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A társadalmi változás, megújulási törekvés az iskolában is érződik. Minden
iskolatípusban  próbálkoznak  új  metodikai  rendszerekkel.  Ha  az  olvasás-
írástanítás  területén  szétnézünk,  az  általános  iskolában  bevezetett  módszerek
megszámlálásához  már  kevés  az  egyik  kezünk.  Intenzívebb  tanítási  ütem,
nagyobb hatékonyság, kevesebb hibaszázalék a mottó.

Az enyhe értelmi fogyatékosok általános iskolájában egyrészt az általános
iskolai módszerek adaptációja jelenti az újítást. Jól használható a részképesség-
sérült gyermekek számára összeállított program is.

A középsúlyos értelmi fogyatékosok iskolájában viszonylag nyugalom van.
Talán  azért  is,  mert  mi  folyamatosan  kaptuk kézhez 10 évvel  ezelőtt  a  tan-
könyveket és a kézikönyveket, és örültünk, hogy végre van miből tanítani. Az
olvasás-írástanítást  hangoztató-elemző  eljárással  végezzük.  Ez  a  módszer  a
háború után lett általános az általános iskolában, amíg a globális módszer onnan
ki nem szorította. A hang- és betűtanítás a 3. csoportban kezdődik, gyermekeink
ekkor -  jó esetben! -  8-9 évesek.  Az 5 magánhangzó megtanítása nem okoz
gondot,  legfeljebb az,  hogyan tudjuk a  heti  5  órát  változatossá  tenni.  Mivel
konkrét fogalmak szavaiból, leválasztással mutatjuk be a hangot, a gyermeknél
az adott fogalom és a hang - hanganalízis híján és az absztrahálás sérülése miatt
- véglegesen összekapcsolódik. Így lesz az „ó” az óra betűje, „u” az uborka
betűje stb. A 4. csoportban a kézikönyv 60%-át az a feladat adja, hogy be kell
jelölni a hang helyét a hangsorban. Az imbecillis gyermek konkrét térben sem
tud oktatás nélkül tájékozódni. A viszonyfogalmak megértése rengeteg bemu-
tatást  és gyakorlást  kíván.  A követelmény pedig az,  hogy elvont hangsorban
tájékozódjon.  Mihez  kell  ez  a  képesség?  Az  önálló  íráshoz  a  sorrendiség
észlelése a feltétel.

* A MAGYE XX. Országos Szakmai Konferenciáján (Miskolcon, 1992. június 26-án) 
elhangzott előadás nyomdai változata
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Kifogásolom még  a  6.  csoport  aránytalan  betűtömegét  és  a  7.  csoportra
hagyott nagybetű tanítást. Nem is lenne semmi baj, ha így tanulóink legalább
nagy része elérne arra a szintre, amit a 8. csoport tankönyvi anyaga feltételez:
de jó esetben is csak 1-2 tanuló jut el idáig. A módszer az általános iskolások
számára  készült,  az  ép  értelmű  gyermekek  idegrendszeri  sajátosságait  veszi
alapul,  sok képességet  adottnak  tekint.  Áthidalásként  a  Nevelési  és  Oktatási
Program  egyszerűen  későbbre  teszi  az  olvasás-írástanítás  idejét.  Amikor  a
gyermek  8-10  éves,  minden  direkt  előkészítés  nélkül  elkezdi  a  hang-  és
betűtanulást.

A gyógypedagógiai  pszichológia  hangsúlyozza,  hogy az ép értelmű és az
értelmi  fogyatékos  gyermekek  között  minőségi  különbség  van.  Nem  lehet
egyenlőségjelet tenni egy hat éves ép értelmű és egy 8-10 éves értelmi fogya-
tékos gyermek közé. A minőségi különbségből adódik, hogy nem támaszkod-
hatunk csupán a  belső  érési  folyamatokra.  Prevenciós  formában  magunknak
kell kialakítanunk az olvasás-írást megalapozó képességeket. Így gyorsíthatjuk
az érési folyamatot is.

Ez  volt  az  egyik  legfontosabb  alapelv  a  komplex  asszociációs,  kísérleti
olvasás-írás módszer összeállításakor.  Az előkészítés már az első csoportban
elkezdődik.

A második: az olvasás-írástanítás nem cél, hanem eszköz a komplex szemé-
lyiségformáláshoz.

A harmadik: a tanítás során maximálisan alkalmazkodni kell a fogyatékos
gyermek megértési és felfogási sajátosságaihoz.  Ezért a módszer tervszerűen
alakít  ki  minden olyan  képességet,  amely az  olvasás-írástanulás  alapja,  így:
hanganalízis, felismerés, differenciálás. Tájékozódás térben és időben. Szótag-
és  szószintézis,  értelmezés,  szókincsbővítés.  Az  emlékezet  sérülése  miatt  a
hang-betűalak bevésése, megtartása és felidézése igen nehéz feladat. Mindezt
elősegíti  egy  asszociációs  kapcsolat  a  fonéma  és  a  betűalak  között.  Az
érzékelési  formák  legősibb  területére,  a  mozgásra  támaszkodik.  Gondoljunk
csak arra, mennyire segíti  a fogyatékos gyermeket, ha egy verset, mondókát
mozgással  egybekötve  tanítunk!  A mozgásképzetet  a  fonomimika  biztosítja.
Erre  épül  a  vizuális  és  akusztikus  jel.  A három  érzékelési  forma  közül  a
legkevésbé  sérült  átveheti  a  felidézésben  a  vivő  funkciót.  Ez  többnyire  a
mozgásképzet.  Gyermekeink  egy  része  azonnal  elhagyja,  mihelyt  nincs
szüksége rá, de van, aki végig használja, mint mankót.

Nagy előnye a programnak, hogy számtalan didaktikus játék kapcsolódik az
olvasás-írástanítás  minden  fázisához.  Biztosítja  a  választás  és  a  sokoldalú
megerősítés lelhetőségeit, óriási a motiváló ereje.
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A komplex asszociációs módszerrel 1986 óta tanítanak az ország több mint
10  ilyen  típusú  intézményében.  Doktori  disszertáció  készült  belőle,  amelyet
1992-ben sikeresen megvédtem.

Széles vizsgálódási skálán hasonlítottuk össze a hagyományos és a kísérleti
módszer szerint tanított csoportok eredményeit. A vizsgálati eredmények egyér-
telműen bizonyítják, hogy a belső érési időpont kivárása helyett az olvasás-írás
alapjául  szolgáló  pszichológiai  feltételeket  kell  feltárni  és  rendszeresen
fejleszteni.

A  korábbi  időpontban  elkezdett  olvasás-írástanítás  nem  jelent  hátrányt,
ugyanakkor prevenciós jellege hatékonyabbá teszi a fejlesztést. Kellő pszicho-
lógiai motiválással, az önkéntelen figyelem segítségével az olvasás-írástanulás
örömet adó tevékenység lehet. A színes, játékos és minden gyermeket bekap-
csoló foglalkozások több pszichikus funkció működtetésével fejtik ki fejlesztő
hatásukat. A kísérleti módszer előnye, hogy kizárja a kontraszelekciót, mert a
gyengébb képességűeknek fokozott segítséget ad.

A kísérleti csoportok tudásszintje a mérési eredmények szerint homogénebb,
kevésbé  jellemzik  olyan  szélsőségek,  mint  a  kontrollcsoportokat.  Az  alsó
határesetű tanulóknál a személyiség fejlődése a kognitív működés javulásában
mérhető. Segíti a gondolkodási tevékenységhez szükséges képességek fejlődé-
sét. Felkelti és ébrentartja az alkotókedvet, hozzájárul a beszéd alaki és tartalmi
javulásához.  A kísérleti  csoportok  biztató  beszédfejlődése  igazolja,  hogy  a
tudatos hangzódifferenciálás segíti a hangképzést.

A részfeladatok mutatói szerint:

A  magánhangzók  és  mássalhangzók  felismerési  különbségeinél  kiugró
eltéréseket  tapasztaltunk  a  kísérleti  csoportok  javára.  Az  eredmények  azt
bizonyítják,  hogy kellő  megerősítéssel  a  felismerés  sikeresebb.  A mozgásjel
nem  akadályoz,  inkább  „háttérből”  segít,  sőt  mozgásos  jellegénél  fogva  az
összeolvasás  folyamatát  szemlélteti.  Természetesen  így  sem  jut  el  minden
tanuló az összeolvasás-értelmezés szintjéig. De a stabil betűfelismerés a gyak-
ran használt és látott szóképek globális felismerésében segít, lehetővé teszi a
másolás-diktálás utáni írást, nem is szólva a hangképzésben, beszédben nyújtott
transzfer-hatásokról.

Az összehasonlító mérésből az is kitűnik, hogy a kísérleti csoportok teljesí-
tettek jobban az összeolvasás próbáiban is.

Jobb a szó és mondatértelmezésük azoknak, akik eljutottak az összeolvasás
szintjére.  Az  egyszerű  szövegek  reprodukálása  nekik  is  ugyanolyan  nehéz,
mint  a  kontrollcsoportoknak.  De  a  kísérleti  program  a  nagybetűk  tanítását
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egyidejűleg végzi a kisbetűk tanításával, így a hang-betűtanítás a 6. csoportban
befejeződik. Még két évük van az olvasás technikájának fejlesztésére.

Az írásvizsgálat eredményei:

Egyedül a  másolás feladatában teljesítettek jobban a kontrollcsoportok.  A
hagyományos módszer ezt az oldalt erősíti. A másolás a legkönnyebben kiala-
kítható  képesség,  de  sok  gyakorlati  haszna  nincs.  Ahol  az  önálló  gondolati
tevékenység mérhető, az a tollbamondás és az önálló írás. Itt a kísérleti csopor-
tok értek el jobb eredményt. A kontrollcsoportok adatainak szóródása mutatja,
hogy  a  hagyományos  program  csak  a  jobb  képességű  középsúlyos  értelmi
fogyatékosokat segíti, a gyengébbeket magára hagyja. Ezt erősíti meg az önálló
szóírás összehasonlító eredménye is.

Doktori  disszertációmban  kifogásoltam,  hogy  a  középsúlyos  értelmi
fogyatékos gyermekek oktatási rendszerében nincs módszerválasztási lehetőség.
Javasoltam  még  a  módszer  lényegét  összefoglaló  és  rendszerező  tanári
kézikönyv, olvasókönyvek megírását.

A P. SZ. M. P. kuratórium tankönyvírási pályázatát a kecskeméti Általános
Iskola és Diákotthon elnyerte. A kecskeméti és a homoki nevelők közreműkö-
désével elkészültek az 1. 2. 3. csoport olvasókönyvei. Az útmutatóval együtt
jelenleg lektorálás alatt állnak.

A 4. 5. 6. csoportok tankönyvei megírásához újból pályázatra jelentkeztünk.
Nem könnyű más ember gondolkodásmódját átvenni, koncepcióit megérteni.

A módszer vállalása sok feladatlap és egyéb szemléltetők elkészítésével járt,
hiszen nem voltak hozzá csatlakozó kézikönyvek. Mégis nagyon sok segítséget
kaptam és kapok a területen dolgozó szakemberektől. Ahogy ők mondták: „Az
a dolgunk, hogy a fogyatékos gyermekek fejlesztéséhez a lehető legoptimáli-
sabb eljárásokat kipróbáljuk. Ezért még a sok energia is kevés.”

Köszönöm a kecskeméti,  homoki, hódmezővásárhelyi,  martonvásári,  zala-
egerszegi,  somogyvári,  kömlődi,  karcagi,  veszprémi  és  miskolci  intézetek
vezetőinek, hogy nem riadtak vissza egy akkor még nem legalizált próbálkozás
engedélyezésétől.  Köszönöm  a  felsorolt  intézetek  engem  segítő  nevelőinek,
hogy felvállalták a módszer kipróbálását, hozzáadva egyéni tudásukat, tapasz-
talataikat. A hódmezővásárhelyi nevelői munkaközösség a módszer elveit szem
előtt tartva, speciális írásfüzeteket készített.

Visszatérve a módszerválasztási lehetőség elvére: A Bárczi Gusztáv Gyógy-
pedagógiai Tanárképző Főiskola szervezésében, a posztgraduális képzésen belül
helyet kaphatna a módszer bemutatása, ismertetése, a nevelők felkészítése.
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