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1. A kutatás célja

Vizuális oktató és gyakorló rendszer létrehozását tűztük ki célul, amely na
gyothalló, siket, ill. beszédhibás gyerekek és felnőttek helyes artikulációjának ki
alakításához nyújt segítséget. Ez a rendszer főként szurdopedagógusok, logopé
dusok és foniáter orvosok munkáját teszi hatékonyabbá a helyes ejtés kialakítá
sában, és begyakorlásában. A koncepció része az is, hogy már a gyermekek is 
önállóan dolgozhassanak, játékos programokkal kötve le figyelmüket.

2. Az új módszer alapja

A beszédképzéskor keletkező hang jellemző paraméterei, a színkép, az alap
hangváltozás, a hangosság stb. a számítógép képernyőjén ma már azonnal, grafi
kusan és igen szemléletes módon jeleníthetőek meg. A képernyőn megjelenített 
képet nevezzük 'hangképnek'. Amennyiben jó a jellemző paraméterek meghatá
rozása és a grafikai megjelenítés, a hibás képzéskor megjelenő 'hangképek' erő
sen eltérnek a helyes ejtést jellemző 'hangképek'-től. így lehetőség nyílik arra, 
hogy a kísérleti személy, látva a saját rossz hangmintasorát és annak eltérését a 
normál ejtés hangmintasorától, hatékonyan rávezethető a helyes hangsor előállí
tására. Nagyothallók és siketek esetében ez a vizuális visszacsatolás helyettesíti 
az akusztikai visszacsatolás hiányosságait ( 1 . ábra).

A helyes artikuláció kialakítása minden esetben új szenzomotoros integráció 
kiépítését kívánja meg. Ép és hallássérült egyéneknél egyaránt a multiszenzoros 
megközelítést követi a terápia, a hallás, a látás, és újabban a tapintás bekapcsolá
sával.

A hallássérülteken kívül a centrálisán károsodottaknál (pl. dysgnoziás, dys- 
praxiás figyelem és emlékezet zavaraiban szenvedők), hasadékosok, többszörö
sen beszédsérült egyéneknél azonban a korrekt szenzoros és motoros fejlesztés 
ellenére az integráció kialakulása igen nehézkes. Vagyis a rögzítés és az automa
tizálás fázisa elhúzódik. Tehát minden olyan eljárás, eszköz, amely ezt az idő
szakot lerövidíti, megkönnyíti a szakember munkáját.
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3. A kutatás készültségi szintje

Célunk az, hogy a módszert a teljes hangrendszerre kidolgozzuk, az életkort, 
valamint a különböző etiológiai hátteret figyelembe véve. A Soros Alapítvány 
támogatásával 1991. júl. 1. és 1992. jún. 31. között végeztük a kutatást. Ez alatt 
az egy év alatt a sziszegők korrekciójára alkottunk meg egy rendszert , amelyet a 
későbbiekben ismertetünk. Szurdopcdagógusok, logopédusok, foniáter orvosok 
számára azt kívántuk bebizonyítani, hogy ez az újfajta módszer alkalmas kitűzött 
célunk megvalósítására és érdemes a kutatásával, a rendszer kibővítésével a to
vábbiakban is foglalkozni.

4. A rendszer felépítése

A rendszer bemencte a hallást leegyszerűsítve modellező műszer, amely IBM 
személyi számítógépbe behelyezhető egység. Ennek a speciális prepro- 
cesszornak a segítségével (Zwicker 1982) közelítőleg a beszédhangok olyan jel
lemzőit tudjuk mérni, amelyek a belső fülben keletkeznek (cohleogramok). A 
mikrofonba mondott szavak vagy mondatok feldolgozott akusztikai képe a szá
mítógép képernyőjén jelenik meg (2. ábra). A rendszer a beszédhang lényeges 
paramétereit emeli ki, és illusztratív, játékos módon teszi láthatóvá. A lényegki
emelésen kívül, szóeleje-végc meghatározást, dinamikus és lineáris idővetemí- 
tést, távolságszámítást stb. alkalmaztunk mint speciális műveleteket (Vicsi 
1986).

5. A kutatás rövid összefoglalása

Munkánkat a sziszegőkkel, azaz a réshangok és az affrikáták egy csoportjával 
[s, z, I, 3 , ts, tj) kezdtük, mivel ez a hangcsoport a legsérülékenyebb, a terápiában 
pedig a legmakacsabb. Ennek okai a következők: a legbonyolultabb képzési han
gok közé tartoznak, relatíve szűk artikulációs helyen képződnek, a képzést erő
sen befolyásolják a szájtéri viszonyok, a hallás épsége, a hallási percepció szint
je, a beszédszervek motoros képessége.

A sziszegők kóros ejtését szigmatizmusnak nevezzük, a pöszeségen belüli 
megoszlása az előbb említettek miatt egyre növekvő tendenciájú.

5.1. A korrekt ejtés hangképi adatainak meghatározása

A sziszegő hangok szinképi paramétereinek statisztikai vizsgálatát végeztük 
el: az átlagértékek és a megengedett szórás meghatározásával. A hibás ejtést 
ezekhez az. átlagértékekhez viszonyítottuk.
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5.2. Hangkép torzulásának vizsgálata

Különböző típusú beszédzavarok esetén a beszéd hangképe az adott eltérés tí
pusára jellemző. Ezt a jelenséget hallássérült és éphalló egyéneknél a következő 
szigmatizmusok esetében vizsgáltuk: interdentális, stridens, laterális. Itt támasz
kodni tudtunk a korábbi kutatási eredményekre is (Vicsi -  Lugosi -  Linder 
1987).

5.3. A korrekt ejtési mintatár létrehozása

A logopédiai, szurdo-logopédiai gyakorlatban alkalmazott hangsorok, tipikus 
ejtésvariációk szavak mondatok szűkített mintatárát hoztuk létre. A rögzítés és 
az automatizálás fázisában u.i. a beszédhibás egyén a saját hangképét a korrekt 
ejtési mintatár hangképeivel veti össze.

5.4. Idó'vetemítési optimalizálás

A korrekt ejtés és a hibás ejtés hangképének összehasonlításakor az időbeli 
eltérések kompenzálására különböző idővetemítő eljárásokat próbáltunk ki. Erre 
azért van szükség, mert mindenki más tempóban beszél. A hangkép viszont vizu
álisan akkor hasonlítható jól össze, ha megjelenítéskor az időbeli eltérést kikü
szöböljük. Más-más vetemítést kell használni nagyothallók és éphallásúak eseté
ben, valamint a terápia egyes fázisaiban.

6. A terápia módszertana

Először, a képernyőre való figyelem irányítását, a beszédszervi mozgások 
megjelenítésének, változásának kontrollálását kívánjuk elérni. A különböző han
gokhoz ugyanis más és más jellegzetes hangkép tartozik. Annak ellenére, hogy 
egy új módszert vezetünk be, a hagyományos logopédiai terápia jól bevált lépé
seit követjük: előkészítés, hangfejlesztés, rögzítés és automatizálás.

A hang ELŐKÉSZITÉSÉ-hez különböző nyelvgyakorlatokat használunk, pl. 
tyu-tyu, Iá-Iá stb. (3., 4. ábra). A folyamatos levegőáramlás gyakorlására a képen 
látható holdat vagy napot kell elérni a színkép egyes összetevőinek (5., 6 . ábra).

HANGFEJLESZTES-nél először a hangképzőszervek helyes elhelyezkedését, 
a hang képi szimbólumával, valamint a megfelelő grafémával együtt mutatjuk be 
a gyerekeknek. A rendszerben kidolgozott hat hang betűjele a következő: sz, z, s, 
zs, c, cs (7., 8 ., 9., 10., 11., 12. ábra).

A helyes kitartott hang színképi összetevőinek átlagát és szórását játékos for
mában jelenítettük meg a képernyőn, pl. a [s] hang esetében a sárga út elválasztó 
vonala jelzi a normál ejtés átlagértékét, az út maga a megengedett szórást. Kor
rekt kiejtésben a megjelenő hangkép a sárga úton belül kell hogy maradjon, a 
sárga út vonalát követve (13. ábra). A [z] hangnál a méhecske útján belül kell
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tartózkodni (14. ábra). A [/] hangnál a folyó nyomvonalát kell követni (15. ábra), 
a [3 ] hangnál az időalagútban kell a repülőnek haladni (16. ábra).

A RÖGZÍTÉS-ben a gyermek a normál ejtés színképének időbeli változásait, 
mint összetett hangképet látja. Szaknyelven ez a 'COCHLEOGRAM' (17. ábra). 
A képernyő felső felében jelenik meg a szótag színképi etalonja, alatta pedig a 
gyermek által produkált ejtés.

A helyes képzés kontrollálását rajzosán segítjük elő. Például a [s] hang eseté
ben rossz az ejtés, ha a kígyó fejét eltakarják a színképi összetevők, vagyis a ko
rongok. A [í] hang esetében korrekt ejtésnél a vonat füstjét cl kell takarni, magá
nak a vonatnak látszania kell. Hasonlóan járunk el a többi hangnál is. Ilyen mó
don szoktatjuk rá a gyereket arra, hogy a hangképből a lényeges részekre figyel
jen. A sziszegő hangokat sárga/piros színárnyalatokkal emeljük ki a képből. A 
gyakorlás során így a gyerek könnyen elsajátítja a színkép olvasásának képessé
gét. Könnyen észreveszi a hibás ejtést, és azonnal korrigálni tudja azt. A rögzítés 
fázisában az újonnan megtanult hangot szótagokban gyakoroljuk, először a szó
tag elején, végén, majd szótagközi helyzetben (18. ábra).

Az AUTOMATIZÁLÁS-nál szavakba, majd mondatokba építjük be az új 
hangot a már említett módon.

7. Eredmények

A módszer kipróbálására és a módszertan kidolgozására nagyon rövid idő állt 
rendelkezésre. Ezért a módszer fejlesztése és a terápia egyidejűleg folyt. Ez a 
megoldás igen hatékonynak bizonyult, mert a szükségletnek megfelelően tudtuk 
a módszert alakítani. A módszer alkalmazhatóságát éphalló és hallássérült gyer
mekeken próbáltuk ki.

Összegezve elmondhatjuk, hogy a gyermekek ezzel a módszerrel igen jól mo- 
tiválhatóak, figyelmük jobban összpontosítható, az egyes hangok kialakítása rö- 
videbb időt vesz igénybe, mint a hagyományos terápiával. Súlyos hallássérültek
nél hagyományos szurdopedagógiai módszerrel sokszor nem is lehet kialakítani, 
ill. rögzíteni a kívánt hangot. Ez leginkább a sziszegőkre érvényes. Ezzel az új 
vizuális visszacsatoláson alapuló módszerrel viszont rövid idő alatt sikerült egy 
gyakorlatilag süket 11 éves gyermek [J] és [s] hangját helyesen kifejleszteni. 
Eredményeinkről nemzetközi fórumokon is beszámoltunk (Vicsi et al. 1992a, 
1992b).

Eljárásunkat a magyar hangrendszerből csak hat hangra tudtuk ilyen rövid idő 
alatt kidolgozni. Kutatásunkat a jövőben a többi magyar beszédhangra is ki kí
vánjuk terjeszteni.
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TÖ K ÉLETES VISSZA CSA TOLÁS HIBÁS VAGY HIÁNYZÓ

VISSZACSATOLÁS

A Z AKUSZTIKAI CSA TO RN Á N  ÁT

M EGFELELŐ (KOMPENZATIV) VISSZACSATOLÁS 

A VIZUÁLIS CSATORNÁN

1 . ábra
Általános koncepció



2 . ábra
A vizuális oktatórendszer felépítése U)u>
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3. ábra

4. ábra
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5. ábra

6. ábra
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7. ábra

8. ábra
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9. ábra

10. ábra
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12. ábra



13. ábra

14. ábra
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15. ábra

16. ábra



17. ábra
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