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„Ezt a könyvet azoknak a tanároknak írtuk, akik vak gyermekeknek matematikát 
tanítanak” – olvasható a bevezetőből kiemelt szöveg a könyv hátsó borítóján. A szer-
zők még azt is tudtunkra adják, hogy elsősorban az alsótagozatos matematikára
helyezték a hangsúlyt és ötleteket, megoldásokat javasolnak a motiváló 
tanulókörnyezet kialakításához, valamint bemutatnak a gyakorlatban bevált mód -
szereket és taneszközöket.

Csocsán Emmy – egykor a budapesti Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző
Főiskola Tiflopedagógiai Tanszékének vezetője, ma már a Dortmundi Egyetem
Rehabilitációtudományi Fakultásán (Universität Dortmund Fakultät Reahbilita -
tionswissenschaften) a látássérültek pedagógiájával foglalkozó tanszék professzora –
1995-ben Budapesten egy matematikatanítással foglalkozó nemzetközi konferencián
(ICEVH) ismerkedett meg Oliv Klingenberg-gel, aki a norvégiai Tambartunban tanított
a vakok iskolájában és hasonló témakörban - a vak gyermekek matematikai képzeteinek
és fogalmainak kialakulása a gyakorlatban - folytatott kutatást. 2000 tavaszán Helsin ki -
ben egy nemzetközi továbbképzés keretében csatlakozott ehhez a munkához Kajsa-Lena
Koskinen, a svéd látássérültek iskolájának igazgatója Helsinkiben (!), valamint Solvejg
Sjöstedt, korábban a látássérültek gyógypedagógiai tanára, illetve iskolaigazgató, 
jelenleg tanácsadó és előadó az Abo Akademi Universitet-en, Finnországban. A közös
kutatási és gyakorlati érdeklődés alapján jött létre a „The Nordic Light Team” (Északi
Fény Munkacsoport), amelynek tagjai elhatározták, hogy a gyakorlatban is kipróbált
kutatási eredményeiket nyilvánosságra hozzák. A könyv eddig angol, német, finn, svéd
és magyar nyelven jelent meg, de a közeljövőben további nyelveken (pl. észt, norvég) is
megjelenik. A könyv kiadásához különböző támogató csoportok járultak hozzá, mint
például a finnországi Svéd Kultúra Alapítvány, a Helsinkiben működő Svéd Látás -
sérültek Iskolája, valamint a norvégiai Tambartun Módszertani Központ.
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A szerzők a könyvben a gyakran előforduló „vak gyermek” kifejezést a „súlyos
fokban látássérült gyermek” kifejezés szinonímájaként használják. Megjegyzik, hogy
a team tagjai tisztában vannak azzal, hogy a „vak” jelző nem a gyermek személyiségét,
hanem azt a feltételrendszert jelöli, amelyben az észlelés és tanulás végbemegy. Azok
a gyerekek, akikről a könyv szól, a WHO klasszifikációs rendszerében (ICF, 2001) a
látássérülések 3-4. kategóriájába tartoznak. – Azért fontos kiemelni ezt a megállapí-
tást, mert a hazai gyógypedagógiai gyakorlat még ma is többnyire a WHO korábbi
(1981) definícióit alkalmazza a fogyatékosságok csoportosításakor.

Csocsán Emmy kandidátusi disszertációjának témája: a „Számfogalom fejlődése
veleszületetten vak gyermekeknél” (1994) jó alapot adott a szóban forgó kutatói team
létrehozásához. Az éppen tíz évvel ezelőtt megvédett tudományos munka egyik 
opponenseként a dolgozat kiemelkedő értékeiről a következő jellemzőket írtam: jól
megindokolt témaválasztás és pontosan körülhatárolt kérdésfeltevés; gazdag hazai és
nemzetközi szakirodalom-ismeret; az empírikus vizsgálatok szakszerű felépítése; a
feltárt tényekre támaszkodó elemző, összehasonlító és kritikai megállapítások; lényeg-
kiemelő következtetések; az eredmények gyakorlati hasznosíthatósága; új módszerta-
ni eljárás kidolgozása a vak gyermekek matematikatanulásának folyamatában. – Ezt
azért említem meg, mert a vak gyermekek számfogalmainak kialakulása  témakörben
nagyon kevesen folytatnak tudományos kutatást. Éppen ezért figyelmet keltő a „The
Nordic Light Team”  és a velük együtt dolgozó munkatársak több országra kiterjedő
eredményes fejlesztő munkája, valamint összehangolt és invenciózus munkastílusa,
amelyet a közelmúltban publikáltak.

A továbbiakban a könyvből azokat a lényeges megállapításokat emelem ki, 
amelyek új ismeretet jelentenek a vak gyermekek matematika tanulásának irányí -
tásában, illetve amelyek hozzájárulnak az integratív pedagógia (az integráltan tanuló
vak gyermekek tanulási folyamatainak segítése) kialakulásához. Például: „Több 
kutatás bizonyítja, hogy a látó és a látássérült gyermekek a tárgyhasználat során külön -
böző tulajdonságokra koncentrálnak. Ez az oka annak, hogy a tanítás során nehéz
olyan konkrét taneszközt találni, amelyik a látó és a vak gyermekek számára egyaránt
az érdeklődés középpontjába kerülhet.”… „Több megfigyelés igazolja, hogy a vak
gyermekek nem használják spontán módon az ujjaikat a számoláshoz. Sokan közülük
megtanulják, hogy hogyan mutassák a számokat, és azt jól csinálják, de ezt a 
kompetenciájukat nem használják természetes számolási segédeszközként.” (26)
Ezekre a megfigyelésekre épültek a tapintási stratégiákat feltáró vizsgálatok, 
amelyeket a team tagjai a tanulásirányítás fejlesztése érdekében végeztek. A 
vizsgálatban résztvevő gyermekekkel interjút is készítettek, amelynek az volt a célja,
hogy az egyes matematikai problémák megoldási folyamataiba kapjanak betekintést,
illetve megismerjék a legjellemzőbb  „számkezelési” módokat. „Amikor a gyermek
számokat használ, problémákat old meg, kezeli a számot, tapasztalatai alapján 
különböző tartalmat, értelmet tulajdonít azoknak. A szerzők négyféle számértelmezést
különböztettek meg: számnév, kiterjedés, hely a számsorban és strukturált (összetett)
egész. A vizsgálatok azt is mutatják, hogy nincs egyértelmű hozzárendelés a szám-
kezelési mód és a szám tartalma között.” (30) A könyvben bemutatott vizsgálatok 
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jegyzőkönyvi részletei nagyon plasztikusan mutatnak rá a számfogalom kialakulásá-
nak egyéni gondolkodási útvonalaira.

Egyik lényeges összegező megállapítás: „A mennyiségfogalom fejlődése a szám-
nak, mint számnévnek az értelmezésével kezdődik. A második szinten a szám egy
kiterjedést jelent. A következő szinten a szám egy hely a számnevek sorában, majd
végül a szám egy bontható, strukturált egész, amely részekből áll.” (36) A vizsgálatok
bizonyították, hogy vannak olyan számkezelési módok, amelyeket a vak gyermekek
gyakrabban alkalmaznak. Ilyen például a „kettős számlálás”, amelyet egy matematikai
probléma megoldásához való eljutás módszerének is lehet tekinteni. Ez azt jelenti,
hogy bizonyos begyakorlás után a gyermek elhagyja azt a képzeletbeli számsort, 
amelyiken a hallott számneveket számolta és képes arra, hogy egy képzeletbeli 
párhuzamos számegyenesen elemi műveleteket végezzen. „További begyakorlással, a
számnevek kettesével, hármasával való csoportosításával a gyermekek elérik, hogy a
számot mint egészet és annak részeit egyszerre hallják. A számok mint hallható 
strukturált egészek léteznek ilyenkor a gyermek tudatában. Csocsán ezt a jelenséget
„szimfónia effektusnak” nevezte el, mert hasonló dolog történik akkor, amikor a zenét
élvezzük. Az egyik pillanatban halljuk a komplex hangzatot, amelyik jelen van, ugyan-
akkor még a fülünkben van a korábbi és várjuk, anticipáljuk a melódia remélhető 
folytatását.” (37)

A Módszertani alapelvek című fejezetben azokról a tanulási nehézségekről írtak a
szerzők, amelyek a vak gyermekek integrált iskolai tanulása folyamán a leg -
gyakrabban fordulnak elő, és olyan módszertani tanácsokat adnak, illetve eljárásokat
mutatnak be, amelyek a tanítók, tanárok számára szükségesek lehetnek. Például: a
minden érzékszervvel való tanulást biztosító környezet kialakítása; a fogalmak 
tartalmának figyelemmel kísérése; a nyelvi kifejező képesség fejlesztése; a megfelelő
tanulási módszerek kiválasztása; az egyéni szükségletekhez adaptált taneszközök
bemutatása; a szimbolikus nyelv elsajátítása. A matematika egyes témaköreinek taní-
tásához konkrét példák segítségével adnak útmutatást. - A könyvet szakiro dalom -
jegyzék és színes, esetenként hangulatos illusztrációk egészítik ki. A függelékben a
finn, magyar, német és norvég matematika tanterv tananyagának bemutatása ad lehe-
tőséget érdekes összehasonlításra.

A könyvet nemcsak azoknak ajánlom elolvasásra, akik vak gyermekeket tanítanak
matematikára, hanem mindenkinek, aki matematikát tanít, aki fogyatékos 
gyermekeket bármely iskolában integráltan tanít, illetve mindazoknak, akik egy jól
összehangolt és a gyakorlat szempontjából is eredményes nemzetközi kutatás 
műhelyébe kívánnak bepillantani.

A könyvről további információk kérhetők angol nyelven e-mail-ben: 
annette.klaus@kustannustaito.com

Mesterházi Zsuzsa
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