
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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A „Beszédkorrektor” -rendszerrel végzett terápia feladatai

— a helyes kiejtés feltételeinek megteremtése,
— a hang izolált ejtésének kifejlesztése,
— a helyes kiejtés rögzítése hangkapcsolatokban,
— a helyes kiejtés automatizálása

(a helytelen beidegződések megszüntetése).

A modern oktató rendszer újszerűen és játékos módon segít a helyes kiejtés
elsajátításában,  a  hagyományos  szurdopedagógiai  és  logopédiai  módszertan
szabályait mégis követve.

A „Beszédkorrektor” alkalmazási lehetőségei

A program készítője halló, súlyos beszédhibások és hallássérültek számára
javasolta a rendszert, hiszen mindkét esetben fontos, hogy állandó vizuális és
akusztikus megerősítést kapjanak a páciensek.

— A halló beszédhibásoknál a rendszer tulajdonképpen nem ad új információt, csak
játékossá teszi a gyakorlást.

—  A súlyos beszédhibások esetében — akiknek interdentális ejtési hibái vannak,
akusztikusan nehezen differenciálnak —, nagy segítséget nyújt a program.

A súlyos  hallássérültek  esetében  a  program  szerencsésen  teszi  láthatóvá
azokat a hangokat, amelyeket az egyéni hallókészülékek sem tudnak mindenki
számára hallhatóvá tenni (s; cs hang 4-6 kHz — sz, c hang 6-8 kHz).

A „Beszédkorrektor” -ral szerzett oktatási tapasztalatok

Ezidáig csak 34, különböző életkorú személlyel tudtam kipróbálni a rend-
szert. Közülük 9-nek volt szüksége rendszeresen gyakorolni a programmal. (1.
tábla)

Az egyéni foglalkozások heti 1-2 alkalommal, 45-60 percben történnek.

VIZSGÁLT CSOPORTOK HALLÁSÁLLAPOT BESZÉDÁLLAPOT

A. (4 fő) Súlyos nagyothallók Rossz beszédérthetőség

B. (3 fő) Nagyothallók Jó beszédérthetőség

C. (2 fő) Hallók Interdentális szigmatizmus

D. (25 fő) Hallók Enyhe torz ejtés

1. táblázat

206



Az oktatási rendszer hatékonysága

Ahhoz, hogy a rendszer hasznosságát bebizonyítsuk, vizsgálataink során az
alábbi kérdésekre kerestünk választ:

1. Milyen hamar történik meg az egyes beszédhangok kialakítása?
2. Mennyi idő szükséges a vizsgált hangok automatikussá tételéhez?
3. Ad-e egyszerű lehetőséget a rendszer a kialakított hangok, a jó beszéd

megtartására?
4. Milyen a kialakított beszéd minősége?

Megállapíthatjuk, hogy egy-egy beszédhang kialakítása az A, B, D csoportokban már
az  első  alkalommal  sikerült.  A C csoportban  két  súlyos  interdentális  szigmatizmust
mutató felnőtt volt, egy-egy hang kialakítása az ő esetükben 3., 4. alkalomra sikerült.

A hangok automatikussá tételéhez szükséges időt tapasztalataink szerint a hagyomá-
nyos módszerrel összehasonlítva, az állandó vizuális és auditív kontrolltól átlagosan a
felére csökkenti. (2. tábla)

VIZSGÁLT
CSOPORTOK

A HANGOK AUTOMATIZÁLÓDÁSA

A hangonként átl. 10-12 alkalommal
(a hangok 2/3 része automatizálódott)

B átlagosan 8-10 alkalommal
(minden hang automatizálódott)

C (időszakos ellenőrzés, gyakorlás)
folyamatban van

D 3-5 alkalom után
(időszakos ellenőrzés, gyakorlás)

2. táblázat

A  „Beszédkorrektor”-
rendszer egyszerű lehetőséget
biztosít az állandó gyakorlás-
ra, az időszakos ellenőrzésre.
A  vizsgált  személyek  között
voltak, akiknek minden hang-
juk rövid idő alatt automatizá-
lódott,  de alkalmanként visz-
szatérnek, és a rendszer isme-
retében saját maguk ellenőriz-
hetik,  hogy  helyesen  ejtik  a
hangokat.

A kialakított beszéd vizsgált személyeinknél megfelelő volt. A program „Rögzítés”
és „Automatizálás” című menüiben szavakban és mondatokban gyakorolhatók a hangok;
a páciensnek ezáltal  egyidőben kell  ügyelnie  a beszédtempóra,  a hangerősségre és a
helyes ejtésre.

Annak ellenére, hogy eddigi vizsgálatainkat igen kisszámú és heterogén csoportok-
ban végeztük, megállapíthatjuk, hogy a „Beszédkorrektor”-rendszer igen hasznos, újsze-
rű, változatos módon segíti a terapeuta munkáját, és egészíti ki a hagyományos logopédiai
és szurdologopédiai módszereket, színesebbé teszi a foglalkozásokat.

Irodalom

Vicsi Klára és mtársai.: Beszédkorrektor. In.: Beszédgyógyítás, 1993/2-3. sz. 13-21. p.
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