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Gereben Ferencné dr.: Kommunikációs nehézségek – megváltozott tanulási felté -
telek.

Fazekas Andrea – Dr. Zsoldos Márta: Az aktív fogalmi szint vizsgálata diszfázi-
ás és nem diszfáziás hallássérült tanulóknál.

Fehérné Kovács Zsuzsa – Dr. Lajos Péter – Lõrik József: A beszéd- és nyelv -
fejlõdési zavar összefüggése a dadogással.

Dr. Erdélyi Andrea: A „Nézd a kezem” elnevezésû gesztusnyelv magyar adap -
tálása súlyosan akadályozott gyermekek számára. 

Horváth Miklós: Nyitott tanítási formák alkalmazása a tanulási és kommunikációs
képességek, valamint a szociális kompetencia fejlesztése területén, tanulásban
akadályozott gyermekeknél.

Mesterházi Zsuzsa: Szimpózium összefoglaló
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A kommunikáció megtanulása a fogyatékos gyermekek, fiatalok és felnõttek
esetében a sérüléstõl függõen akadályokba ütközik. A gyógypedagógia diag nosz -
tikus, terápiás, speciális pedagógiai és rehabilitációs eljárásaival ezek az aka dá -
lyok csökkenthetõk vagy megszüntethetõk. Az egyes elõadások empirikus 
kutatási eredmények alapján mutatják be a gyógypedagógia egy-egy területén a
hatásosan alkalmazható eljárásokat. A bemutatásra kerülõ eredmények hozzá -
járulnak ahhoz, hogy a WHO által 2003-ban meghatározott és az Európai Unió
tagországai által elfogadott funkcionális egészség állapota a fogyatékos személyek
számára is megközelíthetõ legyen speciális segítségnyújtással. 

A korai fejlõdés idõszakában már jól észlelhetõ, körülírt nyelvfejlõdési és
kognitív fejlõdési zavarokat mutató gyermekeknél tanulási és viselkedési zavarok
alakulnak ki. Ez hosszú távú gyógypedagógiai megsegítést tesz szükségessé. A
fejlõdési diszfázia esetében a jó színvonalú nem-verbális kommunikációs képes -
ségek mellett a beszélt és írott nyelv zavara alakul ki. Ennek pontos diag -
nosztizálása teszi lehetõvé az eredményes beavatkozást. 

A hallássérüléshez társuló neurogén tanulási zavarok egyik gyakori formája a
fejlõdési diszfázia, melynek esetén átlagos értelmi szint mellett is specifikus
beszéd- és nyelvfejlõdési akadályozottság jelenik meg. Különösen gyakori, hogy
a fogalmak, a közel álló tartalmi jelentések nem differenciálódnak eléggé. Ez
esetben kognitív képességfejlesztõ terápiák alkalmazása szükséges.

A dadogó gyermekek általában késõbb tanulnak meg beszélni és nyelv -
fejlõdési zavaruk fokozottabb önmegfigyelési készséggel párosul. Ez erõsítheti a
beszéd folyamatosságának zavarát. A kialakuló beszédfélelem a dadogás rögzülé-
sét eredményezheti. Egyes tesztvizsgálatok jellegzetes észlelési profil
megrajzolását valószínûsítik. 

A gesztusnyelv alkalmazása súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek
számára jelent olyan kommunikációs lehetõséget, amelynek megtanulása és
használata elõsegíti a környezettel való kapcsolat kialakulását. A sajátos eszköztár
(kézikönyv, CD-Rom, videofilm) kidolgozása és alkalmazása sok tapasztalattal
gazdagítja a nehezített kommunikációs folyamatok megismerését. 

A tanulásban akadályozott, mentális fejlõdésükben elmaradott, szociálisan
hátrányos helyzetû gyermekeknél a szabad/nyitott tanulás-szervezési eljárás, vala-
mint a speciális taneszközök alkalmazása bizonyítottan hozzájárul a tanulási
képesség fejlõdéséhez. A tanulók önálló kezdeményezésének elõsegítése javítja a
tanulási motivációt, a tanulási tempót, a csoporton belüli kommunikációt és reá -
lisabb önértékelést tesz lehetõvé. 

A Gyógypedagógiai Szemle e számában a szimpóziumon elhangzottakból négy
elõadást olvashatunk.

Gordosné Szabó Anna 
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