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Bevezetés
Az anyanyelv-elsajátítás során a kisgyermek mintegy három év 

alatt alapfokon birtokba veszi azokat a nyelvi eszközöket, amelyek 
segítségével beszél és a hozzá intézett közléseket megérti. Azoknál a 
gyermekeknél, akiknél valamilyen -  a beszédtanulást érintő -  organi
kus zavar áll fenn, az anyanyelv-elsajátítás nagyon nehéz feladat. A 
folyamat lassú, és az organikus zavartól függően a gyermek még 
iskoláskorára sem éri el az elvárt szintet. Ahhoz, hogy az ilyen problé
mával küszködőknek segíteni tudjunk, szükség van arra, hogy 
pontosan ismerjük az anyanyelvi állapotot egy adott életkorban, és a 
lehetőségek szerint objektív adatok alapján tudjuk az épen fejlődők
höz hasonlítani a kapott teljesítményt. Különösen nehéz ez akkor, ha 
közvetlenül nem vizsgálható folyamatokról van szó, mint amilyenek a 
beszédészlelés és a beszédmegértés (Gósy 1999).

A jelen tanulmányban mozgássérült óvodások anyanyelvi szintjé
nek vizsgálati eredményeit mutatjuk be a beszédfeldolgozás szem
pontjából. Ismereteink szerint ez az első, tudományosan megalapozott, 
egységes diagnosztikát alkalmazó kutatás ezen a területen. Az aláb
biakban huszonhat, részben ép értelmű, részben értelmi fogyatékos 
mozgássérült gyermek beszédpercepciós teljesítményét tárgyaljuk. A 
tanulmány kiindulása az ép értelmű és az enyhe értelmi fogyatékos, 
súlyosan mozgássérült tanulók beszédfeldolgozási szintjének összeha
sonlítása, majd pedig az enyhe értelmi fogyatékos, súlyosan mozgás- 
sérült tanulók egyéves fejlődési eredményeinek tárgyalása következik.



A kísérletben részt vevő gyermekek
A vizsgált gyermekek életkora 7 és 11 év közötti, közülük 12 

leány, 14 fiú, valamennyien a Pető Intézet tanulói. Központi idegrend
szeri károsodással élnek, mozgássérülésük kihat mind a négy végtag
juk mozgására. Diagnózisként tetraparesis spastica, illetőleg athetosis 
jelölhető meg, amelyek oka születés előtti, alatti vagy közvetlen a 
születés utáni agyi sérülés. Mozgásállapotuk súlyos, többségük gurul
va, kúszva képes az önálló helyváltoztatásra. Ülésbiztonságuk kiala
kulóban van, kapaszkodás, támaszkodás nélkül nem tudnak ülni, de 
asztalnál támaszkodva, vagy megkapaszkodva biztonságosan ülnek. 
Felállni, állni, járni segítség, segédeszköz nélkül nem képesek. A leg
jobban járó  gyerek is két botot használ, hamar elfárad. Az önellátás
ban az egészségügyi szükségleteiket jelzik, segítséggel el tudják látni 
magukat. A gyermekek többségének beszéde nem tiszta, kiejtésük 
néhány esetben kevéssé érthető.

A 26 gyermek közül tizet általános iskolába javasoltak, az ép értel
mű mozgássérültek osztályaiba, tizenhatot pedig kisegítő iskolába, az 
enyhe értelmi fogyatékos mozgássérültek osztályaiba.

Anyag és módszer
A gyermekek beszédészlelését és beszédmegértését iskolába kerü

lésükkor a GMP-diagnosztikával mértük fel (Gósy 1995a). A diag
nosztika egyes résztesztjei a közvetlenül nem tanulmányozható per- 
cepciós folyamatok szintjéről és működéséről adnak felvilágosítást. A 
korspecifikus életkori adatok alapján lehetőség van a mozgássérült 
gyermekek teljesítményének objektív összevetésére ép társaikhoz 
képest. A tesztelést egyénileg végeztük valamennyi gyermekkel, a 
teszt felvételét csak annyiban módosítottuk, amennyire azt a speciális 
csoport megkívánta.

Eredmények
A súlyosan mozgássérült 10 ép értelmű, és 16 enyhe értelmi fogya

tékos gyermek átlageredményeit összesíti az 1. ábra. A vízszintes ten
gelyen az észlelési és a megértési résztesztek sorszámai láthatók. A 
függőleges tengely az életkort mutatja, amelyre a vizsgált gyermekek
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adatait átszámítottuk. így azonnal látható az elmaradásuk mértéke is. 
A beszédészlelést méri a 2, 3, 4, 5, 7, 10, 17-es részteszt, a 
beszédmegértést a 12, 16, az emlékezeti működést a 8, 9 és a 
szókincsaktiválást a 11-es részteszt.

Súlyosan mozgássérült, ép értelmű és enyhe értelmi fogyatékos 
tanulók beszédpercepciós átlageredményei

A grafikonon az összefüggő, világosabb színű területtel az ép értel
mű, súlyosan mozgássérült gyermekek által az egyes résztesztekben 
elért átlageredményeket jelöltük. A fekete oszlopok az értelmi fogya
tékos, súlyosan mozgássérültek átlageredményeit mutatják.

Megállapítható, hogy a 7 éves 3 hónapos átlagéletkorú tanulóknak 
az egyes résztesztekben mutatott átlageredményei súlyos elmaradást 
mutatnak az ebben az életkorban elvárthoz képest. Néhol „csak” más
fél-két éves, másutt több, mint 4 éves az elmaradás. Várhatóan az 
értelmi szint eltérései jelentkeznek a beszédfeldolgozási teljesítmény
ben. A beszédészlelésben legnagyobb az elmaradás. A beszédmegér
tésben a szövegértésnél is és a mondatértésnél is jelentős különbség 
tapasztalható. Hasonló a helyzet a vizuális észlelés tekintetében is, 
ugyanakkor az emlékezeti működésekben és a szókincs aktivizálásá
ban a két csoport között nincs jelentős teljesítménybeli különbség.
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A mérések eredményeiből egyértelműen megállapítható a súlyosan 
mozgássérült gyermekek beszédészlelési és beszédmegértési zavara, 
illetőleg elmaradása. A vizsgált gyermekek a korábbi fejlesztések so
rán nem részesültek célzott beszédészlelési és beszédmegértési terá
piában. Felmerül a kérdés, hogy vajon az organikus sérülés kizárja-e a 
gyermekek beszédészlelésének és beszédmegértésének fejlődését, 
fej lesztését?

Erre a kérdésre kerestük választ egy fejlesztő program egyéves 
alkalmazásával. A fejlesztő program a GMP-diagnosztikához kap
csolódó fejlesztő könyvek felhasználásával készült egy 14 fős gyer
mekcsoport részére (Gósy 1994; 1995b; Porkolábné Balogh 1987). A 
14 súlyosan mozgássérült, enyhén értelmi fogyatékos gyermekből 3 
nem beszélő, 11 pedig a már bemutatott 26 gyermek közül került ki. A 
11 súlyosan mozgássérült, enyhe értelmi fogyatékos tanulót a tanév 
elején (1999 szeptemberében) vizsgáltuk meg GMP-diagnosztikával, 
és a kapott eredmények alapján állítottuk össze a fejlesztő programot. 
Az egyéves fejlesztés után, 2000 szeptemberében kontroll vizsgálatot 
végeztünk, amelynek adatait összevetettük az egy évvel korábbi GMP- 
diagnosztikai vizsgálat eredményeivel.

A fejlesztés eredményei
A Pető Intézetben a tanulók többsége heti bentlakó. A tanév során 

hétfő reggeltől péntek délutánig hat konduktor foglalkozik a gyermek- 
csoporttal. A konduktív pedagógia jellemzője, hogy a fejlesztés cso
portban, de egyénre szabottan történik. Az egyszerre együtt dolgozó 
2-4 konduktor közül a nap egyes szakaszaiban váltakozva egy konduk
tor irányítja a csoportot, a többiek segédkeznek. Valamennyi kolléga 
alkalmazta az év elején összeállított fejlesztő programot. A program 
év közbeni módosítását -  az aktuális eredményeknek megfelelően -  
közösen végeztük. A fejlesztésbe bevontuk a végzős főiskolai végzős 
hallgatókat, valamint a szülőket is, így a gyermekekkel foglalkozó va
lamennyi felnőtt alkalmazta a fejlesztő eljárásokat.

A 2. ábra grafikonján egy közel 8 éves kisfiú eredményei láthatók, 
az összefüggő halvány terület mutatja az 1999. szeptemberi, a fekete 
oszlopok pedig a 2000. szeptemberi adatokat. Pontosan 12 hónap,
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azaz egy év volt a fejlesztés időtartama. A függőleges tengelyen az 
évek (életkor, illetve az életkori szint) száma olvasható, a vízszintes 
tengelyen pedig az egyes GMP-diagnosztikai résztesztek sorszáma lát
ható (mint a megelőző ábrában).
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2. ábra
A. P. 7 éves 9 hónapos fiú fejlődése

A. P. a bemutatott 12 részképesség-terület közül kilencben a 
vizsgált időszakban több, mint egy évnyi fejlődést mutat. A további 
célirányos fejlesztés hatására elképzelhető, hogy egyre inkább behoz
za többéves elmaradását. Beszédészlelése -  ezen belül is leginkább a 
vizuális észlelése - ,  valamint a szókincsaktiválási képessége lassúbb 
fejlődést mutat. A. P. kezessége kialakult, jobbkezes, bal szemes. Az 
irányokat ismeri, ritmusészlelése jó . Rajzolási szintje: 7 év a 
Goodinough-féle rajzvizsgálattal mérve.

A 3 , ábra egy 8 éves leány fejlődési adatait tartalmazza.
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3. ábra
B.V. 8 éves leány fejlődése

B.V. részképességeinek fejlődési üteme nem kiegyenlített. A 
beszédészlelés akusztikai szintjén nagy fejlődést mértünk, ezen kívül 
vizuális észlelése, mondatértése és szókincsaktiválási képessége 
fejlődött az egy év alatt egy évnyit. A többi területen fejlődést nem 
mutatott. Kezessége kialakult, jobbkezes, jobb szemes. Az irányokat 
ismeri, ritmusészlelése jó. Rajzolási szintje 4 éves 6 hónapos szintnek 
felel meg.

A 4. és 5. ábra 8 év körüli gyermekek adatait szemlélteti. C. S. 
szintén kilenc területen mutat egy évnyinél nagyobb mértékű fejlődést 
a fejlesztés egy éve alatt. Részképességei nem kiegyenlítetten fejlőd
nek, de remélhető, hogy több területen egyre inkább behozza lemara
dását, és csakhamar eléri az életkorának megfelelő szintet. C. S. 
kezessége kialakult, jobbkezes, jobb szemes. Az irányokat téveszti, 
ritmusészlelése jó. Rajzolási szintje: 7 éves szintnek megfelelő.

E. T. diagnózisa nem egyértelmű. Tetraparesis spastica diagnózis
hoz kisagyi tünetek társulnak, nem kizárt, hogy állapota progrediál. A 
kislány fejlődése több területen meghaladja az egy év alatt elvárt mér
téket. Legtöbbet rövid idejű verbális memóriája, szókincsaktiválási 
képessége és szövegértése fejlődött.
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4. ábra
C. S. 8 éves fiú fejlődése
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5. ábra
E. T. 8 éves 3 hónapos leány fejlődése

E. T. kezessége nem kialakult, a vizsgálatok alapján jobbkezes, a 
tanév során jobboldali dominanciáját igyekeztünk kialakítani, illetőleg 
erősíteni. Jobb szemes. Az irányokat téveszti, ritmusészlelése gyenge. 
Rajzolni nem tud.

A 6. ábrán szereplő F. G. tetraparesis spastica diagnózisához 
microcephalia társul. 9 éves 3 hónapos korában került iskolába, addig 
otthonában nevelkedett. Fejlődése nem egyenletes. A vizuális észlelés 
és az emlékezeti működések területén nagyon sokat fejlődött (5-7 év
nyit az egy év alatt!), ugyanakkor több területen -  a célzott fejlesztés
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ellenére sem mutatkozik eredmény. Ennek oka valószínűleg a súlyos 
és halmozott sérülése, valamint az életkora. Kezessége kialakult, bal
kezes, bal szemes. Az irányokat téveszti, ritmusészlelése gyenge. Raj
zolási szintje: 4 év 9 hónapnak megfelelő.

6. ábra
F. G. 10 éves 3 hónapos leány fejlődése

K. H.-nak a testvére is kisegítő iskolába jár. A kislány egyedül a 
szókincsaktiválás területén mutat fejlődést (vő. 7. ábra). Kezessége 
kialakult, balkezes, bal szemes. Az irányokat ismeri, ritmusészlelése 
gyenge. Rajzolási szintje 4 év 3 hónapos szintnek megfelelő.

M. B. állandóan hurutos kisfiú, több műtétet követően sem szűnik 
ez a problémája. Beszéde nehezen érthető. 10 területen fejlődött egy 
évnyit vagy annál többet az egy év alatt. Legnagyobb mértékben 
vizuális és szeriális észlelése, valamint rövid idejű vizuális memóriája 
fejlődött (8. ábra). M. B. kezessége kialakult, jobbkezes, jobb szemes. 
Az irányokat téveszti, ritmusészlelése gyenge. Rajzolási szintje 4 év 3 
hónapos szintnek felel meg.
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7. ábra
K. H. 8 éves 6 hónapos leány fejlődése
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8. ábra
M. B. 8 éves 6 hónapos fiú fejlődése

M. O. 8 területen fejlődött az egy év alatt egy évnyinél többet. 
Életkori szintjét a 2-3 évnyi fejlődéssel a beszédészlelés akusztikai és 
vizuális észlelési területén, valamint a rövid idejű verbális memória 
területén érte el (9. ábra). Fejlődési ütemét ismerve remélhetjük, hogy 
egyre több területen behozza lemaradását. M. O. kezessége kialakult, 
jobbkezes, bal szemes. Az irányokat ismeri, ritmusészlelése jó . Rajzo
lási szintje 5 évesnek megfelelő.
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9. ábra
M. O. 8 éves fiú fejlődése

N. E. érzelmileg labilis kislány, teljesítménye változó. Az 
emlékezeti működések területén mutatkozó visszaesés valószínűleg 
ennek tudható be. Kiugró teljesítménynövekedés nem jellemzi (10. 
ábra). Kezessége kialakult, balkezes, bal szemes. Az irányokat tévesz
ti, ritmusészlelése jó. Rajzolási szintje 4 év 3 hónapnak megfelelő.

R. G. tetraparesis spastica diagnózisához kisagyi tünetek társulnak. 
Fejlődése két-három területen ugrásszerű, más területeken az egy év
vel ezelőttihez képest gyengébben teljesített (11. ábra).
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11. ábra
R. G. 8 éves fiú fejlődése

R. G. kezessége nem kialakult, a vizsgálatok alapján jobbkezes, a 
tanév során jobboldali dominanciáját igyekeztünk kialakítani, illetőleg 
erősíteni. Jobb szemes. Az irányokat téveszti, ritmusészlelése gyenge. 
Rajzolási szintje 4 év 9 hónaposnak megfelelő.
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12. ábra
Z. T. 7 éves 9 hónapos fiú fejlődése

Z. T. több területen mutat egy évnyi, vagy annál nagyobb fejlődést 
a vizsgált időszakban (12. ábra). Rövid idejű vizuális memóriája fejlő
dött a legtöbbet. Balkezes, bal szemes. Az irányokat ismeri, ritmusész
lelése jó. Rajzolási szintje 5 év 3 hónapnak megfelelő.
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Összegzés
A 11 tanuló egyéves fejlődési eredményeit megismerve látható, 

hogy súlyos organikus sérülésük ellenére is fejleszthetőek, fejlődésük 
a GMP-diagnosztikával objektiven mérhető. A diagnosztikához kap
csolódó fejlesztő könyvek felhasználásával készült fejlesztő program 
folyamatos alkalmazása eredményesnek bizonyult. Érdemes megnéz
ni, hogy a gyermekcsoportnak az egyes résztesztekben mért átlagos 
fejlődése mely területeken volt a legnagyobb (13. ábra).

13. ábra
Átlagos fejlődés az egyes részképességek területén

A gyermekcsoport minden területen fejlődött. Az adott időszakban 
elvárhatónál nagyobb mértékű volt a fejlődés a rövid idejű vizuális 
memória (2 évnyi!), a vizuális észlelés, a szókincsaktiválás, a beszéd
észlelés akusztikai szintje és a szövegértés területén. Az organikus sé
rülés tehát nem zárja ki, csak jelentősen megnehezíti a beszédészlelés 
és a beszédmegértés fejlődését. A fejlesztés tervezéséhez, eredmé
nyeinek méréséhez kiváló eszköz a pedagógus kezében a GMP-diag- 
nosztika.
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