
Lovász Tibor:  Az értelmi fogyatékosok nevelésének néhány sajátossága II. Gyógypedagógia,
1965/5. 129. p. 15. Lovász Tibor: Jó úton járunk-e? Gyógypedagógia, 1967/1. 1. p. 16. Lovász
Tibor - Voksán József:  A gyógypedagógiai oktatásügy továbbfejlesztésének néhány elméleti
kérdéséről.  Gyógypedagógia,  1966/4.  97.  p. 17.  Méhes József:  Jegyzetek egy vitatott  cikk
margójára.  Gyógypedagógia,  1966/5.  142.  p.  18.  Mihály  Ottó:  A  nevelés  fogalmának
értelmezése  a  gyógyító-nevelés  koncepciójában.  Gyógypedagógia,  1965/2.  62.  p.  19.
Miklósvári Sándor:  Pedagógiai  gondolatok a gyógypedagógiáról.  Gyógypedagógia,  1963/4.
102. p. 20. Mezeiné dr. Isépy Mária: A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének feladatai a
másság elfogadásáért. A VI. Nevelésügyi Kongresszus 8. szekciójának fő referátumai. Tézisek.
Kézirat.  13.  p.  21.  Párdányi  Teodóra:  Kutatási  beszámoló  enyhén  értelmi  fogyatékosok
integrált  neveléséről.  In:  Mesterházi  Zsuzsa (kutatásvezető):  A korrekciós  nevelés  átfogó
tudományos  megalapozása.  Kutatási  beszámoló,  1990.  Kézirat  BGGyTF  könyvtára.  22.
Rendhagyó híradás a gyógypedagógia területéről. Fejlesztő Pedagógia, 1992/3-4. 94-95. p.  23.
Tanítók a Gyermekekért Országos Egyesület állásfoglalása. Fejlesztő Pedagógia, 1992/3-4. 96.
p.  24. Vinczéné Bíró Etelka:  Fogyatékosság-tolerancia a pedagógiai hatásrendszerben. A VI.
Nevelésügyi Kongresszus 8. szekciójának fő referátumai. Tézisek. Kézirat. 9. p. 25. Vinczéné
Bíró Etelka: A speciális oktatás és a fogyatékosságokhoz való viszony kultúrájának fejlesztése.
In:  Zsolnai  József: A  magyar  közoktatás  minőségi  megújításának  szakmai  programja.
Iskolakultúra,  1992/6-7.  151-153.  p.  26.  Vinczéné  Bíró  Etelka:  A speciális  oktatás  és  a
fogyatékosságokhoz való viszony kultúrájának fejlesztése. Részletesebben: kézirat, 1991. OKI
dokumentumtára.

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola (Budapest)
Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
Szurdopedagógiai Tanszék

Hallássérültek neurogén tanulási zavaráról
egy nemzetközi konferencia tükrében

DR. ZSOLDOS MÁRTA ― KERESZTESSY ÉVA

(Közlésre érkezett: 1993. június 18.)

A szakemberek több mint  30 éve keresik a  megoldást  a specifikus beszéd-
nyelvtanulási  zavarral  küzdő hallási  fogyatékos gyermekek gyógypedagógiai  és
pszichológiai  megsegítésére.  Ennél a populációnál  is  terminológiai  és defi-
niálási  bizonytalanságok jellemzők éppúgy,  mint  más  gyermekcsoportoknál
meglévő specifikus tanulási zavar esetében.

23



Míg  a  60-as  évek  elején  az  iskolát  és  módszert  teremtő  Anton  van  Uden
diszfáziának nevezi a jelenséget, addig követői ― Európa német nyelvű orszá-
gaiban― már  egy tágabb tartalmú kategóriát  használnak a  kóreredetre  is  utaló
neurogén tanulási zavar fogalom bevezetésével (Uden, 1983., Csányi szerk. 1990.,
Nagyné Réz I. - Zsoldos 1991.)

Az Egyesült Államokban a tanulási zavar terminológia az elfogadott  hallás-
sérültek esetében is, de használata nem kizárólagos, illetve államonként eltérhet.
„Speciális  beszédsérüléssel”,  „perceptuális  zavarral”,  „megkésett  beszédfejlő-
déssel” egyaránt azonosítják a problémát. Mindezek ellenére a jellegzetes tünetsort
mindenütt  megközelítőleg  azonos  módon  fogalmazták  meg,  és  a  terminológiai
bizonytalanság nem akadályozta a diagnosztikus és terápiás munka megindulását
(Powers mts. 1987).

Nagyszámú publikáció tette  lehetővé,  hogy Európában közismertté  váljanak
azok a gyógypedagógiai pszichológiai vizsgálati eljárások, amelyek  Uden úttörő
munkája  nyomán  születtek.  Sajátos  azonban,  hogy  míg  nála  a  diagnosztikus
tevékenységre szorosan épülve történik a terápiás munka, addig máshol nem, vagy
kevésbé  jellemző  a  vizsgáló  és  fejlesztő  módszerek  ilyen  fokú  összhangja.
Mindmáig sokkal nagyobb a diagnosztikára fordított figyelem. Ennek ellenére a
szakemberek több olyan egyéni sérülés-specifikus tréninget alakítottak ki, amelyek
sikerrel alkalmazhatók hallássérült, specifikus beszéd- és nyelvtanulási zavarban
szenvedő gyermekeknél.  Így méginkább sajnálatos,  hogy a fejlesztő eljárásokat
leíró szakirodalom egyelőre nem jelentős mennyiségű.

A diagnosztika  és  terápia  hangsúlyának ez  a  sajátos  eltolódása  volt  tapasz-
talható ― az utóbbi hátrányára ― Würzburgban, az 1992 novemberében rendezett
nemzetközi német nyelvű konferencián is. A szakmai tanácskozás témája a hallási
fogyatékos  gyermekek  neurogén  tanulási-  és  centrális  auditív  beszédészlelési
zavara volt.

A  konferenciát  a  würzburgi  Karl  Kroiss  Hallássérültek  Intézményének*

munkatársai szervezték, akik több mint 6 éve nagyszabású, államilag támogatott
projekt  keretében  foglalkoznak  a  neurogén  tanulási  zavar  korrekciójával.  A
novemberi  szakmai  tanácskozás  valójában  mára  második  nagyszabású  kutatási
beszámoló  volt  (az  elsőt  nemzetközi  szimpózium keretében,  1985-ben  rendez-

* Az intézményben elkülönített struktúrában történik a súlyos neurogén tanulási zavart mutató
hallási fogyatékosok oktatása. Az elkülönítés nem a szegregációt kívánja hangsúlyozni, hanem a
differenciált egyéni fejlesztés biztosítását szolgálja. Az enyhébb tüneteket viselő gyermekek
integrált módon tanulnak más hallássérültekkel, illetve hallókkal is együtt, és speciális tréning-
jük egyéni foglalkozások során történik.
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ték).  Céljuknak  megfelelően  több  tudományág  tapasztalatait  integrálva,  átfogó
képet  adtak  kísérleti  diagnosztikus  és  terápiás  tevékenységük  eredményeiről,
hogy ily  módon  segítsék  a  hallási  fogyatékosokkal  foglalkozó  szakemberek
munkáját.

A konferencia  „méretei”  a  téma  iránti  nagyfokú  érdeklődést  mutatták.  A
kétnapos tanácskozásra  6 országból és  Németország  valamennyi  tartományából
több  mint  700  résztvevő  érkezett:  szakorvosok,  gyógypedagógusok,  főiskolai
hallgatók,  szövetségek  képviselői,  szülők.  Magyarország  ―  mint  az  egyetlen
közép-keleteurópai  résztvevő  ―  8  tagú  küldöttséggel  képviseltette  magát.  A
legtöbb plenáris- és szekcióelőadást a Kari Kroiss Intézet munkatársai adták. A
beszámolók  háromnegyed  része  a  hallássérültek  specifikus  beszéd-,  nyelv-
tanulási  zavarának  tüneteit  elemezte  pszichológiai,  szakorvosi,  illetve  gyógy-
pedagógiai  diagnosztikai  megközelítésből,  s  csupán  néhányan  számoltak  be
terápiáról.

Az  alábbiakban  a  teljesség  igénye  nélkül  és  tudatában  annak,  hogy  több
információ  már  ismert  Magyarországon,  közreadunk  néhány  gondolatot  az
elhangzottakból a konferencia szakmai arculatának bemutatására.

Több előadó foglalkozott  a definiálás  kérdésével.  Meghatározásaik szerint  a
neurogén tanulási zavar esetén olyan diszfunkciókkal kell számolni, amelyek az
idegrendszer különböző szintjein és kombinációiban jelennek meg. Ilyenformán
ezeket  nem lehet  lineárisan értelmezni,  ill.  értékelni.  Bár a  zavar  nem minden
esetben vezethető vissza valamely neuropszichés diszfunkcióra, egyfajta kapcsolat
mégis minden alkalommal feltételezett.

A diszfunkciók  sajátos  kombinációi  alapján  viszonylag  jól  elkülöníthetők  a
neurogén tanulási  zavar  altípusai  a  hallási  fogyatékosság  mértékének szemszö-
géből.  Az  alkategóriákat  elemző  szakemberek  szerint  a  nagyothallóknál  és  a
siketeknél is a tünetek 3-3 alcsoportja jellemző. A nagyothalló gyermekeknél a
neurogén tanulási zavar 1. az emlékezeti struktúra gyengeségében, 2. a figyelem-
programozás  alacsony  szintjében  és  3.  a  fogalmi  kódolás,  azaz  az  integráció
zavarában jelentkezhet. A siketeknél az utóbbi kettő altípus mellett a diszpraxia a
harmadik jellemző kategória. Valamennyi szakember azonban egyetért abban,
hogy a tünetek általában keverednek és ritka az ún. tiszta típus.

Figyelemre méltóak a  neurogén tanulási  zavar előfordulásának  gyakoriságát
mutató adatok. Ezek alapján a Karl Kroiss Intézményben a zavar a nagyothalló
gyermekek  33,6%-ánál  és  a  siketek  42,2%-ánál  jellemző.  Egy másik  felmérés
szerint  Würzburgban  az  integrált  oktatásban  részesülő  hallássérültek  10%-ánál
olyan  súlyos  fokú  auditív  észlelési  zavart  tapasztaltak,  hogy speciális  iskolába
történő áthelyezésük vált szükségessé.
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A diagnosztikus  módszerek  ismertetésével  több  előadás  is  foglalkozott.  A
Kroiss  Intézetben  alkalmazott  rutineljárás  része  az  anamnézis  és  exploráció
felvétele,  az  intelligencia  vizsgálata  ―az  intelligencia-profil  elemzésével  és
több teszteredmény összevetésével ―, a tanulási képesség, az auditív emléke-
zet,  a  vizuo-percepciós  készség,  a  nyelvi  fejlődés,  illetve  a  nyelvi  struktúra
automatizációjának sokoldalú felmérése,  az  audiológiai,  illetve szakorvosi  vizs-
gálat,  valamint a magatartás megfigyelése.  A módszerek egy része itthon is jól
ismert  (HAWIK,  Raven,  Hiskey-Nebraska,  Benton,  Frostig,  SON tesztek  és
szubtesztek),  a  nyelvi  készséget  elemző  eljárásoknak  azonban  nincs  magyar
adaptációja.

A  fejlesztési  diagnosztika  két  közismert,  jeles  képviselője,  Seubert pro-
fesszorasszony és  Geissler professzor  kiemelt  hangsúlyt  adott  annak  a  gondo-
latnak, hogy a hallási fogyatékos gyermekek neurogén tanulási zavarát korrigá-
ló  gyógypedagógiai  tevékenység alapja  a  diagnosztika és  a  terápia  összhangja.
A részletesen  kifejteti  vizsgálati  tapasztalatok  konklúziója  szerint  olyan  össz-
funkció-zavarról van szó, amit személyre differenciált, egyéni fejlesztéssel, több
szakember együttműködésével lehet befolyásolni. Nincsenek egységes didaktikus
megoldások és az óraszám önmagában való emelése sem hatékony.

A korai beszéd-és hallásnevelés eredményes lehet a neurogén tanulási zavar
megelőzésére  is.  Vizsgálati  tapasztalatok  bizonyítják,  hogy  a  15.  hónap  előtt
fejlesztésben  részesült  gyermekeknél  lényegesen  alacsonyabb  a  zavar  előfor-
dulása.  A szakemberek  véleménye  megegyezik  abban,  hogy a  korai  gondozás
elősegíti  az idegsejtek cerebrális  szerveződését,  bár  nem tudni,  hogy milyen
mértékben.  A korai  foglalkozások menetében  nagy hangsúlyú  a  differenciált
audiológiai  vizsgálat,  illetve  a  hallásmaradvány kihasználása,  valamint  a  moto-
terápia, azaz az észlelés és mozgás koordinációjának, a figyelemkoncentrációnak
célzott fejlesztése.

A terápiás  eljárások  videofelvételek  segítségével  voltak  megismerhetők.  A
diszpraxiás dominanciájú neurogén tanulási zavar korrekciójának egyik módszere
a motopedagógia. Ennek tartalma olyan komplex mozgásos tevékenység, amely a
megfelelő érzékelési és észlelési csatornák fejlesztésére irányul.

Osztatlan szakmai sikert aratott a zene-és ritmusterápiás eljárás bemutatása. Az
ütős és húros hangszerek változatos alkalmazása a mozgás, a hang és a ritmus
integrációja  révén  enyhíti  a  mentális  reprezentáció  gyengeségét.  A látott  példa
alapján  a  hallási  fogyatékosok  iskolájában  alapított  saját  zenekar  és  tánckar  a
hallásnevelés egyik kitűnő eszköze lehet.

Figyelmet érdemlő terápia az ún. monitor tréning, amely a szájról olvasási
készség fejlesztését  teszi  lehetővé oly módon,  hogy a  gyermek videokamera
előtt  ülve  a  televízió  képernyőjéről  közvetlenül  megfigyelheti  szájmozgását,
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ellenőrizheti  és  javíthatja  önmagát.  A komoly technikai  felkészültséget  igénylő
monitor tréninget csupán 1,5 éve alkalmazzák a Karl Kroiss Intézményben, de az
összehasonlító  vizsgálatok a  rövid idő ellenére a program kedvező hatásáról
számolnak be.

Végezetül  elmondható,  hogy  ez  a  nagyszabású  nemzetközi  tanácskozás  a
résztvevő  magyar  főiskolai  oktatók,  gyógypedagógusok  és  hallgatók  számára
feltétlenül a szakmai ismeretek bővítését jelentette, még akkor is, ha a bemuta-
tott  terápiás  eljárások  száma  nem  is  elégített  ki  minden  igényt.  Emellett  a
würzburgi  Karl  Kroiss  Intézet  valamennyi  munkatársát  elismerés  illeti  példaér-
tékű konferencia-szervezői tevékenységükért.
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KÖSZÖNTÉS

Az 1994. évi „Éltes Mátyás-díj”-as
gyógypedagógusok

A Magyar Kultúra Napján, január 22-én kerültek átadásra az „Éltes Mátyás-díj”-ak.
A kitüntetettek:  Fenyvesi  Lászlóné (Dunaújváros),  Kovács  István (Bakonyoszlop),

Madarász Istvánné (Budapest),  dr. Rátonyi Dénesné (Cegléd) és  dr. Szegedi Mártonné
(Budapest). Valamennyiüknek szeretettel gratulálunk!

Főszerkesztő
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