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  Az olvasás ismeretközlő és informáló szerepe miatt kultúránk és mun-
kánk nélkülözhetetlen eszköze. Tanításának jelentősége túlszárnyalja bármely 
más tantárgyét. Elsajátítása erősen befolyásolja a gyermek későbbi teljesítmé-
nyét a többi tantárgy területén. A hallássérültek esetében az olvasás jelentősége 
megnő, ha arra gondolunk, hogy a hallás útján megszerezhető információknak 
legalább egy részét pótolniuk kell. Az olvasástanítás tehát a hallássérültek okta-
tásának egyik leglényegesebb eleme, amely számukra korrekciós és kompenza-
torikus szerepet tölt be. 
 
Hallássérültek olvasási készsége  
 
  Az olvasási készség a hallássérült felnőtt számára felbecsülhetetlen 
jelentőségű. Mégis az utóbbi évtizedek kutatásai azt bizonyítják, hogy világ-
szerte a süketek olvasási szintje igen alacsony: mire a süket gyermek elhagyja az 
iskolát, olvasása alulmarad egy kilenc éves halló gyermek szintjénél (Conrad 
1979; Csányi 1992). Pedig az olvasásból számos előnye származna. Az írott 
szöveg permanens megjelenése révén támogatja a nyelvi emlékezetet. Ez a 
szimultán bevésési forma sokkal kedvezőbb az emlékezeti bevésés-megerősítés 
szempontjából, mint a szájrólolvasási kép a maga szukcesszív, gyorsan eltűnő 
ingersorozatával. Az olvasás lehetőséget ad arra, hogy vizuálisan áttekintsék a 
nyelvi struktúrákat. Az olvasás egyben lehetőség a szókincs bővítésére. Ennek 
feltétele, hogy kevés legyen a meg nem értett szó a szövegben. Az olvasás 
jelentőségéről Uden (1977) azt mondja, hogy: „a nyelvvel való találkozás gya-
korisága területén tapasztalható óriási hátrányok kizárólag az olvasás révén 
csökkenthetők” (Uden 1977; Csányi 1992). A nyelvi szint fejlesztésének 
„legelőnyösebb” és „leghatékonyabb” útja az olvasás szintjének emelése 
(Myklebust 1964; Csányi 1982) . 
  Számos nyugati iskolában már a nyolcvanas évektől elkezdték keresni a 
hatékonyabb módszereket nemcsak az olvasás, hanem a nyelvelsajátítás szem-
pontjából is. Így például Hollandiában az öt hallássérültek iskolája közül négy 
áttért a kizárólag szóbeli kommunikációról a totális kommunikációra. Orális 
megközelítésben még a legsikeresebb „szóbeli gyermek” esetében is jó néhány 
évbe telik, amíg a beszélt nyelv kommunikációs eszközként is szolgálhat. 

 



 

Éppen ezért a hagyományos oktatásban az írott nyelv a beszélt nyelv helyette-
sítőjeként szolgált. A nyelvelsajátítás szenzitív periódusának szemszögéből a 
fiatalkorban felajánlott írott nyelv igen nagy jelentőségű a beszélt „nyelvfürdő” 
hiánya miatt (Csányi 1982). 
  Egyik legnagyobb méretű felmérést 1962-ben végezték az USA-ban  
– Wringstone, Aronow és Moskowitz (1962) –, a hallássérültek 73 iskolájában. 
Több mint 5600 gyermek vett részt ebben a felmérésben, mely szerint a 16 éve-
sek 12%-a érte el a 9 éves hallóknál magasabb fokot. Hasonló adatokat talált 
Gentile (1969), azzal a kiegészítéssel, hogy 10 és 16 év között, tehát 6 év alatt 
csupán egyéves olvasási kornak megfelelő fejlődést regisztrálhatott. Angliában 
is hasonló adatokról számolnak be a kutatók (Hamp, Bates 1972; Csányi 1982). 
  Magyarországi adatok szerint a 70-es években a 14–16 éves hallás-
sérültek teljesítménye jóval elmarad a 8–11 éves hallók átlagaitól. A 10 éves 
szintnek megfelelő teljesítményt csak 4%-uk éri el. A nyolcadik osztályosoknak 
pedig csupán 10%-a volt képes a strukturális nívó elérésére (Csányi 1982).  
A hallássérültek gyenge eredményeit nagymértékben meghatározza az alacsony 
és elégtelen nyelvi szint. 
 
Az olvasástanítás módszerei hallássérülteknél 
 
  Az olvasástanítás két szakaszra bont-
ható: a tanítás és a gyakorlás szakaszára. Az 
olvasástanítás eredményességének egyik fon-
tos tényezője maga az alkalmazott tanítási 
módszer (a szintetikus, a globális és a kettő 
kombinációja). A hallássérültek olvasástaní-
tásában is mindegyiket alkalmazzák.  
  Az óvodai anyanyelvtanítás során 
már korán elkezdődik a globális olvasás-
tanítás, az úgynevezett címkézés. A környe-
zetükben lévő tárgyakra ráragasztják vagy 
kapcsolják a nevét reprezentáló szókártyát. 
Aztán szóképek, gyakran használt utasítások, 
mesék mondatai következnek. Gyakori is-
métlések, hangoztatás, társítás révén alakul 
ki a kapcsolat az elhangzott szó és az olvasás 
optikai egysége között. Egy idő után az óvodában is megjelenik az analízis, 
betűkből szavakat kell kirakjanak, szókép vagy hangoztatás alapján válasszanak 
ki egyes betűket nagyobb betűhalmazból. 
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  A hallássérültek esetében is a tulajdon-
képpeni betűtanítás az I. osztályban kezdődik. 
Iskolánkban kétféle módszerrel történik az 
olvasástanítás. Az első osztályban tanító pe-
dagógus választhat, hogy a Szabó Enikő audio-
lógus, gyógypedagógus által szerkesztett glo-
bális módszeren alapuló ábécéskönyvet választ-
ja, vagy pedig a szintetikus módszeren alapuló 
Brumi betűvilága című ábécéskönyvet, melyet 
Varga Zsuzsanna és a cikk írója közösen 
állítottunk össze. 
           A hallássérültek olvasástanításában nagy 
hangsúlyt fektetünk a képességfejlesztésre, az 
előkészítő szakaszban és a betűtanítással párhu-
zamosan is, fokozatosan csökkenő mértékben. 

  A képességfejlesztés főbb területei a hallássérültek esetében is:  
1. a hallási differenciálás fejlesztése; 
2. a helyes ejtés kialakítása, ha lehetséges, szurdologopédiai módszerekkel; 
3. a beszédritmus érzékeltetése; 
4. a téri tájékozódás fejlesztése; 
5. a grafomotoros készség fejlesztése. 
(Meixner I.) 

  A legfontosabb elvek, amelyeket könyvünk összeállításánál szem előtt 
tartottunk a fokozatosság elve. Apró lépésekben haladunk, mert kiváltképpen a be-
tűtanítás kezdeti szakaszában  érdemes több időt eltölteni egy-egy betű meg-
tanításánál. Sok-sok analóg feladat elvezeti a kissé merevebb gondolkodású hal-
lássérült gyermeket is a szintetikus módszer lényegének elsajátításához. 
  A Ranschburg-féle homogén gátlás elkerülésére törekszünk a hallás-
sérültek esetében is, ezért a betűtanítás sorrendje nagyrészt a Meixner Ildikó 
által felállított sorrendet követi, de ettől néhány helyen eltértünk, hogy a 
hallássérültek számára megkönnyítsük az elsajátítást. A hármas asszociáció he-
lyett a hallássérültek esetében négyes asszociációról beszélhetünk, mert a betű 
képe, a hang alakja és a beszédmotoros tevékenység mellett megjelenik a dakti-
lológia, amely a betűnek a kézjele, s amely egy negyedik megerősítési módot 
jelent számukra. Úgy gondoltuk, hogy a szótagoló olvasás a hallássérültek szá-
mára nehezíti a megértést, ezért inkább szóbeli feladatokban végeztetjük a 
kezdeti szakaszban. A mesekeret és a sok-sok hangutánzó gyakorlat, valamint 
Makár Júlia rajzai megkedveltetik a gyermekekkel az olvasást. Amióta megjelent 



már több osztályban is sikeresen alkalmaztuk a Hallássérültek Intézetében, 
Kolozsváron. 
  Hasznos, ha a gyermeket többféle módszerrel is megismertetjük, hogy a 
személyiségének és képességeinek megfelelő módszer segítségével biztosan el-
jusson a jó olvasási technika elsajátításához. Szövegértelmezésről csak ezután 
lehet szó.   
  A hallássérült gyermek olvasásában segítséget jelenthet a daktilológia, 
amely egy mesterséges jelrendszer az ábécé betűi számára, amelyet egy vagy két 
kéz segítségével hozhatunk létre, s amely a beszéd és a korai olvasás meg-
tanítását célozza. 
 
Az olvasás pedagógiai vonatkozásai 
  A pedagógia szempontjából az olvasástanítás célja jó olvasókat nevelni. 
Fontos azonban leszögezni azt is, hogy az olvasás nem végső cél, hanem 
eszköz. Az olvasás készségszintű elsajátítása után elősegítheti olyan magatartás-
formák kialakítását, amely lehetővé teszi a társadalomba való beilleszkedést, a 
szocializációt. A szépirodalom a maga sajátos esztétikai eszközeivel képes az 
egyént korábbi magatartásformájától eltávolítani és új, társadalmilag magasabb 
rendű magatartásminták elfogadására késztetni. Tehát az olvasás a személyiség-
formálás eszközévé válik.  
  Bár a tanítási módszer igen fontos eleme az olvasástanításnak, a lényeg, 
hogy a kiválasztott módszerek, technikák, tartalmak hogyan illeszkednek a gyer-
mekek egyéni képességeihez, és hogyan tudnak esélyt kínálni a fejlődésre.  
  Az olvasási képesség fejlődésében való lemaradás a tudásgyarapodás 
ütemét, mértékét, minőségét zavaró tényező, s ezáltal a tanítás-tanulás folyama-
tában központi szerepet kap. Az iskola feladata, hogy feltárja a gyermekek ol-
vasási képességeiben mutatkozó deficitet, és fejlesztési technikákat, eljárásokat, 
programokat dolgozzon ki. A gyermekközpontú pedagógiai szemlélet arra kö-
telez minket, hogy a kudarcokat ne a képességdeficitre hárítsuk, hanem legjobb 
tudásunk szerint, szakmai repertoárunkat állandóan bővítve dolgozzunk ki 
fejlesztőprogramokat. 
  Az olvasástanítás első lépése a jelrendszer kialakítása. A jelrendszer 
elsajátítását azonban nem a módszer, hanem az eredményesség oldaláról tartom 
fontosnak megvizsgálni. A látó olvasás tanításában az ép látószerv jó működése 
elengedhetetlen feltétel, az olvasó szem koordinált mozgást végez, és fixációs 
pontokon tájékozódik. A fixációs pontok betűcsoportok, amelyek jelentést 
hordoznak, gondolatokat közvetítenek. Ezek a betűcsoportok lehetnek semle-
ges tartalmúak is a jelentés szempontjából. Ilyen semleges fixációs pont a szó-
tag. Az optikus észlelés útján az emléknyomok hosszú sora jön létre, és ezek a 
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„látási engramok” elraktározódnak a nagyagykéregben (Tölgyszéki Papp Gy. 
1995). A fixációs pontok ezeket az elraktározott emléknyomokat idézik fel.   
  Az olvasástanulás folyamán a gyermekeknek el kell sajátítaniuk a sor-
olvasáshoz szükséges egyenletes szemmozgási beidegződést. Az olvasás sikere 
az érzékszervi működésen túl a figyelemkoncentráción is múlik. 6–8 éves 
korban ez mindössze 10–15 perc.  A szöveg fel is keltheti a figyelmet külső for-
májával és tartalmával.  Az olvasástanításban igen fontos képesség az emlékezet 
is. Az emlékezet tartóssága, mélysége függ az olvasásra fordított időtől, a gya-
korlás intenzitásától, az életkortól, a tapasztalattól, a gyermek pszichés és 
biológiai állapotától. A folyamatos olvasás alapját az emléknyomok felidézhető-
sége adja, de segíthet a szavak, mondatok információs tartalma is. A szó fel-
ismerése könnyebb, ha ismert tartalmat hordoz.  
 
Az olvasási problémák és ezek feltételezett okai 
  Az olvasási kudarcot részben a hallási analízis és szintézis hiánya 
okozza, amely a hallássérültség következménye. Kezdetben az olvasást az írott 
szöveg kiejtésével kapcsolatos elvárásokból fakadó problémák hátráltatják.  
A hiányos nyelvi tapasztalat főként az olvasás megértés szintjén jelentkeznek.  
  Az olvasástanítás annyira jelentésközpontúvá vált, hogy a kezdeti olva-
sási folyamatnak már túl kevés figyelmet szentelünk. Kiolvasáskor alapegység-
ként szót vagy ennél is hosszabb egységet használunk, amelynek tartalma már 
ismert, mielőtt még a gyermek elolvasta volna a szöveget. 
  Az írott szöveg használata, mint beszédtanítási segédeszköz, a beszéd-
fejlesztési órákon hozzájárulhatott az olvasás iránti motiváció elvesztéséhez. 
Elkezdik az írott szöveget oktatási segédeszközként használni, mielőtt azt a 
gyermek megtanulta volna használni, mielőtt megtanították volna a betűk 
megkülönböztetésére s a graféma-morféma értelmezésére. 
  Ráadásul a megértésre fektetett túl nagy hangsúly hátráltatta a 
gyermeket abban, hogy odafigyeljen az írott nyelv formaaspektusaira, az artiku-
lációra stb. Az egész szavak olvasásának folyamata kezdetben elég jó e-
redményeket mutat, mivel a jó memória és a nagy figyelem burkolják az olva-
sástechnikai kudarcot. Sőt a süket gyermek olvasástechnikai kudarcát sokáig 
elfedi a rossz kiejtés.  
  Azt is feltételezik, hogy az a mód, ahogyan a süket gyermek dekódolja a 
beszélt nyelvet (a szájrólolvasás arra kényszeríti a gyermeket, hogy az üzenet 
65%-át kitalálja), kihatással van az olvasás által történő dekódolásra is (Csányi 
1982). 
 
 



A szövegértő olvasás fejlesztése 
  Az olvasástechnikai alapok lerakásával egyidejűleg, már az olvasás kez-
deti szakaszában folyamatos gyakorlás során kezdetét veszi azon készségek 
kialakítása, amelyek elősegítik, hogy a megértő olvasás szintjéig eljussanak a 
tanulók. Már az első szó elolvasásakor szoktatjuk a tanulókat, hogy fejtsék meg 
az olvasott betűsorok, betűcsoportok értelmét. 
  „A megértés maga gondolkodási folyamat.” (Tölgyszéki 1995) Ennek 
egyik fontos feltétele az olvasó meglévő tudása, sémarendszere. Minél nagyobb 
és rendszeresebb az illető olvasó meglévő tudása, annál könnyebb az olvasott 
szöveg megértése. A megértés négy szinten valósul meg:  

– szó szerinti megértés; 
– értelmező olvasás; 
– bíráló olvasás és 
– alkotó olvasás szintjén (Adamikné Jászó Anna 1994)   

  Az olvasási nehézségekkel küzdő gyermekeknél a leggyakoribb hiba a 
túlságosan lassú olvasási tempó. Ez jelentősen gátolja a szövegértést, mert mire 
a gyermek végigküzdi magát a szövegen, a mondanivaló egységeire esik szét. 
Elveszti a gondolatmenetet, rejtve maradnak a fontos összefüggések. A szöveg-
értést a túlságosan gyors, kapkodó olvasás is gátolja, az ilyen gyermek felüle-
tesen olvas, átsiklik a fontosabb gondolatokon, eseményeken.  
  A szövegmegértés érdekében az olvasás során gyakran jelentkező pót-
cselekvéseket le kell építeni, mert ezek gátolják az olvasási tempót, elterelik a 
figyelmet.  
  A helyes, szöveghű olvasás, valamint a tartalmat jól kifejező, értelmes 
előadásmód is igen fontos a szövegmegértéshez. A szövegtagolás, az össze-
tartozó szókapcsolatok és gondolatsorok olvasására, a szünetek betartására és a 
mondatvégi írásjelek betartására is figyelmet kell fordítani. A szövegmegértési 
jártasság úgy fejleszthető a kívánt szintre, hogy a szövegfeldolgozás során a 
fokozatosságot betartjuk.   
  A szövegolvasásnál a mondatok közti viszonyt, a szövegösszefüggést is 
észre kell venni. A szövegértelmezés sok gyakorlást igényel. Eleinte csupán 2-3 
mondatból álló szöveget kell venni. Állandóan kérdéseket kell feltenni a 
mondatok tartalmára vonatkozóan. Egyszerű, vidám történetek kell legyenek, 
eleinte felhasználva a gyermekek passzív szókincsét, majd a szókincsbővítés 
eszköze is lehet. A tartalom elmondása, dramatizálása, a képről mesélés a gyer-
mekek verbális képességfejlesztésének kitűnő eszközei. A cél, hogy a gyermek 
saját olvasás útján értse meg a szöveget.  
  A szövegolvasás gyakorlásához a legtöbb szakember az ismeretlen 
szöveget ajánlja, mert valódi gyakorlatot csak a szöveg első olvasása jelent. 
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Minden további olvasás az emlékezet szerepét növeli, csökkentve a gyakorlás 
hatékonyságát. Az eredményes olvasástanítás nem annyira az alkalmazott 
módszeren múlik, mint inkább a pedagógus tudatosságán, a gyermekek egyéni 
szükségletének, haladási ütemének, képességeinek feltérképezésén és kielégí-
tésén. A jelrendszer elsajátítása előkészíti a tankönyvből való tanulást. A betű-
tanítás és az összeolvasás időszakában a tanulást a gyermek egyéni ritmusához 
kell igazítani. Az elsietett olvasástanítás nagy károkat okozhat és rányomja 
bélyegét a gyermek egész iskolai pályafutására.    
  Az olvasás szempontjából veszélyeztetettnek ítélt gyermekek számára 
számos kiegyenlítő vagy prevenciós módszert dolgoztak ki. Ilyen például az 
iskoláskor előtti olvasástanítás is. Gyógypedagógiai módszerek segítségével 
pedig sok olyan gyermek megtanul olvasni, aki a hagyományos általános iskolai 
módszerekkel nem volt képes. 
 
A játék szerepe az olvasáskészség fejlesztésében 
  Az olvasás-írás alapozásában is sikerrel alkalmazható a játék mint fej-
lesztő eszköz. A gyermek számára öröm forrása a játék, az utánzás. Fejleszti a 
képzelőerőt, az érdeklődést az emberi kapcsolatok irányába tereli. Ezáltal az 
anyanyelvi órák szövegértő, szövegfeldolgozó gyakorlatait készíti elő.  
  A játékos fejlesztő gyakorlatok sokszor állítják a gyermekeket gyors 
döntési helyzetbe, a döntéskényszer segít abban is, hogy az élet különböző 
helyzeteiben könnyebben tudjon eligazodni, mert rákényszeríti az állásfoglalást. 
A játékban nem a teljesítményen van a hangsúly, hanem az élményszerzésen.  
A gondosan előkészített játékok sokszori gyakorlást biztosítanak anélkül, hogy 
megunná őket a gyermek. Az eredmény a szókincs, a kifejezőképesség, a 
kommunikáció, az írás-olvasás terén elért szintemelkedésben kimutatható.  
  A játékos tanulásnak számítógépes formája a motiváció növelésével 
biztosítja a kitartást a tanulásban. A gyermekek újra és újra játsszák, és szinte 
soha nem unják meg és nem fáradnak bele, ha az ő szintjüknek megfelelő játé-
kokat válogatunk vagy készítünk számukra. 
  A hallássérült kisiskolások szövegértő olvasásának fejlesztésére szá-
mítógépes  fejlesztőprogramot állítottam össze, amelynek segítségével, a já-
tékosság és a számítógép nyújtotta újszerű megközelítés által leküzdhető a 
hallássérült gyermekek személyiségére jellemző merevség, biztosítva a sok-sok 
ismétlést, változatos formában a visszacsatolást, s ezáltal nagyobb produktivi-
tást eredményez, mint a hagyományos tankönyvvel való munka és a feladatlap 
gyűjtemények.    
 
 



A kísérletben részt vevő csoportok bemutatása 
  A kísérlet a Hallássérültek kolozsvári 2-es számú iskolájában zajlott le. 
A szövegértő olvasásfejlesztési programot a harmadik osztályosokkal próbál-
tam ki, ez volt a kísérleti csoport. Kontrollcsoportként a II. és a IV. osztályos 
tanulók teljesítményeit mértem fel. Mindhárom osztállyal végeztem egy első 
felmérést, amelyet a fejlesztőprogram alkalmazása után újabb felmérés követett 
ugyanazzal a felmérő eszközzel.  
  18 tanulót mértem fel: a II. osztályban 7 tanuló volt alkalmas a fel-
mérésre, a III. osztályban is 7, a IV. osztályban pedig 4 tanuló. A többi gyer-
mek ugyanis halmozott sérülése miatt még nem sajátította el az ábécé betűit, 
vagy pedig nem képes azok elemi szintű összeolvasására.  
  A hallássülés mértéke szerint enyhe nagyothallók (30–40 Db), súlyos 
nagyothallók (60–80 Db) és hallásmaradványosak (90–100 Db) vettek részt a 
kísérletben. Valamennyi esetben a beszéd elsajátítása előtti halláskárosodás állt 
fenn. A legtöbb gyermek 9 és 10 éves volt az első felmérés időpontjában.  
A vizsgált csoportban sokkal több volt a fiú, mint a lány (tizenhárom fiú – 
72%; lányok mindössze ötön voltak).  
  A legtöbb gyermek átlagos intelligenciájú (10,56%). Öt gyermek átlag 
fölötti intelligenciával rendelkezik, van 2 határeset és 1 debilis. 

A felmérés négy szinten méri a gyermekek szövegértő teljesítményét: 

 az első szint a szóértés szintje; 

 a második a szókapcsolatok szintje;  

 a harmadik a mondatok szintje; 

 a negyedik a szövegértés szintje.  
 
A fejlesztőprogram bemutatása 
  A fejlesztőprogram összeállításánál figyelembe vettem a hallássérült 
gyermekek lelki sajátosságait, valamint a felmérések által feltárt olvasási szinte-
ken tapasztalt hiányosságokat. És természetesen saját tapasztalataimat, ame-
lyeket a hallássérültek oktatásával töltött évek alatt szereztem.  
  A hallássérült gyermekekre általában jellemző rigiditás leküzdésére al-
kalmasnak bizonyult a számítógépes fejlesztőprogram. A hallássérült gyerme-
keknek nagyon sok ismétlésre van szükségük, ugyanazokkal a nyelvi formákkal 
nagyon sokszor kell találkozniuk, hogy emlékezetükbe véssék. Vizuális észle-
lésük fejlettebb, és ezt ki kell aknázni. A számítógép segítségével nagyon sok 
képet tudunk egyetlen foglalkozás alkalmával felhasználni, ha azt a foglalkozást 
kellőképpen előkészítjük.   
  A hallássérült gyermekek szókincse általában nagyon szegényes, ez a 
számítógépes program pedig alkalmas szókincsfejlesztésre és a passzív szókincs 
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aktivizálására is. A figyelmüket és érdeklődésüket hosszú távon le lehet kötni 
azáltal, hogy a számítógép új kombinációkat állít össze, új sorrendben rendezi 
el a képeket és a nyelvi anyagot. Ezáltal újszerűnek érzik a feladatot, nem unják 
meg olyan hamar. Szívesen játsszák újra és újra. A fejlesztőprogram össze-
álllításánál a programozást Polacsek Tamás gyógypedagógus végezte. 
  Akárcsak a felmérést, a fejlesztést is négy szinten építettem fel.  
  I. Az első szinten a fejlesztőprogramban a szókincs aktivizálását tűztem 
ki célul. 170 képet és a neki megfelelő szót tartalmazza ez az oktatóprogram, 
tízes csoportokba tömörítve. Olyan szavakat is tartalmaz, amelyeket jól ismer-
nek a gyermekek, és olyanokat is, amelyekkel kevesebbszer találkoztak, és nem 
tudják pontosan, hogyan kell azokat leírni. A gyermekek feladata egyeztetni a 
képeket a szavakkal. A program nagy előnye, hogy azonnali visszajelzést bizto-
sít, mert a próbagomb segítségével kipipálja azokat, amelyek jók, amelyek nem 
azok, visszaugranak eredeti helyükre. Az olvasás helyetti próbálgatást úgy pró-
báltam kiküszöbölni, hogy korlátozott számú próbálgatási lehetőség áll ren-
delkezésre, ha elfogy, véget ér a játék, és újra elölről kell kezdeni az egészet. 
Csak akkor sikerül végigjátszani, ha tízes csoportok megoldása után próbálja ki, 
jól oldotta-e meg. 
  II. A szókapcsolatok szintje a felmérés szerint egyre több gyermeknek 
jelentett nehézséget. A fejlesztőprogramba jelzős szerkezeteket választottam. 
Három képhez egyetlen szókapcsolat jelenik meg a monitoron. A gyermeknek 
ki kell választania, hogy melyik kép a megfelelő. A program hármas vissza-
jelzést biztosít. Ha jó képet választott, rögzül alatta a helyes felirat, a számláló 
mutatja a helyes válaszokat, és fent, a képernyő tetején halad előre egy kék 
pontocska. Ha nem jól választott, akkor megjelenik az illető képnek megfelelő 
helyes felirat, hibaszámláló is van, és a képernyő tetején a piros pontocska lép 
egyet előre.  
  III. A harmadik szinten a minden képhez három-három mondatot 
társítottam. A gyermekeknek ki kellett választaniuk, melyik a képnek megfelelő 
mondat. Ha helyesen választott, mehetett tovább, ha nem tovább kellett pró-
bálkoznia, amíg megtalálja a helyeset. A hibákat számlálja a program, és a gyer-
mekeknek addig kellett úja és újra játszani, amíg sikerült egyetlen hiba nélkül 
megoldani. 
  IV. A negyedik szint a valódi szövegértés szintje. Ezen a szinten a 
gyermekek nagy része nehezen boldogult, itt érték el a legkevesebb pont-
számot. Nemcsak a szövegösszefüggés jelent számukra nehézséget, hanem a 
nyelvi szerkezetek is, és a sok számukra ismeretlen szó. Olyan szöveget 
választottam feldolgozásra, amelyet anyanyelv órán már megismertek. A szöveg 
hiányos mondatokat tartalmaz. A kiegészítés pedig kétféleképpen valósítható 



meg: ha tudja, hogy melyik szó hiányzik, egyszerűen beírhatja, és leellenőrzi 
válasza helyességét a próbagombbal. Ha nem, akkor egy legördíthető menüben 
négy szót talál, ezek közül kiválasztja, amelyiket helyesnek gondolja, és 
leellenőrzi. Egyszerre csak 3-4 mondat jelenik meg a szövegből. Minden mon-
datból csak egy szó hiányzik. Csak akkor mehet tovább, ha minden mondatot 
helyesen kiegészített. A játék végén megjelenik, hogy: „Ügyes vagy!” Ez a 
szöveg egy mese. Holdmese a címe, de az alapprogram más szövegekkel és 
képekkel is alkalmazható. Ugyanígy a másik három program további képekkel 
és nyelvi anyaggal feltölthető. 
 
Hipotézisek 

1. A hallássérülés és az olvasási teljesítmény között összefüggést fel-
tételezünk.  

2. A szövegértő olvasási teljesítmény nem az értelmi képességekkel függ 
össze, hanem a megfelelő jártasságokkal és készségekkel. 

3. A szövegértő olvasási teljesítményben a kidolgozott fejlesztőprogram 
alkalmazása után javulás mutatható ki.     

 
A felmérés eredményeinek értelmezése 
  A teljesítmények pontértéke a következőképpen alakult: a 44–59 pont 
között teljesítők többsége másodikos, a 60–79 pont között teljesítők többsége 
harmadikos, a negyedikesek pedig mindannyian 80–99 pont között teljesítettek. 
A legjobb teljesítménye annak a harmadikosnak van, aki enyhe nagyothalló és 
jól beszélő. Ő 101 pontot ért el. 
  A felmérés teljesítésének idejét is értékeltem, amely szinte minden 
tanulónál más és más. A legkevesebb időt a harmadikos enyhe nagyothalló 
gyermek töltötte el a feladatok megoldásával, és neki a teljesítménye is a leg-
jobb lett a csoportból. A legtöbb időt szintén egy harmadikos töltötte el, 
összesen 165 percet. Tehát 100 perccel több időre volt szüksége, mint a jól 
beszélő, enyhe nagyothallónak. A 18 tanuló közül csupán négy van, aki 100 
perc alatt oldotta meg az összes feladatot. 
  Az életkorok szerint az teljesítési idők átlagának megoszlása megfelel az 
életkori sajátosságoknak. A 8 éves gyermek töltötte átlagban a legtöbb időt a 
feladatok megoldásával, 148 percet. Utána a 9 évesek következnek, 134 perccel. 
A sorrendben a 11 és 12 évesek követik őket 128 és 126 perccel. Eltérés csupán 
a 10 évesek között tapasztalható. Az átlag 115 perc azért kevesebb mint a  
11–12 évesek teljesítési ideje, mert ebben a csoportban van az elég jól halló 
gyermek, aki a többieknél sokkal hamarabb végezte el a feladatokat.  
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  A fiúk átlagban 120 percet töltöttek az összes feladat teljesítésével, a 
lányok pedig 140 percet. Az átlagidő pedig 126 perc.  
  A legrövidebb időt az átlag fölötti intelligenciájúak töltöttek a feladatok 
megoldásával, 117 percet, aztán az átlagos intelligenciájúak következnek 122 
perccel, majd a két határeset 151,5 perccel, és végül a debilis kislány, akinek a 
teljesítési ideje 155 perc.  
  A hallássérülés súlyosbodásával nő a feladatokra fordított idő. A leg-
rövidebb idő alatt a legenyhébb fokú hallássérült gyermek teljesített (65 perc). 
Azután következnek a 70 Db-es hallásveszteségűek, 115 perccel, majd a 80 Db-
esek, 118 perccel, ezután azonban a 100 Db-es súlyos hallássérültek követ-
keznek a sorban, 125,5 átlag perccel. Az utolsók a 90 Db hallásveszteségűek, de 
ebben a csoportban van egyik limitintelligenciájú gyermek és a debilis kislány, a 
harmadik gyermek pedig átlagos intelligenciájú, míg a 100 Db-es hallásveszte-
ségű csoportban a gyermekek fele átlag fölötti intelligenciával rendelkezik.  
  A fiúk átlagban jobban teljesítettek, mint a lányok. A fiúk összpont-
számának átlaga 75 pont, a lányoké pedig 66 pont. De tizenhárom fiú és csak 5 
lány volt a felmért csoportban. A csoport átlagos teljesítménye az első fázisban 
73 pont. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ábra: a teljesítmények átlaga szintenként, nemek szerint 
 
  A fiúk az első három szinten jobban teljesítettek, mint a lányok.  
A szövegértés szintjén a lányok átlagban 1 ponttal jobban teljesítettek.  
  A teljesítmények pontértékének átlaga intelligencia szerint igen érdekes 
eloszlású. Az átlag fölötti intelligenciájúak az első helyen állnak 78 ponttal, de 
őket a debilis kislány követi, 76 ponttal. Az átlagos intelligenciájúak átlagban 75 
pontot értek el. A két határeset pedig átlagban 49 pontot. Ez az eredmény 

 

1. szint teljesítményének átlaga 
 
2. szint teljesítményének átlaga 
 
3. szint teljesítményének átlaga 

 
4. szint teljesítményének átlaga 



intelligenciaszint

debilishatáresetátlagosátlag fölötti

M
e
a
n

12

10

8

6

4

2

0

1 szint teljesítmény

ének átlaga

2. szint szókapcsola

t

3 szint teljesítmény

 átlaga

4 szint teljesítmény

 átlaga

 

alátámasztja az én hipotézisemet arról, hogy a szövegértő olvasás teljesítmény 
nem annyira a kognitív képességekkel függ össze, hanem inkább a megfelelő 
készségek és jártasságok elsajátításával. Az illető debilis kislány már ötödik éve 
jár iskolába, mert egy évet ismételt is.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ábra: a teljesítmények átlaga szintenként, intelligencia szerint 
 
  A hallássérülés szempontjából a teljesítmények a következőképpen osz-
lanak meg: 

 a legjobb teljesítményt, 101 pontot az a gyermek érte el, akinek a leg-
kisebb a hallásvesztesége; 

 a következő helyen a 70 Db-es nagyothallók állnak 77 ponttal; 

  a harmadik helyre a 100 Db-es súlyos hallássérültek kerültek 71 
ponttal; 

 a negyedik helyen a 90 Db-es hallásveszteségűek 70 ponttal;  

 utolsó helyen pedig a 80 Db-es hallásveszteségűek helyezkednek el 69 
ponttal.  
  Az eltérés az átlagok között azonban igen kicsi. A 100 Db-es hal-
lásveszteségűek között van egy kivételével az összes átlag fölötti intelligenciájú 
gyermek, míg a másik két csoportban a két limitintelligenciájú gyermek, aki 
pedig igen alacsony teljesítményt ért el.  Az első két helyen levők teljesítménye 
azonban messze meghaladja a többiek teljesítményét, ami alátámasztja az én 
hipotézisemet, hogy összefüggés van a hallássérülés és a szövegértő olvasási 
teljesítmény között. Mégpedig minél kisebb a hallásveszteség, annál jobb az 
olvasási teljesítmény. 
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3. ábra: a teljesítmények átlaga szintenként, hallássérülés szerint 
 
  A szintek elemzésénél azt tapasztalhatjuk, hogy a 100 Db-les hallás-
veszteségűek a szavak, a szókapcsolatok és a mondatok megértésének szintjén 
haladták meg a két előző csoportot, a szövegértés szintjén nem.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ábra: a teljesítmények átlaga szintenként, osztályonként 
 
  Az osztályok közötti különbség egyértelműen kitűnik a grafikonból.  
A harmadikosok, akik már több olvasási tapasztalattal rendelkeznek, minden 
szinten jobban teljesítettek, mint a másodikosok. A negyedikesek három szin-
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ten haladták meg a harmadikosok teljesítményét, a szókapcsolatok szintjén 
azonban a harmadikosok jobban teljesítettek.  
 
Az első és második fázis eredményeinek összehasonlítása  
  Az első szinten, a szóértés szintjén két gyermek kivételével mindenki 
jobban teljesített, mint a többi szinteken. A szövegértés szintjén fejlődés mutat-
ható ki a második és a harmadik osztálynál is, de nem érik el a negyedikesek 
szintjét. 
  Az első szinten a legtöbb gyermek már az első fázisban is elég jól tel-
jesített. A harmadikosok közül háromnál, a negyedikeseknél egy gyermeknél, a 
második osztályban kettőnél mutatható ki fejlődés ezen a szinten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ábra: az első szint összehasonlítása 1. és 2. fázisban 
 
  A szókapcsolatok szintjén már számottevő javulás mutatható ki a leg-
több harmadikosnál. Három súlyos hallássérült harmadikos azonban eléri a 
maximális pontszámot. A negyedikeseknél is kimutatható a fejlődés, de csak 
egy éri el a 12 pontot, a többiek 8–10 pont között teljesítenek. A második 
osztályosoknál is három gyermek esetében van kimutatható fejlődés, de csak  
6–10 pont között, egy sem éri el a 12 pontot.  
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6. ábra: a második szint összehasonlítása 1. és 2. fázisban 
 
  A mondatok szintjén négy harmadikosnál kimutatható fejlődés, kettő el 
is éri a maximális pontszámot. Kisebb mértékű fejlődés kimutatható a negye-
dikeseknél is, de senki nem éri el a 12 pontot.  A másodikban jelentősebb 
fejlődés két gyermeknél mutatható ki, 9–10,5 pontot érnek el a második 
fázisban.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ábra: a harmadik szint összehasonlítása az 1. és 2. fázisban 
 
  A negyedik szinten, a szövegértés szintjén a legnagyobb a fejlődés a kí-
sérleti csoport esetében. A negyedik osztályosoknál, akik nem vettek részt a 
fejlesztőprogramban, ezen a szinten egyik tanuló esetében sem mutatható ki 
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fejlődés. A másodikosoknál is hat tanulónál van kimutatható kisebb mértékű 
fejlődés. 
  Ez a szint, amely a felmérésben a legmagasabb nehézségi fokot képvi-
seli, és ez az a szint, amelyiken a harmadikosok, tehát a fejlesztési programban 
részt vett csoport a leglátványosabb fejlődést érte el.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. ábra: a negyedik szint összehasonlítása 1. és 2. fázisban 
 
  A számszerű adatok és grafikonok azonban nem teljes mértékben tük-
rözik a reális szintet. Az általam felmért hallássérültek szövegértő olvasási 
eredményei meglepően jók. A felmérés közbeni megfigyeléseim pedig alá-
támasztják azt a tényt, hogy a hallássérült gyermekeknek jól fejlett vizuális 
észlelésük segítségével sikerül bizonyos mértékig sérültségükből származó 
hiányosságaikat kompenzálni. 
 
Következtetések 
 
  A hallássérülés és az olvasási teljesítmény között összefüggés van, 
mégpedig minél kisebb a hallásveszteség, annál jobb az olvasási teljesítmény. 
  A kognitív képességek és az olvasási teljesítmény között is kimutatható 
összefüggés: a szövegértő olvasási teljesítmény nem annyira a kognitív 
képességekkel függ össze, hanem inkább a megfelelő készségek és jártasságok 
elsajátításával.  
  Az eredményeket azonban óvatosan kell kezelni. Túl kevés volt az 
esetszám, ezért nem vonhatunk le általános érvényű következtetéseket a hallás-
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sérültekre és a társult fogyatékossággal rendelkező gyermekekre vonatkozóan. 
Az én célom az volt, hogy bebizonyítsam, ezek a hallássérült gyermekek fej-
leszthetők a szövegértő olvasás szempontjából, és hogy a számítógépes fejlesz-
tőprogram megfelel a célnak.  
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