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Bevezetés
Az a tény, hogy egy gyermek az iskolai információ nyelvét nem 

ismeri anyanyelvi szinten, még akkor is hátrányt jelent számára a ta
nulásban, ha a nyelvi különbségek nem párosulnak szociokulturális 
szintkülönbséggel, akkulturációs nehézségekkel. Magyarországon a 
legnagyobb nyelvi és etnikai kisebbség -  amely nyelvi és kulturális 
szempontból is erősen tagolt -  a cigányság, ők adják az össznépesség 
körülbelül 5%-át.

A pedagógusok véleménye szerint cigány tanítványaik oktatásában 
a legnagyobb problémát a nyelvi készségek hiánya okozza: szűk a szó
kincsük, fogalmi készletük hiányos, nem értik a tanár beszédét, az is
kola nyelvét, nehezen tanulnak olvasni, írni. Mi lehet a panaszok hát
terében, mi lehet mindennek a forrása?

Feltételezhető, hogy az ok az eltérő anyanyelvi háttérben keresen
dő. Azonban az 1993/94-es országos vizsgálatban, a legalább 15 éves 
megkérdezettek 89,5%-a magyar anyanyelvűnek vallotta magát 
(Kertesi-Kézdi 1998). Úgy tűnik tehát, a nyelvi probléma ennél 
összetettebb. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a magyar anyanyelvű 
cigány gyermekek is tanulási nehézségekkel küszködnek. A cigány ta
nulók lemorzsolódása a 8. évfolyam elvégzése előtt majdnem 40%-os, 
míg 100 érettségizőből általában csak 2-3 a cigány fiatal (Glatz 1999).

A cigány lakosságnak szinte az egésze hátrányos helyzetűnek te
kinthető. Régi tapasztalat, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű tanu
lók között gyakoribb a gyenge tanulmányi eredmény, ritkább a to
vábbtanulás. Bernstein, Henderson és Cook vizsgálatai is ezt tükrözik 
(idézi Papi-Szépe 1975): „tehát a családban elsajátított nyelvhasznála
ti módok előny vagy hátrány forrásai lehetnek és lesznek az iskolá
ban”.
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A kétnyelvűség problémáját szintén fel kell vetnünk. A megítélés 
egyik álláspontja szerint minden cigány nyelvet is beszélő felnőtt job
ban beszél magyarul, mint cigányul. Azok a kétnyelvűségről folytatott 
kutatások, amelyek közül Réger Zita vizsgálatai (1990) úttörő jelen
tőséggel bírnak, egyértelműen cáfolják ezt. A tények így foglalhatók 
össze: a hazai cigányok a kétnyelvűség viszonylag ritkább változatát 
képviselik, a Ferguson (1959) által diglossziának nevezett nyelvi sza
kadékot: „...a diglosszia olyan állandósult nyelvi helyzet, amikor léte
zik egy nagymértékben szabályozott, iskolában tanulható, mindennapi 
nyelv fölé helyezett változat, amely a mindennapi társalgásban nem 
használatos a közösség egyik szektorában sem. ”. A cigányok eseté
ben is a két nyelv használati köre, kommunikációban betöltött szerepe 
tér el alapvetően egymástól. Az egyik a csoporton belüli, intim, csalá
dias kommunikáció eszköze, a másik pedig a formálisabb, hivatalos 
jellegű társalgásé, ez használatos az oktatásban, hivatalokban, illetve a 
másik nyelvi közösség tagjaival létrejött interakciók során. A két 
nyelv használata egymást kiegészítő, komplementer, s a közösség tag
jainak életében együtt töltik be azt a szerepet, amit -  egynyelvűség 
esetén -  az adott nyelv intim és formálisabb változatai töltenek be.

Az utóbbi években kibontakozott kutatási irányzat, a nyelvi szocia
lizációs folyamatok antropológiai szempontú elemzése, szintén fontos 
tényeket közöl. E szerint a kisgyermek az anyanyelvi közösségben 
nem csupán a szavak alkalmazását tanulja meg, hanem egyben a kö
zösségben érvényes szociálisan-kulturálisan meghatározott nyelvhasz
nálati módokat is elsajátítja. Ez a folyamat a nyelvi szocializáció, 
amely része a társadalmi szocializációnak. Sok arra utaló jel szerint a 
cigány gyermekek nyelvi hátránya elsősorban abból ered, hogy a gyer
mekek számára elérhető, otthon elsajátított nyelvi mintából hiányzik 
az iskoláskor előtt az írás-olvasásra szocializáltság, azaz az írott 
nyelvvel, írásbeliséggel való kapcsolat (Lengyel 1999).

A probléma vizsgálatának új megközelítése lehet a beszédpercep
ció vizsgálata. Minden nyelvnek saját percepciós bázisa van (Gósy 
1999), amely az anyanyelv-elsajátítás folyamán alakul ki. Percepciós 
bázison azt a nyelvspecifikus működésmechanizmust értjük, amelynek 
során az elhangzott közléssorozatot feldolgozzuk, mégpedig úgy, hogy
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a nyelvi sajátosságok meghatározók és hatnak a fiziológiai rendszer 
működésére. így lesz különösen fontos dolog a roma gyermekek be
szédészlelésének és beszédmegértésének minőségét vizsgálni. Fontos 
azért, mert számos tényező -  diglosszia, nyelvi hátrány, nyelvi szocia
lizáció, nyelvi tudatosság hiánya, szociokulturális okok -  akadályoz
hatja a percepciós bázis zavartalan kialakulását és működését. Fontos 
azért, mert a nyelvelsajátítás folyamatának, a gondolkodás fejlődésé
nek és az ismeretek gyarapodásának kiemelten jelentős tényezője ez, 
tehát a tanulás alapköve. Fontos azért is, mert a beszédpercepció és 
beszédmegértés akadályozottsága célzott vizsgálat nélkül rejtve ma
radhat, ezért a környezet számára csak a kísérő tünetek -  figyelmet
lenség, rossz magatartás, lustaság -  okoznak problémát (Gósy 2000). 
Talán ez húzódik meg a pedagógusok panaszai mögött. Felbecsülhe
tetlen annak a kárnak a mértéke, amely abból adódik, ha az egyébként 
jó intellektusú, de beszédpercepciós zavarral küszködő gyermek kép
telen az iskola elvégzésére.

Vizsgálatunk elsődleges célja az, hogy feltárjuk, milyen mértékben 
marad el a cigány gyermekek beszédészlelési és beszédmegértési 
teljesítménye az életkori standardtól, valamint, hogy az iskola fejlesz
tő hatásait -  a beszédpercepció és megértés szempontjából -  7 és 10 
éves kor között megállapítsuk.

Anyag és módszer
69 gyermeket diagnosztizáltunk egyénileg két vidéki és két 

budapesti általános iskolából. A vizsgálat idején minden gyermek 7— 
7,5 (36 fő), illetve 10-10,5 (33 fő) éves volt. A vizsgált populáció 
minden tagját az iskola cigány származásúnak, ép értelműnek és ép 
hallásúnak tekinti. Mindössze 8 gyermek értette a cigány nyelvet és 
csupán hárman voltak, akik beszélték is. Ok mindnyájan vidékiek.

A Gósy Mária által kifejlesztett standardizált GMP-tesztcsomag 
(1995) nyolc altesztjét alkalmaztuk a vizsgálat során. A beszédészle
lés akusztikai, fonetikai és fonológiai szintjéről a GMP2 (mondatazo
nosítás zajban), a GMP3 (szóazonosítás zajban), a GMP4 (szűrt mon
datok azonosítása), a GMP5 (gyorsított mondatok) és a GMP6 (termé
szetes mondatok azonosítása) altesztek adtak információt. A sze-
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rialitás felismerési és reprodukálási képességet a GMP10 (szeriális 
észlelés vizsgálata) alteszttel mértük fel. A szövegértést a GMP12 
(szövegértés vizsgálata), míg a mondatértés minőségét a GMP16 
(mondatértés vizsgálata) alteszt elvégzésével állapítottuk meg.

Az eredményeket a tesztcsomag életkori standardjaihoz viszonyít
va értékeltük. Az elvárható eredmény 7 éves kortól minden altesztben 
100%. A vizsgálat során összesen 5520 adatot kaptunk. A statisztikai 
vizsgálat során korrelációvizsgálatot és kétmintás t-próbát végeztünk.

A beszédészlelés vizsgálatának eredményei
A beszédészlelés vizsgálatánál fontos a mondat- és szófelismerés 

(zajban) teszt eredményeinek egymáshoz való viszonyítása. A viszo
nyítás jelzi, hogy a gyermek beszédészlelési folyamatában van-e zavar 
vagy csak elmaradás. A zavartípus értékelése szempontjából ennek 
meghatározó szerepe van. Elmaradásról akkor beszélünk, ha a szó
felismerés eredménye jobb, mint a mondatazonosításé, de egyikben 
vagy mindkettőben a gyermek teljesítménye elmarad az életkorától. 
Zavar akkor áll fent, ha a gyermek teljesítménye úgy marad el az élet
korától, hogy a szófelismerés eredménye gyengébb, mint a mondat
azonosításé. Ezt azért tekintjük zavarnak, mert ellentmond az ép anya- 
nyelv-elsajátítási működésnek.

A vizsgált mintában csupán 1 fő (10 éves fiú) teljesített 100%-osan 
mindkét altesztben (GMP2 és 3), tehát ő az egyetlen a 69 gyermekből, 
akinél a beszédészlelésben nem tapasztalható sem zavar, sem elmara
dás. Az elmaradással és zavarral küzdő gyermekek eloszlását az 1. 
táblázat mutatja.

1. táblázat: Az elmaradások és zavarok megoszlása

Cigány gyermekek beszédészlelésének és beszédmegértésének vizsgálata

Problématípus 7 éves 10 éves Összesen
elmaradás 32 fő 21 fő 53 fő
zavar 4 fő 11 fő 15 fő
összesen 36 fő 32 fő 68 fő
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Látható, hogy a problémás gyermekek 78%-a (53 fő) az 
észlelésben mutat elmaradást. A zavarral küzdő gyermekek aránya 
alacsonyabb, 22% (15 fő). Az észlelésben elmaradott gyermekek 
többsége a 7 éves, míg az zavart mutató gyermekek jórészt a 10 éves 
korosztályból kerültek ki. Az elmaradás könnyebben korrigálható, 
mint a zavar, de az időben fel nem ismert és kezelt elmaradás súlyos 
esetben a körülöttünk lévő világ értelmezését is nehezíti.

A GMP6 tesztet abban az esetben végeztem el, amikor a zajjal fe
dett, szűrt, illetőleg gyorsított mondatok azonosításában a gyermek 
messze a standard alatt teljesített. A 7 éves korosztályból 16 esetben 
volt erre szükség. Egy esetben a teszt nem volt elvégezhető, míg a töb
bi 15 gyermek teljesítménye minden esetben 100%-os. Ez azt jelenti, 
hogy a vizsgált gyerekek beszédészlelése minden esetben eléri a 3 
éves 3 hónapos életkori átlagot. 1

— 7 éves — 10 éves

1. ábra
A 7 és 10 évesek átlagteljesítménye az akusztikai, 

fonetikai és fonológiai működésekben (%)
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A tapasztalatok szerint (Gósy 2000) iskoláskorban leggyakoribb a 
7 évesek eredményeiből leolvasható elmaradástípus, mely emelkedő- 
emelkedő-eső lefutású. Az általunk kapott átlagértékek minden al- 
tesztben több éves elmaradást mutatnak.

Látható, hogy a 10 évesek eredményeinek görbéje hasonló le
futású, de a GMP2 és GMP3 között nincs emelkedés, a görbe szinte 
változatlan értéken fut. Ez -  amellett, hogy esetükben is több éves el
maradás tapasztalható -  szintén súlyos probléma, hiszen akusztikai 
szinten a mondat- és szófelismerés közel azonos teljesítése ellent
mond az ép anyanyelv-elsajátításnak.

A 7 és 10 éves gyermekek beszédészlelésének összevétéséből kitű
nik, hogy milyen mértékű a fejlődés az iskolalátogatás három éve a- 
latt. A korosztályok teljesítményeinek növekedését a 2. ábra mutatja.

GMP 2 GMP 3 GMP 4 GMP 5

2. ábra
A 7 és 10 évesek beszédészlelési átlagteljesítményei (%)

A zajos mondatok esetén a fejlődés jelentős, 23,65%-os. A zajos 
szavak teljesítményeinek vizsgálatánál már más a helyzet. Itt fejlődés 
alig tapasztalható, a 7 és 10 évesek átlagteljesítménye között csupán 
2,4% a növekedés, szignifikáns különbség nem mutatható ki. A be
szédészlelés vizsgálatában a szűrt mondatok azonosítása okozta a leg
kevesebb problémát a gyermekeknek. A teljesítménynövekedés a két 
korosztály viszonylatában 16,1%-os. A 10 évesek ennél az altesztné! 
közelítik meg leginkább az elvárható 100%-ot. A legnagyobb arányú

123



Macher Monika

fejlődést a gyorsított mondatok azonosítása mutatja. Az átlagteljesít
mény növekedése itt 7 és 10 éves kor között 29,45%.

Az iskolában fejlődik ugyan a gyerekek beszédészlelési szintje, de 
a súlyos elmaradással induló 7 évesek még 10 éves korra sem tudják 
leküzdeni problémáikat. A beszédészlelés fonetikai és fonológiai tel
jesítményei szignifikáns fejlődést mutatnak ugyan, de a 10 évesek mé
gis csupán a sztenderd 5-6 évesek átlagának szintjét érik el. Az elvár
hatóhoz leginkább a fonetikai észlelés szintje közelít, de a gyermekek 
egy része itt sem éri el a kívánt teljesítményt. Megdöbbentő ered
mény, hogy a vizsgált 69 gyermekből csupán 1 fő esetén ép a beszéd
észlelési folyamat működése.

A szeriális észlelés vizsgálatának eredményei
A szavak felismeréséhez és azok megtanulásához alapvetően 

szükséges a szeriális észlelés életkori szintű működése. A hibatípusok 
elemezése alapján megállapítható, hogy ugyanaz a folyamat hibás 
működése tapasztalható mindkét korcsoportnál. Az összes hiba 46%-a 
mindkét korosztálynál a hanghelyettesítés. Jellegzetes és a szeriális 
észlelés folyamatzavarára utaló jel, hogy a helyettesített mássalhang
zók igen gyakran az eredeti hangsorban, csak időrendben máshol meg
jelenő beszédhangok. A teljes mintából csupán 2 gyermek éri el az 
életkori sztenderdet, mindketten 10 évesek. A 7 évesek közül a leg
jobb teljesítményt nyújtók is 2 éves elmaradást mutatnak (vö. 3. ábra).

A 7 és 10 évesek átlagainak összevetéséből kitűnik, hogy kisisko
lás korban történik-e fejlődés az észlelésben. A 7 évesek átlagteljesít
ménye 53,5%, amely 10 éves korra 68,9% lesz. A fejlődés szignifi
káns, elgondolkodtató ugyanakkor, hogy a 10 évesek átlagteljesítmé
nye még mindig nem éri el a sztenderd 4 éves átlagot.

Riasztó eredmény, hogy a mintában szereplők 97%-a a szeriális 
észlelés problémájával küzd, sőt mindannyian a súlyosabb kategóriába 
tartoznak, hiszen elmaradásuk a sztenderdhez viszonyítva 4 év. Fel
tételezhető, hogy a legkülönbözőbb stratégiákkal próbálják ellensú
lyozni szeriális észlelésük zavarát. Jellemző, hogy szókincsük szegé
nyes, mentális lexikonuk aktivizálása esetleges és bizonytalan. Az 
eredmények szerint az észlelésben 7 évesen zavart mutató gyermekek
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-  ép hallás, ép értelem, ép beszédprodukció mellett -  3 év után sem 
képesek hátrányukat csökkenteni.

■ 7 éves □  10 éves

3. ábra
A 7 és 10 évesek teljesítménymegoszlása a szeriális észlelésben

(főben)

A GMP2-5 átlag és a GMP10 tesztek összevetésekor megállapított 
korreláció azt mutatja, hogy a beszédészlelés általános szintje és a 
szeriális észlelés minősége között a 7 éves korcsoportban közepesen 
erős az együttjárás (r=0,48), míg a 10 évesek esetében összefüggés 
nem tapasztalható (r=0,22).

A mondat- és szövegértés vizsgálatának eredményei
A mindennapi kommunikáció során a gyermek beszédmegértési 

nehézségei sokszor rejtve maradnak, mivel a beszédhelyzet s az egyér
telműen azonosítható paralingvisztikai tényezők a jó intellektusú 
gyermeket átsegítik a pillanatnyi problémákon.
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A jelen kísérletben résztvevők közül csupán 3 gyermek ért el mind 
a mondat-, mind a szövegértésben 100%-os teljesítményt, ők mind
hárman 10 évesek.

A beszédmegértés zavarai három típusra oszthatók (Gósy 2000):
• a szövegértés életkori szintű, a mondatértés elmaradott;
• a mondatértés életkori szintű, a szövegértés elmaradott;
• a mondatértés és a szövegértés egyaránt elmaradott.

A vizsgált gyermekek mondat- és szövegértési teljesítményeit a 4. 
ábra szemlélteti. A 7 éves gyermekek közül egy sem éri el az elvárha
tó életkori teljesítményt a két altesztben. A korcsoport 93%-ánál (33 
fő) pedig sem a szöveg-, sem a mondatértés folyamata nem működik 
megfelelően. A 10 évesek csoportjában is csupán a gyermekek 3%-a 
(3 fő) nyújt az életkorában elvárható teljesítményt mindkét altesztben. 
Ebben a korcsoportban 75% (24 fő) azoknak a gyermekeknek az 
aránya, akiknél egyik folyamat sem működik épen.

A mondat- és szövegértési teljesítmények különbségei azt mutat
ják, hogy a 7 évesek háromnegyede jobban teljesített a mondatértés 
tesztjében -  elmaradás-különbségeik 10% és 90% között mozognak. 
A szövegértés csupán 3 esetben jobb, mint a mondatértés, 
teljesítménykülönbségeik szórása kisebb, 10% és 40% közötti.

A 10 éves, zavarral küzdő gyermekek közül 3 esetben nincs 
különbség a két alteszt eredménye között. Minden esetben, ahol telje
sítménykülönbség tapasztalható, a mondatértés teljesítménye jobb. Az 
elmaradáskülönbségek azonban változatosak, 10% és 90% között 
szórnak.

Az anyanyelv-elsajátítás során a kezdetekben magasabb szintű a 
mondatértés, de a fejlődés eredményeként később -  általában 7-8 éves 
kortól -  a mondat- és szövegértés szintje között a különbség megszű
nik. A vizsgált gyermekek esetében ez nem tapasztalható.

A korcsoportok szövegértési átlagainak összevetéséből kiderül, 
hogy a vizsgált mintában szereplő gyermekek kisiskolás korban 
9,05%-kal növelték teljesítményüket. A 7 évesek átlaga 57,95%, míg 
a 10 éveseké 67%. A statisztikai számítás azonban szignifikáns fejlő
dést nem állapít meg.
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■ 7 évesek □  10 évesek

40 A

mond.ért.ép szöv.ért.ép mindkettő ép egyik sem ép

4. ábra
A vizsgált gyermekek mondat- és szövegértési teljesítményei

(főben)

A mondatértés fejlődése más képet mutat. A 7 évesek 74,6%-os 
átlagteljesítményéhez viszonyítva a teljesítménynövekedés 12,65%. 
Szignifikáns fejlődés mellett a 10 éves gyermekek átlagteljesítménye 
-  a szövegértéshez hasonlóan -  mégsem éri el a 6 éves életkori 
átlagot.

Feltűnően gyenge a gyermekek asszociációs szintje, hiszen a vizs
gált 7 évesek 85%-a, míg a 10 éveseknek 65%-a nem volt képes a szö
vegértésben a tanulság felismerésére. Ez annál is inkább ijesztő, mivel 
a vizsgálati anyag szintaktikája és szemantikája a 6 évesek életkorá
nak megfelelő. A tanulási folyamatok működése szempontjából hátrá
nyosabb a gyermek számára, ha az összefüggések felismerésére képte
len, vagy abban bizonytalan. Ezért súlyosabbnak ítélhető a szövegér
tési zavar, ha a gyermek az ok-okozati összefüggések felismerésében 
téved.

A beszédészlelés megfelelő fejlettsége a szövegértés alapja. 
Együttjárásukat bizonyítja a GMP2-5 átlag és a GMP12 tesztek kö-
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zötti korreláció, amely mindkét vizsgált korcsoportban közepesen erős 
összefüggést mutat, sőt 10 éves korra szorosabbá válik (r=0,42 és 
r=0,54). A GMP2-5 átlag és a GMP16 tesztek alapján mért korreláció 
a beszédészlelés általános minősége és a mondatértés minősége között 
szintén közepesen erős összefüggést támaszt alá, de a vizsgált gyerme
kek esetében 10 éves korra együttjárásuk csökken (r=0,52 és r=0,35).

A vizsgált 69 gyermekből 66 fő, tehát 96% beszédmegértési prob
lémákkal küzd. A gyermekek jelentős (7 évesen több mint 2 év, 10 
évesen 4 évnyi) elmaradást mutatnak a sztenderdtől, sőt a súlyosabb 
kategóriába tartoznak amiatt, hogy az összefüggések felismerésére 
képtelenek. Az eredmények tehát azt mutatják, hogy a mondat- és szö
vegértésükben 7 évesen zavart mutató gyermekek még 3 év elteltével 
sem képesek a zavarból eredő hátrányukat mérsékelni vagy leküzdeni.

Következtetések
A minta relatíve kis száma miatt az eredményekből messzemenő 

következtetések nem vonhatók le. Elgondolkodtatóak az adatok, me
lyek szerint a vizsgált 69 gyermekből 68 esetben zavart a beszédészle
lési folyamat működése, 67 gyermek szeriális észlelési és 66 gyermek 
beszédmegértési problémákkal küzd. Nem lehet tehát véletlen, hogy 
ezeknek a gyermekeknek tanulási, olvasási nehézségeik vannak.

Az írott nyelv tanulásának egyik legfontosabb részfolyamata és az 
új szavak elsajátításának alapja a szeriális észlelés megfelelő működé
se. Azok a gyermekek pedig, akiknek szeriális észlelése nem életkori 
szintű, rendszerint többféle nyelvi zavart is mutatnak.

Mivel a vizsgált gyerekek mindegyike elmaradást vagy zavart mu
tat a beszédpercepció valamely területén, olvasástanulási kudarcuk 
megjósolható, illetőleg -  a nagyobbaknál -  már tapasztalható.

Beszédészlelési zavar, illetve elmaradás és ép értés esetén az olva
sás és írás technikájának kisebb-nagyobb mértékű zavarát látjuk. Az 
időviszonyok zavart észlelése például jelentkezhet a beszédhangok 
megkülönböztetésében, a szavak mondaton belüli elhangzási sorrend
jének téves felismerésében, valamint az időzítésre vonatkozó szeman
tikai jegyek dekódolásában. Beszédmegértési elmaradás és ép észlelés
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esetén olvasásértési és értelmezési nehézségek várhatók, járulékosan 
azonban már gondolkodási korlátok is előfordulnak.

Általánosságban elmondható, hogy a csak beszédészlelési zavart 
mutató gyermekek olvasástechnikája gyenge, de olvasásértésük jó, 
míg a verbális beszédmegértésben rosszul teljesítők olvasásértése 
gyenge. Azoknál pedig, akiknél a teljes folyamat korlátozottan műkö
dik, ott mind az olvasás technikája, mind az olvasottak értése érintett. 
Ebből következik az a tény, hogy a vizsgált 7 évesek mindegyikének 
olvasásértési-értelmezési nehézségekkel, az olvasás és írás technikai 
zavarával kell megküzdenie.

Az olvasás és írás nem megfelelő elsajátítása az ismeretszerzés tág 
lehetőségeit zárja el a gyermek elől, majd újabb és újabb problémákat 
előidézve rányomja bélyegét a gyermek egész életére. A gyermeket 
érő folyamatos kudarcokkal együtt járó szorongás minden teljesítmé
nyét erősen rontja, sőt blokkolhatja. Komoly magatartási zavarok ala
kulhatnak ki, a gyermek önértékelése súlyosan sérülhet, így szűkebb 
lehetőségekkel indul a jövő felé, mint jól író-olvasó társai. A harmoni
kus személyiség egyik alapfeltétele az ép verbális kommunikáció és 
erre épülve a nyelv vizuális formájának megfelelő szintű gyakorlása. 
Sok gyermek esetében nem derül ki, hogy verbális kommunikációja 
elmaradt attól a szinttől, mely az írott beszéd elsajátításához szüksé
ges. Gyakran csak az tűnik fel az iskolában, hogy a gyermek nagyon 
nehezen ír és olvas, nem figyel, rendetlenkedik, vagy épp ellenkező
leg, az addig eleven gyermek visszafogottá, csendessé válik.

Eredményeink bizonyították, hogy az észlelésben és megértésben 
zavart vagy elmaradást mutató gyermekek még évek elteltével sem ké
pesek hátrányukat önerőből mérsékelni, leküzdeni.

Szükséges lenne ezért már óvodáskorban jobban ráirányítani a 
figyelmet a gyermek minden beszéd-megnyilvánulására, illetve a meg
értés nehézségére utaló viselkedési jegyekre, és szükség esetén követ
kezetes, játékos fejlesztő gyakorlással felkészíteni a gyermeket az is
kolai tanulmányok megkezdésére. Tény, hogy iskolás korban a nyelvi 
készség spontán fejlődik, de ez csak abban az esetben következik be, 
ha az iskolát kezdő gyermek beszédfolyamatai életkori szinten van
nak.

129



Macher Monika

Véleményem szerint nagyobb hangsúlyt kell helyezni a cigány 
gyermekek beszédészlelésének vizsgálatára -  mert tüneteit tévesen 
azonosítjuk diszlexiával, tanulási nehézséggel -  és fejlesztésére az 
óvodában és iskolában egyaránt.
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