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Jenei Gábor:

A hangok birodalma

(gyakorlóanyag a beszédjavító általános iskola
1-4. osztálya számára)

Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001. 160 oldal

Példásan szép és pedagógiailag becses kiadvánnyal gazdagította a kiadó a
tankönyvpiacot azzal,  hogy megjelentette a szerző munkáját.  Egy tehetséges
vidéki gyógypedagógus invenciózus munkája eredményeként komplex ritmus-
és beszédfejlesztő program született meg, amely játékosan, mesekeretbe illeszt-
ve tartalmazza a beszédfejlesztést célzó gyakorlatokat. A programokhoz hang-
kazetta is tartozik. A program alapelvei: sokirányú megerősítés, fokozatosság,
az életkornak megfelelő játékosság, derű, meseszerűség, az énekben és a zené-
ben rejlő ritmus termékeny kihasználása, az esztétikai érzék fejlesztése.

A programok szóanyagai, versei – akár artikulált beszéddel, akár a kazettán
lévő dalokat énekelve – az alkalmazás számos formáját teszik lehetővé. A prog-
ram négy különböző gyakorlatsort  tartalmaz,  amelyek a  megfelelő  helyen  és
módon hibátlanul képzett hangra épülnek. Ezek a következők: 1. az újonnan ki-
alakított mgh rögzítése és automatizálása; 2. az új mgh megkülönböztetése a ko-
rábbi helytelen formától; 3. az újonnan kialakított msh rögzítése és automatizá-
lása; 4. az új msh differenciálása a korábbi helytelen ejtésétől.

A program jól  használható a pöszeség javításában,  a dadogás terápiájában,
továbbá az olvasás-írás zavaraival küszködő gyermekek segítésében, sőt alkal-
mas a tanulási nehézségekkel terhelt tanulók pedagógiai rehabilitációjára is. Jól
felhasználható az óvodákban folyó beszédnevelő munka megerősítéséhez, bővíti
a szókincset, fejleszti a beszéd- és a zenei ritmusérzéket, valamint segítséget
nyújt a szülőknek a beszédhibás gyermekeikkel való otthoni gyakorláshoz.

A könyvet nemcsak a speciális intézményeknek ajánljuk beszerzésre, hanem
minden  olyan  pedagógiai  jellegű  intézmény  eredményesen  használhatja,
amelyben beszédfejlesztéssel kapcsolatos munka folyik.
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Van  č  ová, Alica:

Halmozottan fogyatékosok nevelése
(Edukácia viacnásobne postihnutých)

Sapientia, Bratislava, 2002. p. 98. ISBN 80-967 180-7-x

Az a kis könyvecske, mely csak 98 oldalú ugyan, de tartalmilag nagyon gaz-
dag, ebben az évben „Halmozottan fogyatékosok nevelése” címmel jelent meg
a pozsonyi Sapientia kiadónál. A szerző,  Vančova Alica, a Komensky Egyetem
docense, nehéz feladatot tűzött maga elé azzal, hogy feldolgozta a teljes mérték-
ben halmozottan fogyatékosokra vonatkozó alapvető ismereteket, bemutatta a
nevelési rendszereket, stratégiákat, modelleket. Mindez sokirányú és bonyolult
feladat.

A munka négy nagyobb részre tagolódik. Az első rész feltárja a halmozottan
fogyatékosokra vonatkozó alapismereteket. Foglalkozik a halmozottan sérült-
ség fogalmával,  a népesség határaival,  etiológiai  kérdésekkel,  valamint  a hal-
mozottan fogyatékosok kategorizálásával. Ezt a fejezetet esetelemzésekkel zárja
le. A második rész a halmozottan fogyatékosok nevelési és oktatási kérdései-
vel foglalkozik. Feltárja a komplex rehabilitáció alapelveit és tartalmát is. A har-
madik rész bemutatja az olvasónak az egyes halmozottan fogyatékosok neve-
lésének és oktatásának stratégiáját, ismerteti az egyes nevelési modellek tartal-
mát, folyamatát, valamint bizonyos sajátosságokat, főleg a súlyosan fogyaté-
kosoknál. Az utolsó részben a szerző elemzi a halmozottan fogyatékosok neve-
lésének, oktatásának, valamint az állapot diagnosztikájának időszerű kérdéseit és
távlatait.

Vančova Alica a könyvben gazdag külföldi szakirodalmat használ fel, idéz
angol, német, cseh és magyar szerzőktől. Többek között Magyarországról pél-
dául  Hatos Gy., Illyés S., Lányiné Engelmayer A., Márkus E., Gordosné Szabó
A., Mesterházi Zs. munkáit.

Reméljük ezzel a munkával is pótolni lehet az e területen jelentkező szakirodal-
mi hiányt Szlovákiában. Gazdag szakmai élményt és ösztönzést nyújt minden
gyógypedagógusnak,  valamint  minden  olyan  szakembernek,  aki  halmozottan
fogyatékosokkal foglalkozik.

Grambličková Katarína
A szerző címe:

PhDr. Katarina Grambličková,
Pedagogická fakulta UK, Račianska 59. 813 34 Bratislava
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