeresen  visszatérő  részei  — melyek  a  változatosságban  is
biztonságos kapaszkodót adnak a gyermeknek — a következők:

1. Bevezető dal

aminek  segítségével  magam  köré  gyűjtöm  a  gyerekeket.  A  szőnyegen  ülve
énekelek, így szemmagasságba kerülünk, nem felülről beszélek, éneklek nekik.

2. Névéneklés

Dallamot keresünk a nevünkhöz, amit mozgással, érintéssel is kísérhetünk. Ez
a  kapcsolatteremtés  fontos  eszköze.  A  személyesség  varázsán  túl  nyomon
követhető a gyermekek dallam-improvizációjának gazdagodása.

203



3. Új ének tanítása

Az új éneket mindenkinek egyenként eléneklem. A gyermekekre simogatom a
dalt, hogy a zenei lüktetést a bőrükön érezzék.

4. Ritmusimprovizáció

Lehetőséget  kínál  arra,  hogy  a  gyermekek  megismerkedjenek  a  környezet
tárgyainak  hangjaival,  megfigyeljenek  hangárnyalatokat.  Különböző  mozgá-
sokkal különböző hangszíneket hozunk létre és ritmusokat alkotunk. Ez történ-
het egyénileg, párosával és csoportban. A „ritmusban beszélgetés” az empátiás
figyelem kialakításának is eszköze lehet.

5. Énekes játékok, dramatizálás

Ehhez  olyan  énekeket  választok,  melyeknek  nincs  játékleírása,  hogy  az  a
képzeletüket ne kösse meg. A szövegben szereplő élőlények, tárgyak inspirációt
adnak az átváltozáshoz, a mozgással történő megjelenítéshez. A játékhoz szük-
séges instrukciókat improvizált dallammal éneklem. Az énekes játékok kínálják
a lehetőséget az elcsendesedésre, a zenehallgatáshoz történő előkészületre. Az
„átváltozott” gyermekek mesébe szőtten, egymás közelébe bújva várják a zenét.

6. Zenehallgatás, „tánc”

Rövid, 1-2 perces zenerészletet többször meghallgatunk. Fontos, hogy a kivá-
lasztott zenedarab intenzív, érzelmileg telített legyen, esetleg ritmikai különle-
gességével inspirálja a gyermekeket mozgásra. Az első lejátszásnál ismerked-
nek  a  zenével,  csendben  befogadják,  majd  a  zene  hatására  folytatódik  és
továbbszövődik az énekes játékban már elkezdett átváltozás, amit eltáncolnak.
Egyéni és csoportos mozgáskompozíciók születhetnek a zene alatt.

7. Történetek

A zene  befogadása,  eltáncolása  közben  megtapasztalt  élményt  a  gyermekek
gyakran szavaikkal is elmondják. Erre mindig adok lehetőséget, és történeteiket
magnóra veszem. Fontos szempontokat kaphatunk így a gyermekek mélyebb
megismeréséhez. Kulcsot adhatnak kezünkbe konfliktusok feloldásához.

8. Ábrázolás

A gyermekek a zenében, mozgásban, történetekben átélt élményeket kifejezhe-
tik ábrázolásban is, tapintható eszközök segítségével.
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9. Búcsúének

Foglalkozásaink  „zárószertartása”  ez,  amikor  kedvenc  dalainkból  énekelünk.
Különös figyelemmel hallgatják, bár megtanulni még nem tudják az ősi stílusú,
hajlítós népdalokat. Ezek búcsúénekeink között mindig helyet kapnak.

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola (Budapest)
Szurdopedagógiai Tanszék

A beszédkorrektor-program
használata*

KERESZTESSY ÉVA

Hallássérült kisgyermekek korai beszédfejlesztését segítő vizuális számító-
gépes rendszert,  az IBM által  kifejlesztett  „Beszédtükör”-programot használ-
juk, melynek segítségével ösztönözni lehet őket a tudatos hangadásra, segít a
beszédben elkülöníteni a zöngés, zöngétlen hangokat, megtalálni a megfelelő
hangmagasságot.  A  programban  választható  még  a  magánhangzók  ejtésére
irányuló gyakorlatcsoport is. Ez a program jól használható a hallássérült gyer-
mekek beszédindításához, de nagyobbaknál kevésbé hatékony, ugyanis legfel-
jebb olyan információt kap a használó, hogy helytelen volt az ejtés.

A Magyar Tudományos Akadémia Békésy György Akusztikai Kutatólabo-
ratóriumában dr. Vicsi Klára kifejlesztett egy vizuális oktató- és gyakorlórend-
szert  a  beszédhibák  korrekciójára.  A rendszer  első  része  a  sziszegő  hangok
javítására alkalmas. 1993-tól lehetőségem nyílt bekapcsolódni a munkába, s az
év végére OTKA-támogatásból tanszékünkre került egy rendszer. A „Beszéd-
korrektor”-rendszer  —  ellentétben  a  „Beszédtükör”-programmal  —  állandó
vizuális és auditív visszajelzést ad használójának a helyes ejtésről és összeha-
sonlítja az általa mondottal; ezek egyidőben láthatók a képernyőn.

* A MAGYE XXII. Országos Szakmai Konferenciáján (1994. június 24-én, Kőszegen) elhang-
zott előadás
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