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Bevezetés
Manapság a gyermekek közel fele olyan nehézségekkel küzd, 

amelyek észrevétele a mindennapi életben vagy az iskolában csaknem 
lehetetlen (vö. Gósy 2000). Ennek egyik oka a beszédészlelés és a 
beszédmegértés különféle zavaraiban keresendő, melyeknek alapvető 
szerepük van az anyanyelv-elsajátításban, hiszen ezek együttműködé
se biztosítja a hallott beszédjelenségek megértését. A mechanizmus 
alapja az ép hallás, a működéssorozatokat a hosszú és rövid távú 
memória, a mentális lexikon megfelelő szerveződése és aktivizálható- 
sága biztosítja. Ha a beszédmegértés komplex folyamatában -  amely
ben normális körülmények között nem válik szét a beszéd értelmes és 
értelem nélküli szegmensekre vagy szegmentális és szupraszegmentá- 
lis részre -  valamiféle zavar keletkezik, akkor az más nyelvi feldolgo
zó folyamatokra (például az alapvető nyelvi készségek működésére) is 
hatással lesz. A beszédfeldolgozási zavar néha csupán egyetlen vagy 
egyszerre akár több részfolyamatot is érinthet (akusztikai, fonetikai, 
fonológiai szint működését, a szeriális, a vizuális, a beszédritmus, a 
transzformációs észlelést, a rövid idejű vizuális vagy verbális memó
ria működését stb. -  Gósy 1992; 2000).

Még normális fejlődés esetén is a beszédmegértés során, gyermek
korban kialakuló percepciós bázis jelentős hatással lehet az idegen 
nyelv tanulására, az anyanyelvi sajátosságok elsődlegesen meghatáro
zó szerepe következtében. Hiába képes az észlelő rendszer finom 
hangmegkülönböztetésekre, ha ezek a hangok nem fordulnak elő az 
anyanyelvben. így az anyanyelvi percepciós bázis egyfajta szűrővé 
válik, és a fiziológiai működésre hatást gyakorol. Mindebből az követ
kezik, hogy ha az anyanyelvi beszédmegértési folyamatokban zavar 
vagy elmaradás mutatkozik, annak nyilvánvalóan bizonyos következ
ményei lesznek az idegen nyelvi észlelési és megértési folyamatokra. 
Ez vajon minden esetben így van? Gósy (1995, 12-13) kijelentése
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alapján, miszerint a több nyelven beszélő ember több percepciós 
bázissal rendelkezik, elképzelhető, hogy a két folyamat között ilyen 
jellegű közvetlen összefüggés nem mindig áll fenn. Kísérleti adatok
kal igazolt tény az is, hogy a beszédfeldolgozási folyamat során mind 
a hallgató, mind a beszélő számára nagy segítséget nyújt az ajakarti
kulációval támogatott vizuális információfeldolgozó csatorna, melyre 
a beszélők jóval gyakrabban támaszkodnak, mint azt korábban feltéte
lezték.

Szakdidaktikai szempontból az olvasás-írás tanításának alapja a 
beszélt nyelv, azaz a beszédprodukció és beszédpercepció egyformán 
jó színvonala. Ha a hallott közlések feldolgozása bizonytalan, az kihat 
az írottak feldolgozására is (Gósy 2000). Az idegen nyelvi írás tanulá
sa során az anyanyelvitől jelentősen eltérő graféma-fonéma megfelel
tetési szabályok (továbbiakban: GFMSZ) rendszerével rendelkező 
nyelv esetében az anyanyelv szerepe bizonyos értelemben gátló is le
het, mivel egyes hangok képzése más fonetikai kódolást igényel. Az 
angol nyelv esetében sokkal ritkább az „egy betű -  egy fonéma” típu
sú megfeleltetés (vö. Lengyel 1996). Ebből következően feltételezzük, 
hogy az idegen nyelvi íráskészség nagyban függ az anyanyelv hangzó 
és írott készletétől. Minél nagyobb az eltérés az anyanyelv és az ide
gen nyelv GFMSZ-ai között, annál többféle hibalehetőség adódhat az 
idegen nyelvi írásképben. Az idegen nyelvi írás folyamatában jelent
kező hibák azonban nemcsak a fent említett eltérő szabályrendszer kö
vetkeztében jelentkezhetnek, hanem az anyanyelvi írás során előfordu
ló más jellegű (grammatikai, szemantikai, szintaktikai és pragmatikai) 
hibák is megmutatkozhatnak. Az írás, helyesírás problémája attól füg
gően is változhat, hogy másoláskor, tollbamondáskor vagy önálló fo
galmazáskor jelentkezik és milyen mértékben.

Az anyanyelvi és az idegen nyelvi írás során megjelenő hasonló 
jellegű hibák közül a leggyakoribb hibatípusok: a sorrendtévesztés 
(előrehelyezés, hátrahelyezés, betűk, szótagok, szavak egymás mellé 
történő áthelyezése), az ismétlés, a cserék (betűcsere, toldalékcsere, 
szócsere, véletlenszerű csere, vagy az idegen nyelvi GFMSZ rendsze
réből következő cserék stb.). Más hibatípusok még az iránytévesztés, a 
szaporítások és fogyasztások, a szövegtagolási hibák, az önkorrekciós
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folyamatokból származó hibák, az értelmes és értelmetlen változtatá
sok (vő. Lengyel 1996; Meixner 1996; Lohmann 1998).

A jelen vizsgálat során célunk annak megválaszolása volt, hogy a 
különböző életkorú és az angol nyelvi érdemjegyek alapján differen
ciált képességű tanulók anyanyelvi és idegen nyelvi beszédészlelése és 
beszédmegértése -  egymáshoz viszonyítva és az eltérő évfolyamok 
teljesítményét összevetve -  milyen különbségeket mutatnak. Ennek 
elemzése során arra a kérdésre kerestük a választ, hogy a beszédészle
lés és a beszédmegértés szintje (átlagos vagy átlag alatti) miként hat a 
gyermekek idegen nyelvi írásbeli teljesítményére.

A vizsgálat során hipotézisem az volt, hogy azok a tanulók, akik 
az anyanyelvi beszédészlelés tekintetében az életkori szintnek megfe
lelően teljesítettek, azok az idegen nyelven is hasonlóan jó eredményt 
érnek el. Ha az anyanyelvi beszédfeldolgozás átlagon aluli szinten 
mozog, akkor feltételezhetően az idegen nyelven is jócskán átlag alatt 
marad a teljesítményük. Ez pedig az idegen nyelvi írás során maga
sabb hibaszázalékot von maga után.

Anyag és módszer
Az anyanyelvi beszédészlelési és beszédmegértési folyamatok 

vizsgálatára a Gósy Mária által kifejlesztett GMP-diagnosztikai fela
datsorból válogatott feladatokat és a hozzá illő hanganyagot (GMP 2, 
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17) (Gósy 1995), az idegen nyelvi 
vizsgálathoz pedig annak angol nyelvű változatát használtam (Gósy 
1997). Az utóbbit a magyar nyelvű változatnak megfelelően kiegészí
tettem a vizuális észlelést, a verbális és a vizuális memóriát és a be
szédhang-differenciálási képességet vizsgáló feladattal. A különböző 
típusú nyelvi anyagokkal a beszédpercepciós folyamat különböző 
szintjeit vizsgáltam, melyek az akusztikai, a fonetikai és a fonológiai 
szint működéséről, a lexikális hozzáférés folyamatáról (a rövid idejű 
verbális és vizuális memória működéséről), valamint a hangdiszkrimi
nációs képességről és az ajakműködési észlelésről nyújtanak felvilá
gosítást. A mondatértési és szövegértési tesztfeladatok a szemantikai, 
szintaktikai struktúrák értelmezését, az ok-okozati viszonyok felisme
rését, és az asszociációs szint működését tárják fel.
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Az angol nyelvi írásvizsgálat hat feladatot tartalmazott. Az első öt 
feladat -  az írott és nyomtatott szövegről történő másolás, a tollba
mondás, a tematikus jellegű szókincsaktivizálás (a számok 1-től 10-ig 
való felsorolása és minél több testrész gyűjtése angol nyelven), és az 
önálló fogalmazás (egy barát bemutatása), -  tudatosan egymásra épül
ve, az írás során egyre kevesebb számú érzékszervi csatornát aktivizál. 
A hatodik feladat az angol nyelvi GMP-diagnosztikai feladatsor szó- 
kincsaktivizálási feladata volt (GMP6: [m ] és [k] hanggal kezdődő 
szavak gyűjtése), amely teljesítésére nem volt pontosan megszabott 
időkorlát.

A kísérleti módszerek a beszédészlelési szintek vizsgálatában az 
azonnali visszamondás, ismétlés volt. A mondatértés elemzése során 
az adott mondat igazságtartalmának eldöntése volt a feladat, a tanu
lóknak nem kellett megismételni a mondatot. A szövegértés vizsgá
latakor a feltett kérdésekre kellett a szöveg tartalmának megfelelően 
egy vagy több szavas mondatban választ adni. A beszédhang-differen
ciálás esetén a tanulóknak az „azonos”, illetve „nem azonos” döntése
ket kellett hozniuk. Az idegen nyelvi beszédpercepciós vizsgálatok so
rán az ismétléses módszert igénylő feladatokon kívül, a többi esetben 
magyarul válaszolhattak a tanulók.

Az idegen nyelvi írásvizsgálat során fontos alapelv volt, hogy a ta
nuló nem hangoztathatta az akusztikai információt, illetve nem idéz
hette fel hangosan az ismert-tanult szavakat. A tollbamondási feladat 
előtt a szöveget egész terjedelmében meghallgathatták a tanulók, majd 
mondatrészenként kétszer-háromszor megismételve történt a diktálás. 
Az angol nyelvi írásvizsgálat elemzése során a hibák természetének, 
típusának feltárására törekedtem, mely során egy hiba többféle hibatí
pust is jelenthetett (például az ékezet elhagyása magánhangzócseré
nek, és fogyasztásnak is minősülhet). Ennek megfelelően az összhiba- 
szám a valóságban jóval kevesebb hibát jelentett.

A kísérleti személyek
Vizsgálatomat 10, 12 és 14 éves (4., 6. és 8. osztályos) általános is

kolás tanulókkal végeztem, akik két, négy és hat éve tanulták az an
golt mint első idegen nyelvet. A felmérésben 18 tanuló vett részt, év-
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folyamonként 6-6, fele-fele arányban problémás (angol nyelvből 2-es, 
3-as osztályzatú), illetve jobb képességű tanuló (4-es, 5-ös érdem
jeggyel). A gyermekeket az osztályfőnökök és az angol nyelvtanárok 
segítségével választottuk ki.

Eredmények
Az anyanyelvi beszédészlelési és beszédmegértési folyamatok

Az anyanyelvi beszédészlelési és beszédmegértési vizsgálat során 
az eredmény megdöbbentő volt. A tíz beszédészlelést vizsgáló tesztfe
ladat közül a 4. osztályos tanulók csupán 41,7%-a teljesítette az 
életkoruknak megfelelő szintet (a 100%-ot), a 6. osztályosok 50%-a és 
a 8. osztályosok 56,7%-a. Ezek az eredmények jóval az átlagos szint 
alatt maradtak, tehát a tanulók többségének az anyanyelvi beszédész
lelési folyamatok működésével komoly problémái voltak.

GM P 2 3 4 5 7 10 12 15 16 17

1. ábra
Az anyanyelvi GMP-teljesítmény átlageredményei

Az anyanyelvi GMP-vizsgálat átlageredményei -  amelyet az 1. ábra 
szemléltet -  a 4. osztályos tanulók esetében 85,9%-ot, a 6. osztályos 
gyermekeknél 85,7%-ot, a 8. osztályosoknál pedig 86%-ot mutatott. 
Ezek az értékek egymáshoz viszonyítva nem mutatnak jelentős kü
lönbségeket az egyes évfolyamok között. (Az átlagérték számolásánál 
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a rövid idejű verbális és vizuális memória működését vizsgáló feladat 
eredményeit -  eltérő jellegük következtében -  külön kezeltem, azaz 
nem számoltam bele az átlagteljesítménybe.)

Az egyes évfolyamokon a leggyengébb és a legjobb átlagteljesít
mények közti szórás a negyedik osztályosok körében 6,4%, a 6. osztá
lyosoknál 15,5%, míg a 8. osztályos tanulók esetében 15,4% volt. 
Mindez azt mutatja, hogy a beszédfeldolgozási folyamatok működését 
tekintve a tanulók teljesítménye között az életkor előrehaladtával na
gyobb különbségek mutatkoztak. A 2. ábra a vizsgált tanulók átlage
redményeit mutatja.

%  ------------------------------------------------------------------

• V  *  .  , Ä
\  A v  / ‘

en  .

/  j

ta n u ló k 1 2 3 4 5 6

2. ábra
A vizsgált tanulók anyanyelvi GMP-teljesítményének 

átlageredményei

A mondatazonítás zajban (GMP2) és a szóazonosítás zajban
(GMP3) mindhárom vizsgált korcsoport esetében az életkori átlaghoz 
képest elmaradást mutatott (GMP2: 4.o: 93,3%; 6.o: 88,3%; 8.o: 90%; 
GMP3: 4.o: 90%; 6.o: 88,3%; 8.o: 90%;). A 4. osztályosok közül a 
szóazonosítás zajban tesztfeladat esetében egyikük sem érte el az 
átlagszintet, azaz valamennyi gyermek az életkori átlag -  a 100% -  
alatt teljesített. A szita szót gyakran más szóval azonosították: *cica (4 
tanuló), *vita (1 tanuló), *ital (1 tanuló). Mindez az akusztikai
fonetikai szintek működésében való elmaradást mutatta. A zajos
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mondatok észlelésében gyakorta szerepeltek grammatikai jellegű 
tévesztések: rossz igekötő és igeidő használata (például s z á l l t  l e  

* s z á l l  f e l ) ,  amely egyben szócserének is minősülhet, vagy a rövid 
idejű verbális memória működési zavarát jelzi. A feladat során akusz
tikus hasonlóságon alapuló hangcserével is találkoztam (például t e r í t 

s é t e k  * k e r í t s é t e k ). Két tanuló esetében a szófelismerés eredménye
gyengébb volt, mint a zajos mondatok azonosítása, amely a beszéd- 
percepciós folyamatok működési zavarát jelezte. A 6. és a 8. osztályo
sok esetében is a beszédpercepciós folyamatok alsóbb szintjeinek 
(akusztikai, fonetikai és fonológiai) zavaráról számolhattam be. Két- 
két esetben csupán elmaradás, míg a 6. osztályosok esetében egy, és a 
8. osztályosok három tanulójánál működési zavarról volt szó.

A szűrt mondatok azonosítása (GMP4) és a gyorsított monda
tok azonosítása (GMP5) mindhárom évfolyam esetén jobb átlagtelje
sítményt mutatott, mint az előző két feladat eredménye. A szűk frek
venciás mondatok azonosítása (GMP4: 4.o: 96,7%; 6.o: 95%; 8.o: 
100%) a 8. osztályos tanulók egyikének sem jelentett problémát, ezzel 
ellentétben a 4. osztályosok 66,7%-a, és a 6. osztályosok csupán 50%- 
a nyújtott hibátlan teljesítményt. Mindez arra utal, hogy az alsóbb 
osztályokban a beszédészlelés során az akusztikai kulcsok integráló
dása a fonetikai és fonológiai feldolgozásba nem megfelelő szinten 
működött. A feladat során a leggyakoribb tévesztés a mondat elején 
található határozott névelő elhagyásában, és a szóvégi hangelhagyás
ban realizálódott, amely utóbbi akár a hangzó nyelv sajátosságából is 
fakadhatott (például m e g i n t  * m e g i n ) .  A gyorsított mondatok értéke
lésénél a 4. osztályos gyermekek átlagteljesítménye 95%, a 6. osztá
lyos tanulóké 88,3%, a 8. osztályosoké pedig 93,3% volt. Mindhárom 
vizsgált korcsoport esetében a tanulók 66,7%-ánál beszélhetünk a 
mondatok hibátlan azonosításáról. A feladat elemzésekor grammatikai 
jellegű hibák (például a k a r  -> * a k a r t ) ,  és a hangképzés helye szerinti 
hasonlóságon alapuló hangcserék is előfordultak (például á t k o k a t  

s z ó r t  -> * á r k o k a t  s z ó r t ) .

A vizuális észlelést vizsgáló tesztfeladat, a tíz állatnév szájmozgás 
alapján történő felismerése és ismétlése (GMP7), mindhárom osztály 
esetében gyenge szintet mutatott (4.o: 48,3%; 6.o: 58,3%; 8.o: 55%), 
mely során az életkori elvárt szintnek meg kellet haladnia a 70%-ot. A
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vizuális észlelés során tapasztalható nagyfokú bizonytalanság az ide- 
gennyelv-tanulás során (főként a szótanuláskor) döntő jelentőségű le
het, hiszen ha az ajakartikulációval támogatott észlelési folyamatok 
nem működnek megfelelően, akkor a tanulóknak más segítő csator
nákra kell hagyatkozniuk.

A rövid idejű verbális memória működését vizsgáló feladat 
(GMP8) értékelésekor azt tapasztaltam, hogy a 4. osztályos tanulók 
66,7%-ánál komoly gondok vannak ezen a területen. Egy tanuló 
esetében a verbális memória rendezetlenségét állapítottam meg, míg 
három másik gyermek az elvárt életkori szint alatt teljesített (ami mi
nimum öt és maximum kilenc vagy annál több szó visszamondását je
lentette). Mindez a beszédészlelésben is gyengébb teljesítményszintet 
eredményezhet, mely hatással van az írott nyelv betűkészletének el
sajátítási, megtartási és felidézési képességére.

A rövid idejű vizuális memória vizsgálatakor (GMP9) a 4. osztá
lyosok 83,3%-a érte el az életkori átlagot, míg a 6. és a 8. osztályos ta
nulók mindegyike mind a verbális, mind a vizuális memória működé
sét vizsgáló feladat során megfelelő teljesítményt produkált (öt és ki
lenc közötti, vagy annál több szó visszamondása).

A szeriális észlelést vizsgáló tesztfeladatban (GMP10) előforduló 
tévesztések közül gyakori volt a magánhangzócsere (például bakögy 
-> *bakügy) és az akusztikus vagy a hangképzés helye szerinti hason
lóságon alapuló mássalhangzócsere (például vucsityó *vusityó\ 
zseréb -> *seréb). Az évfolyamok átlagteljesítménye a 4. osztályosok 
esetében 91,7%, a 6. osztályos tanulóknál 88,3%, a 8. osztályosoknál 
90% volt.

A centrális működés (GMP15) vizsgálatában a 4. osztályos tanu
lók 50%-a, a 6. osztályosok 16,7%-a, és a 8. osztályosok 33,3,%-a 
képtelen volt az egyidőben két fűibe érkező különböző nyelvi infor
mációt szintetizálni (például búgócsiga -> *csiga és búgó). Az is elő
fordult, hogy a hallott szóösszetételt fordított sorrendben mondták 
vissza (kávéfőző *főzőkávé\ búgócsiga -> * csigabúgó stb.). A vizs
gálat során arra is volt példa, hogy a szóösszetétel egyik felét tévesz
tette a tanuló (például búgócsiga -> *csigahóbor, * csigakóbor, 
*csigabokor), de arra is, hogy a szóösszetételnek csak az egyik felét
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mondta vissza a gyermek (egy tanuló esetében), mely utóbbi középsú
lyos centrális működési zavart jelez (vö. Gósy 1995).

A beszédhang-differenciálási feladat (GMP17) során a 4. osztá
lyos tanulók mutatták a legjobb eredményt (97,1%), míg az életkor 
előrehaladtával az összteljesítmény egyre alacsonyabb szintű volt (6 .o: 
94,2%; 8.o: 91,3%), amelyre nincs egyértelmű magyarázat. Az azon
ban leszögezhető, hogy az ajakartikuláció támogatottsága nélkül a be
szédészlelés a vizsgált tanulók szinte mindegyikénél bizonytalan volt 
(a 6. osztályosok közül egy tanuló sem érte el az elvárt 100%-os szin
tet, míg a 4. osztályos gyermekek 33,3%-a, és a 8. osztályosok 16,7%- 
a teljesítette hibátlanul a feladatot).

A beszédészlelés mellett a beszédmegértést is vizsgáltam. A mon
datértés vizsgálati adatai (GMP16) azt mutatták, hogy a 4. és a 6. 
osztályos tanulók jobb eredményt nyújtottak (96,7%), mint a 8. osztá
lyosok (95%). Ennek lehetséges magyarázata a beszédfeldolgozási fo
lyamat alsóbb részfolyamatainak gyengébb működése mellett, a sze
mantikai, szintaktikai és grammatikai struktúrák feldolgozási nehézsé
géről tanúskodtak. Az sem kizárt, hogy a vizsgált gyermekek beszéd- 
feldolgozása túlzottan globális jellegű volt.

A szövegértést tesztelő feladat (GMP12) eredménye egyik osztály
ban sem érte el az életkori átlagnak megfelelő 100%-ot, melyhez ké
pes jelentős elmaradások mutatkoztak (4.o: 73,3%; 6.o: 78,3%; 8.o: 
71,7%). A teljesítményszóródás a vizsgált személyek tekintetében 
évfolyamonként általában 60% és 90% között mozgott. A kapott vála
szokból következően a szövegértés feldolgozásakor fontos szerepet 
játszó szemantikai, szintaktikai struktúrák értelmezési nehézsége állt 
fenn, valamint az ok-okozati viszony fel nem ismerését és az asszociá
ciós szint működési elégtelenségét tapasztaltam. A beszédfeldolgozási 
részfolyamatok felső szintjének elmaradott működése mellett vélemé
nyem szerint még a rövid idejű verbális emlékezeti funkció nem kellő
en hatékony működése is közrejátszhatott abban, hogy az első, a témát 
megjelölő kérdésre a tanulók 39%-a helytelen választ adott.

Az angol nyelvű beszédészlelési és beszédmegértési folyamatok
Az idegen nyelvi beszédészlelési és beszédmegértési vizsgálat 

tesztfeladatainak eredményét annak megfelelően értékeltem, hogy az
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adott évfolyamon a vizsgált tanulók hány éve tanulják az idegen 
nyelvet. Ennek értelmében a 4. osztályos tanulók két éve, a 6. osz
tályosok négy, a 8. osztályos tanulók pedig hat éve tanulnak angolul 
intézményesített keretek között. Az iskolai nyelvoktatás feltételei álta
lában változóak, tehát a tanulók más-más életkorban kezdenek el an
golul tanulni, eltérő óraszámban sajátítják el a nyelvet, és eltérést ta
pasztalhatunk az iskolában használt tankönyv, módszerek tekintetében 
is. Emellett a tanulók szabadidejükben is foglalkozhatnak az idegen 
nyelvvel (például számítógépes játékok, levelezés, magántanár). A 
vizsgálati eredményt az is befolyásolhatta, hogy az idegen nyelvi be
szédészlelési és beszédmegértési felmérést közvetlenül a magyar nyel
vi után végeztem el, amely a teljesítményjavulását eredményezhette.

A kilenc angol nyelvi beszédészlelést és beszédmegértést vizsgáló 
tesztfeladat közül a 4. osztályos tanulók 40,7%-a teljesítette az a 
nyelvtanulásra fordított idő arányában elvárható átlagos szintet, míg a 
6. osztályosok 56,4%-a, és a 8. osztályosok 59%-a. (A rövid idejű 
verbális és vizuális memória működését tesztelő feladatok teljesítmé
nyét az angol nyelvi beszédfeldolgozási folyamatok vizsgálatakor is 
külön kezeltem). Ezek az eredmények -  úgymint az anyanyelvi be
szédfeldolgozási folyamatok esetében is -  mindhárom osztálynál jóval 
elmaradtak a nyelvtanulásra fordított idő alapján meghatározott átlag
tól (mely évfolyamonként és feladatonként más-más teljesítményszin
tet határozott meg), és a mért adatok alapján az anyanyelvi átlaghoz 
viszonyítva sokkal gyengébb teljesítményt mutatott. Az anyanyelvi és 
az angol nyelvi átlagteljesítményeket a 3. ábra szemlélteti.

A 4. osztályosok körében a tanulók leggyengébb és legjobb átlag
teljesítménye közti különbség 27,7%, a 6. osztályosoknál 30,2%, míg 
a 8. osztályos tanulók esetében 34,8% volt. Ha ezeket az adatokat 
összehasonlítjuk az anyanyelvi beszédészlelési és beszédmegértési 
vizsgálat esetében kapott szórással (4.o: 6,4%; 6.o: 15,5%; 8.o: 
15,4%), láthatjuk, hogy a idegen nyelvi folyamatok mérése során ka
pott százalékos értékek jóval nagyobb különbségeket mutattak, mint 
az anyanyelvi elemzésnél. Az angol nyelvi felmérés értékelésekor ma
gasabb osztályfokon, egyre nagyobb egyéni különbséget tapasztalhat
tunk, amely arra utalhat, hogy a nyelvtanulás kezdetén előforduló
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egyéni különbségek az életkor előrehaladtával növekvő tendenciát 
mutatnak.

%

100 
80 
60 
40 
20 
0
átlag anyanyelvi idegen nyelv i

□  4 .0 B 6.0  D 8 .o

A— 85,7  86

3. ábra
Az anyanyelvi és idegen nyelvi GMP-teljesítmény átlageredményei

Mindebből az a tanulság szűrhető le, hogy ha az idegennyelv
tanulás kezdeti fokain az anyanyelvi percepciós bázis kevésbé képes 
alkalmazkodni az idegen nyelv sajátos hangzóvilágához, akkor a ké
sőbbiek folyamán az észlelési és megértési folyamatokban a gyengébb 
és a jobb teljesítményt nyújtó tanulók között nagyobb egyenlőtlensé
gek alakulhatnak ki.

A mondatazonosítás zajban és a szóazonosítás zajban mindhá
rom vizsgált korcsoport esetében elmaradást mutatott a nyelvtanulás 
éveinek arányában számított életkori átlaghoz képest (1. táblázat). A
4. osztályosok körében az összes tesztfeladat közül a legnagyobb 
problémát a mondatazonosítás zajban jelentette (mindössze 5%-os 
volt az átlagteljesítmény, amely során egyik tanuló sem érte el az élet
kori elvárt szintet). Mindezt összevetve a zajos szavak felismerésekor 
mért értékkel (55%), megállapíthatjuk, hogy az idegen nyelvi beszéd- 
percepciós folyamatok alsóbb szintjeinek működésében csupán elma
radás tapasztalható. Ha a 6 . és a 8. osztályos tanulók körében a zajos 
mondatok azonosításakor mért teljesítményt (6.o: 35%; 8.o: 48,3%) 
összehasonlítjuk a zajos szavak észlelésekor nyújtott teljesítményük
kel (6.o: 75%; 8.o: 70%), láthatjuk, hogy mindkét osztály tanulói jobb
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eredményt értek el a zajos szavak azonosításában. A 6 . osztályosoknál 
egy, míg a 8. osztályosoknál három gyermek esetében beszélhetünk az 
idegen nyelvi észlelési folyamatok működési zavaráról.

1. táblázat: Az idegen nyelvi GMP-vizsgálatban elért és elvárt teljesít
ményszintek__________ _______________ ____________________
Élet
kor

Zajos
mond.

Zajos
szavak

Szűrt
mond.

Értei-
metlen
hangs.

Gyors!
-tott

mond.

Mond.
értés

Szöveg
értés

Víz.
észl.

Besz.
hang
difT.

4 .0

E lért 5% 55% 30% 46,6% 8,3% 61,7% 20% 48,3% 92%
Elvárt 20% 60% 20% 60% 10% 30% 20% 70% 100%

6 .0

Elért 35% 75% 46,6% 58,3% 21,6% 75% 63,3% 41,7% 90,6%
Elvárt 50% 80% 40% 80% 30% 50% 40% 70% 100%

8 .0

Elért 48,3% 70% 46,6% 70% 28,3% 73,3% 58,3% 48,3% 88,4%
Elvárt 70% 100% 60% 100% 50% 80% 70% 70% 100%

A zajos mondatok azonosításakor gyakori jelenség volt, hogy a ta
nuló elkezdte a mondatot ismételni, de csupán a mondat elejéről ismé
telt egy-két szót. Az észlelési problémák közül nemegyszer előfordult 
a szavak kihagyása, a szavakból történő elhagyás, a szóvégi toldalé
kok esetenkénti cseréje (például landed -> *landing). A leggyakoribb 
jelenség az eredeti üzenet tartalmának torzítása volt. Mindez jobb e- 
setben akusztikus hasonlóságon alapuló hangcserét jelentett, több 
esetben azonban oly mértékű volt a torzítás, hogy már egyáltalán nem 
hasonlított az eredetileg elhangzottra.

A szűrt mondatok azonosításában a 6. és a 8. osztályos tanulók 
azonos (46,6%), míg a 4. osztályosok 30%-os teljesítményt nyújtottak, 
amely nem jelentett gyengébb eredményt, hiszen a vizsgált csoportok 
közül a 4. és a 6. osztályosok -  a nyolcadikosokkal ellentétben -  az 
életkori átlag felett teljesítettek (1. táblázat). A tesztfeladat során ha
sonló hibatípusok fordultak elő a tanulók által visszamondott monda
tok kapcsán, mint a zajos mondatok ismétlésekor.

Az értelmetlen hangsorok és a gyorsított mondatok azonosí
tásakor és kapott átlagteljesítmény egyik osztály esetében sem érte el 
az életkori átlagot ( 1. táblázat). Mindkét feladat során azt tapasztalhat-

161



Boldizsár Boglárka

tűk, hogy magasabb osztályfokon az elvárt értékhez viszonyítva a ta
nulók átlagteljesítményét illetően egyre nagyobb az elmaradás. Az ér
telmetlen hangsorok azonosításakor a leggyakoribb hiba az akusztikus 
hasonlóságon alapuló hangcsere volt (például [d ] -> [ t] , [k ]-> [g ],
[ r ] ^  [ 1 ] ), és előfordult az angol nyelv anyanyelvitől eltérő hangzó
világából adódó csere is ( [ æ ] -> [ e ] vagy [ A ] ).

Az idegen nyelvi rövid idejű verbális és vizuális memória vizs
gálata során a 6 . és a 8. évfolyamon vizsgált csoportok teljesítménye 
az öt és kilenc vagy annál több szó visszamondása közti tartományba 
esett, míg a 4. osztályos tanulók esetében a verbális memória működé
se kapcsán gyengébb teljesítményt mértem (a tanulók csupán 50%-a 
ismételt 5 vagy annál több szót). A vizuális memória működését te
kintve az angol nyelvi felmérés során négy esetben tapasztaltam a me
mória rendezetlenségét, míg az anyanyelvi vizsgálat során csak egy 
ilyen eset volt.

Az idegen nyelvi vizuális észlelési folyamatok működése -  tíz 
állatnév ajakartikuláció útján történő felismerése -  mindhárom évfo
lyamnál az elvárt értékhez viszonyítva (70%) jóval alacsonyabb szintű 
volt (4.o: 48,3%; 6 .o: 41,7%; 8.o: 48,3%). Az anyanyelvi beszédészle
lési működéssel összevetve az eredmények nagy hasonlóságot mutat
tak, amely azt jelzi, hogy a vizuális észlelési folyamatok működése 
nem nyelvhez kötött.

Mind az anyanyelvi, mind az idegen nyelvi beszédhang-differen
ciálási feladat során a vizsgált tanulók átlagteljesítménye közel azonos 
értéket mutatott, bár az angol nyelvi felméréskor mért adatok 3-4%- 
kal alacsonyabbak voltak (4.o: 92%; 6.o: 90,6%; 8.o: 88,4%). Az 
egyes tanulók teljesítménye között az angol nyelvi vizsgálat során na
gyobb eltéréseket tapasztaltam, azaz több esetben előfordult, hogy a 
tanulók három, négy vagy öt szót illetően is tévedtek az idegen nyelvi 
beszédhangok differenciálásában, amely nagyfokú bizonytalanságra 
utal. A gyengébb átlagteljesítmény tehát megerősíti az akusztikai, fo
netikai és fonológiai szintek elégtelen működésének tényét. Mindez 
nemcsak az idegen nyelvi beszédmegértés, hanem a hangzó nyelvre é- 
pülő egyéb készségek sikeres működését is gátolhatja.
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Az idegen nyelvi beszédmegértés vizsgálata során a mondatértést 
tesztelő feladat eredménye a 4. és a 6. osztályos tanulók esetében lé
nyegesen jobb volt (4 .0.: 61,7%; 6.o.: 75%; 8.o.: 73,3%), mint az 
anyanyelvi vizsgálat során, pontosabban meghaladta az elvárt értéket 
(1. táblázat). Ennek valószínű magyarázata az, hogy az anyanyelvi 
beszédészlelési és beszédmegértési vizsgálatot közvetlenül az idegen 
nyelvi felmérés előtt végeztem el, amely során 50%-ban ugyanazon 
képeket használtam a mondatértést tesztelő feladathoz, mely nagyban 
megkönnyítette a gyermekek dolgát. Ezt a 4. és a 6. osztályos tanulók 
közül többen is megerősítettek, azzal a kiegészítéssel, hogy a mondat 
tartalmára néha egy-egy rövidebb mondatrészlet (például bizonyos 
kulcsszavak) megértéséből következtettek. A 8. osztályos tanulók az 
anyanyelven és az idegen nyelven is az elvárt szint alatt teljesítettek.

Az idegen nyelvi szövegértést tesztelő feladat a mondatértéshez 
hasonlóan jobb eredményt mutatott a 4. és a 6. osztályos tanulók ese
tében (4.o: 2%;, 6.o: 63,3%), mely véleményem szerint az előbb emlí
tett kulcsszó stratégia alkalmazásának is köszönhető volt. Az asszociá
ciós szint jó működése, azaz az elhangzott tényekből való következte
tés képessége a vizsgált tanulók esetében nem állt fenn, hiszen ennek 
feltétele a globális szövegértés mellett a szöveg apró részleteinek pon
tosabb megértése. A 8. osztályos tanulók sem az anyanyelvi (71,7%), 
sem az idegen nyelvi beszédmegértési vizsgálatban (58,3%) nem érték 
el az elvárt szintet (1. táblázat), amely nemcsak a mondatértés során 
mért alacsonyabb teljesítménnyel állt szoros összefüggésben, hanem a 
beszédészlelési folyamatok nem megfelelő működésével is.

Annak ellenére, hogy a vizsgált tanulók esetében az idegen nyelvi 
beszédészlelési folyamatok során -  a rövid idejű verbális és vizuális 
memória működését kivéve -  az akusztikai, fonetikai és fonológiai 
szintek elmaradott működést mutattak, a mondatértés és a szövegértés 
során jól kompenzáltak a tanulók. Ebből az a következtetés vonható 
le, miszerint az idegen nyelvi szövegértés nagyban támaszkodik a stra
tégiai kompetenciára, mely során az észlelési folyamatok gyengébb 
működése ellenére is képes jól teljesíteni a tanuló.

Ha az egyes évfolyamokon összehasonlítjuk az érdemjegy alapján 
differenciált tanulók csoportjának teljesítményét (3 jobb és 3 gyen
gébb képességű tanuló), akkor a következőket láthatjuk. Az angol
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nyelvi vizsgálat során a 4. osztályosok „jobb” csoportja alacsonyabb 
szinten teljesített, mint a „gyengébb” csoport, míg a 6. és a 8. osztá
lyosoknál a jobb érdemjeggyel díjazott tanulók javára billent a mérleg 
(4. ábra). Az utóbbi két évfolyam esetében azt tapasztaltuk, hogy az 
érdemjegy alapján differenciált tanulók teljesítménye és a beszédfel
dolgozási folyamat eredményessége korrelál.

□ jo b b  B g y e n g é b b
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4. ábra
Az angol érdemjegy alapján differenciált tanulók idegen nyelvi GMP- 

teljesítményének átlageredményei

Az angol nyelvi írásvizsgálat eredményei
Az anyanyelvi és idegen nyelvi beszédészlelési és beszédmegértési 

folyamatok értékeléséből egyértelműen látszik, hogy a vizsgált 
tanulók mind az anyanyelv, mind pedig az angol nyelv tekintetében 
elmaradást mutattak az egyes beszédpercepciós részfolyamatok 
működésében. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy az anyanyelvi 
beszédészlelési folyamatok hatást gyakorolnak az idegen nyelvi 
hasonló folyamatokra, de vajon milyen hatással van az elmaradott 
működés az idegen nyelvi íráskészségre?

Mindhárom osztály esetében a legtöbb hiba a cserékkel 
kapcsolatos hiba volt (4.O.: 47,8%; 6.o.: 38,3%; 8.o.: 30,4%) (5. ábra). 
A betücseréken belül a legtöbb hibát (átlagosan: 5,2%) az akusztikus 
hasonlóságon alapuló cserék eredményezték (például mother ->
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*mader; birthday -> * Bird day), amelyek leggyakrabban a tollbamon- 
dási feladatnál és a szókincsaktivizálás kapcsán jelentkeztek.

□  4 .0  1 6 . 0  Q 8.0

5. ábra
Az angol nyelvi írásvizsgálat hibatípusok szerinti eredményei

(Je lm a g y a rá za t: I. so rren d tév esz tés; II. ism é tlé s ;  III. c sere; IV . irá n y tév esz tés ; V . 
fo g y a sz tá s ;  V I. szap or ítá s; V II. s z ö v e g ta g o lá s i  h iba; V III. ö n k o rrek c ió s  fo ly a m a to k ;

IX . é r te lm es v á lto z ta tá s;  X . é r te lm etlen  v á lto z ta tá s)

Mindez az akusztikai ingerek észlelési problémája mellett, a foneti
kai, fonológiai szintek sérüléséről tanúskodik. Ezek íráskészségre gya
korolt hatása tehát nem kétséges, sőt ennek következtében az angol 
nyelvi GFMSZ alkalmazása is csorbát szenvedett. A cseréken belül je
lentős számban fordultak elő (átlagosan; 4,6%) még a magánhangzó
cserék (például Peter *Piter; bicycle *bycicle), vagy diftongus 
magánhangzóra történő cseréi (például kite -> *car, toes *toos). 
Valamivel kevesebb, azonban mégis jelentős számban előforduló 
betücserék voltak még az optikai hasonlóságon alapuló cserék 
(átlagosan: 1,9%) (például mouth -> *nouth\ back -> *lack), amelyek 
az optikai-vizuális jegyek és azok konfigurációinak elégtelen megkü
lönböztetéséből származtak, s melyek kizárólag az írott nyelv, annak 
szegmentális szintű sajátosságaiból fakadtak. A tanulók írásos mun
kájában az angol nyelv eltérő GFMSZ rendszeréből adódó cserék is 
jelen voltak (1,9%). Ezek elsősorban az anyanyelvi írás rendszerétől
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idegen vagy ritkán előforduló betűkapcsolatokat érintő csereként je
lentkeztek (például school *scool; white *wite) vagy a magyar 
nyelv fonetikus szabályai szerint íródtak le (például home -> *houm; 
school *szqul). A tanulók írásos munkájában a betücserék mellett 
szócserére is volt példa, amikor más értelmes angol szóra cserélték az 
eredeti szót (például by -> *bye\ white *with).

A második leggyakoribb hibatípus az értelmetlen változtatások 
köre volt (4.o.: 22,2%; 6.0.: 25,1%; 8.0 .: 32,4%). Ide soroltam min
den, az önmagában véve helytelen változtatással együtt járó íráshibát, 
amely a szó jelentésének torzulását okozta. Ezt összevetve az értel
mes változtatásokkal azt tapasztaljuk, hogy ezek az értelmetlen vál
toztatások alig tizedrészét teszik ki.

Jelentős számban előforduló további hibatípusok voltak még a fo
gyasztással kapcsolatos hibák (4.o: 9,2%; 6.0 : 8,1%;, 8.0: 10,7%) és 
az önkorrekciós folyamatokból adódó hibák (4,o: 5,4%; 6.0: 12,7%; 
7%). A fogyasztás hibakategóriáján belül a szóból való elhagyás (átla
gosan: 3,4%) (például there -> *ther; nose -> *noz), és egyes szavak 
mondatból való kihagyása (átlagosan: 3,4%) jelentette a legnagyobb 
gondot mindhárom osztály tanulói számára. A szóvégi betűk elhagyá
sakor sokszor előfordult, hogy a tanulók az e betűt lehagyták, mely a 
kiejtés során gyakran néma hangot jelölt. Ebből is látszik a „másképp 
írjuk, másképp ejtjük” elv alkalmazásának nehézsége. Az önkorrek
ciós folyamatokból adódó hibák, amely során a tanulók javították ön
magukat, egyfajta önellenőrző funkció jelenlétéről tanúskodtak. Leg
gyakoribb javítási módok: az áthúzás, illetve a hibásan leírt nyelvi 
üzenet újbóli átírása volt.

A szövegtagolási hibák (4.o: 4,2%; 6 .0: 5,3%; 8.0 : 10,7%) első
sorban a 8. osztályos tanulók körében jelentkeztek a leggyakrabban, 
főként a kevésbé kötött, utolsó két feladat esetében: az önálló fogal
mazás és a szókincsaktivizálás kapcsán.

Ha az egyes feladatok során elkövetett hibák százalékos 
megoszlását vesszük alapul, akkor láthatjuk, hogy mindhárom vizsgált 
évfolyam számára a legnagyobb nehézséget a tollbamondási feladat 
okozta (2. táblázat). A rendkívül magas (átlagosan 46,6%) hibaszám 
oka a fonológiai tudatosság nem megfelelő szintjében és a GFMSZ 
nem elégséges szintű ismeretében állhat.
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2. táblázat: A tanulók idegen nyelvi írásvizsgálat feladatai során elért 
eredményei___________ ______ ________________

Az írásvizsgálat feladatai 4.0 6.0 8.0
1 . írott s z ö v e g r ő l tö r tén ő  m á so lá s 0,4% 1,4% 0%
2 . N y o m ta to tt  s z ö v e g r ő l tö rtén ő  m á s o lá s 1,1% 2,1% 1%
3 . T o llb a m o n d á s 59% 33,8% 47,1%
4.a T e m a tik u s sz ó k in c s a k tiv iz á lá s :  s z á m o k  1 -1 0 - ig 5,4% 1% 0,8%

4.b T e m a tik u s  sz ó k in c s a k tiv iz á lá s :  te s tr é s z e k  g y ű jté se 13,5% 16% 9,7%
5 . Ö n á lló  fo g a lm a z á s 14,6% 27% 33,5%
6 . S z ó k in c sa k t iv iz á lá s  [ m ] ,  [ k ]  h a n g o k k a l 6% 18,7% 7,9%

A feladatot tovább nehezítette, hogy a diktálás során nem volt sem
milyen vizuális minta (mint előzőleg a másolási feladat esetében), így 
a tanulóknak a hangzó stimulus vételéhez és megértéséhez az auditív 
emlékezetükre kellett támaszkodniuk. Majd az auditív és a vizuális 
differenciálás következett, mely során nem elhanyagolható a szeriali- 
tás jelentősége. Ha a mindhárom évfolyam által produkált összes hiba 
átlagát nézem, akkor a hibák magas száma jelentős hiányosságokat je 
lez az önálló fogalmazás (átlagosan 25%), a tematikus (13%) és a 
meghatározott beszédhangokkal kezdődő szókincsaktivizálás (10,8%) 
során is.

%
□ jo b b  ■  gyengébb

6 . ábra
Az érdemjegyek alapján differenciált tanulók írásvizsgálat során elért

eredményei
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Ha összehasonlítjuk az érdemjegyek alapján gyengébbnek, illetve 
jobbnak minősített tanulók csoportját (3-3 tanuló), a gyengébb tanulók 
ténylegesen gyengébben teljesítettek, azaz több hibát követtek el az 
írásvizsgálat során, mint a ,jobb csoport” tanulói (6 . ábra). Az egyéni 
teljesítmények tekintetében -  egy eset kivételével -  ugyanezt kaptam. 
Összevetve a kapott százalékos értékeket az idegen nyelvi beszédfel
dolgozási folyamatokban tapasztalt százalékos értékekkel (4. ábra) 
egyértelmű összefüggés mutatható ki a beszédpercepció és a készség
vizsgálat során produkált eredmények között. Mindez megerősíti azt 
az állítást, miszerint a beszédészlelés és beszédmegértés zavarai vagy 
az elmaradott beszédfeldolgozási működések az ép értelmű gyerme
kek esetében is súlyos következményekkel járnak, főként az írott 
nyelv elsajátítására nézve. Másrészt a vizsgált tanulók idegen nyelvi 
osztályzatai az íráskészség milyenségét is tükrözhették, azaz az osztá
lyzat kialakításában az írás sikeressége illetve sikertelensége meghatá
rozójeliegű volt.

Következtetések
A beszédészlelési és beszédmegértési folyamatok tárgyában elvég

zett vizsgálattal a hasonló anyanyelvi és idegen nyelvi folyamatok 
működésére mutattam rá, és a köztük levő kapcsolatot tártam fel. A 
korcsoportok közti különbségek elemzése által, a kapott eredményeket 
összevetettem az angol nyelvi íráskészség vizsgálati adataival.

Az anyanyelvi beszédészlelés és beszédmegértés során azt tapasz
taltam, hogy a vizsgált tanulók teljesítménye szinte minden esetben el
maradt az életkori átlagtól, különös tekintettel a vizuális észlelés, a 
centrális működés és a szövegértés terén ( 1. ábra), mely nemcsak az 
akusztikai, fonetikai és fonológiai szintek működési elégtelenségéről 
számolt be, hanem a magasabb szintű beszédfeldolgozási folyamatok
ra is kihatott.

Az idegen nyelvi beszédészlelés és beszédmegértés során hasonló 
eredményeket kaptam ( 1. táblázat), amely az anyanyelv idegen nyelv
re gyakorolt hatásával magyarázható. Az anyanyelvi beszédpercepciós 
folyamatokban megnyilvánuló zavar vagy elmaradás a hasonló idegen 
nyelvi folyamatok ép működését gátolta. Mindez hatással volt az ide
gen nyelvi íráskészségre is. A vizsgálat során a szűrt mondatok azono
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sítása, a mondatértés és a szövegértés kapcsán a 4. és a 6. osztályos ta
nulók az életkori átlag felett teljesítettek, amely az utóbbi két feladat 
esetében az angol nyelvi vizsgálat előtt közvetlenül elvégzett hasonló 
anyanyelvi tesztfeladatok pozitív hatásaként érvényesült. A 8. osztá
lyos tanulók a vizsgálat során mindvégig gyenge eredményt nyújtot
tak.

Az angol nyelvi írásvizsgálat elemzése során egyértelműen látszott, 
hogy a tanulók többségének mi okozott problémát. Az elemzés során a 
leggyakoribb hibák a csere, az értelmetlen változtatások, a fogyasztás 
és az önkorrekciós folyamatokból adódó hibák voltak (5. ábra). A cse
rén belül az akusztikus hasonlóságon alapuló betücserék, a magán
hangzócserék, valamint az angol nyelvi GFMSZ-ból adódó „másképp 
ejtjük, másképp írjuk” elven nyugvó betűcserék voltak, amely a gyer
mekek fonológiai tudatosságának nem megfelelő szintű működéséről 
tett tanúbizonyságot. Az írás során elkövetett nagyszámú értelmetlen 
változtatás, és a fogyasztás, mind-mind a beszédpercepciós folyama
tok elmaradását vagy zavarát mutatta, az önkorrekciós folyamatokból 
adódó hibák nagy száma a tanulók idegen nyelvi írásában való bizony
talanságát sugallta. Az írásvizsgálat eredménye tehát megerősítette az 
anyanyelvi és az idegen nyelvi GMP-vizsgálat során tapasztaltakat.

A gyermekek idegen nyelvi beszédpercepciós teljesítményét úgy 
hasonlítottam össze, hogy az angol nyelvből kapott érdemjegyek alap
ján egy jobb és egy gyengébb csoportot különítettünk el a nyelvtaná
rok segítségével (három-három tanulóval). Az idegen nyelvi beszéd
feldolgozási folyamatok vizsgálata magasabb osztályfokon a nyelvta
nulásra fordított idő arányában változatos képet mutatott. A 4. osztá
lyos gyermekek esetében a beszédészlelés és beszédértés eredményes
ségét tekintve nem volt számottevő különbség a két csoport között, 
azonban az érdemjegy alapján gyengébbnek minősített tanulók 1,7%- 
kal jobb teljesítményt nyújtottak, mint Jobb” társaik. A 6. és 8. osztá
lyosok esetében azonban a papírforma érvényesült, és a két tanuló- 
csoport közül a jobb érdemjeggyel rendelkezők javára billent a mérleg 
(vö. 4. ábra). A gyengébb és jobb gyermekek közti teljesítménybeli 
különbség az íráskészség tesztelésekor még szemléletesebb képet mu
tatott (6. ábra), mely szerint a jobb érdemjeggyel jutalmazott tanulók 
minden évfolyamon eredményesebbek voltak. A csoportok átlagtelje
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sítménye közti eltérés az életkor előrehaladtával fokozatosan nőtt, 
amely arra enged következtetni, hogy az anyanyelvi percepciós bázis 
zavart, illetve elmaradt működése az idegen nyelvi írás során a jobb és 
a gyengébb tanulók között még nagyobb különbségeket teremt. 
Feltételezhető az is, hogy a nyelvtanárok az érdemjegyet nagyobb va
lószínűséggel a gyermekek írásbeli és kevésbé a szóbeli teljesítményé
re alapozzák, ami pedagógiailag megkérdőjelezhető.

A vizsgálatban résztvevő tanulók száma mindössze 18 fő volt (év
folyamonként 6-6 tanuló). A kisszámú minta ellenére kijelenthetjük, 
hogy stabil beszédértés és beszédhallás nélkül a beszédkészség és 
egyéb, a beszédre épülő készségek (olvasás, írás) nem fejlődnek, illet
ve nem fejleszthetőek kellő módon. Ezért, ha a beszédpercepciós fo
lyamatokban zavar vagy elmaradás tapasztalható, akkor az idegen 
nyelvi íráskészség fejlesztése során gyakrabban fordulnak elő íráshi
bák, illetve helyesírási hibák. Ennek ismeretében az általános iskola 
alsó osztályaiban szükséges még nagyobb figyelmet fordítani az anya
nyelvi és az idegen nyelvi beszédészlelési és beszédmegértési folya
matok fejlesztésére.
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