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EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Negatív élmények a dadogók explorációjában

vÉKÁSSy lÁSzló

(Közlésre érkezett: 2004. szeptember 7.)

100 dadogó explorációs anyagát elemeztük. a kapott anyagban számos un. nega -
tív élményt találtunk, amelyeknek elõfordulása a dadogást megelõzte. a negatív
élmények összhatását az un. kontrakciós jelenségben értelmezzük, aminek be -
széd beli jele maga a dadogás.
Kulcsszavak: negatív élmény, kontrakciós jelenség

Kutatási elõzmények 

Korábbi munkánkban a dadogás jelenség kialakulásának kérdésével foglalkoz -
tunk (vékássy, l. 1988: a dadogás tudatosulása. Beszédgyógyászat. 3.30-38).

ennek alapján a következõ megállapításokat tesszük:
– adataink alapján, megegyezõen a szakirodalmi tapasztalattal, a dadogás

kialakulásának döntõ többsége a 3-4 év közötti idõben történik.
– Csak látszólag igaz, hogy a kóroki tényezõk, hatások a beszéd begyakorlását

zavarják meg és lesz így az életkori jelenségekbõl rögzült állapot. ezen
idõszakban a gyermek életében több fontos esemény játszódik le, zárul le,
kezdõdik el, testben és lélekben, a gyermek környezetében, valamint több más
“eltérés” is tapasztalható a csak beszédbeli változáson kívül (enuresis, pávoros
epizódok, hipermotilitas, dac, affektív paroxizmusok, stb.)

– az egész test tónusszabályozása pontatlan, egyenetlen. a gyermek arány -
talanul sok energiát használ mindenre, a feladat és a célszerû, szabályozott
energiafelhasználás, beosztás nem alakult ki. ebben a korban a szervezet
idegrendszeri érésénél fogva, az õt érõ fizikai-lelki ingerekre un. tömbös reak-
ciót ad, így a gyermek egész lényével együttesen, egyszerre válaszol (kis
ingerre nagy reakció).
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– az intraorális nyomásértékek kialakulatlanok, az egyes hangpoziciók még
nem állandósultak. ennek hátterében az is áll, hogy a tüdõ és a szájüreg
(beszédlégzés) kapcsolata nem mûködik folyamatosan (sok megerõsítés
szükséges ahhoz, hogy a különbözõ artikulációs poziciókhoz pontos
mennyiségû és erõsségû levegõ áramoljék a tüdõbõl a szájüregbe).

– vizsgálataink szerint abban az idõszakban, amikor a dadogók beszédtünetei
jelentkeztek, a gyermekben, körülötte testi-lelki és környezeti változások 
halmaza játszódik le. mindezek azt jelzik, hogy ezen együttes változások
következtében a gyermek szociális tere kitágult, az eddig zárt, állandó
szereplõkkel, viszonylatokkal bíró élettér felbomlott, a benne szereplõ sze -
mélyek száma megnõtt, folyamatosan változott, az azokkal való interakciók
száma és minõsége gyarapodott. az interakciók számának és minõségének
gyarapodása növeli a személyiség akciós készségét, melyeknek akadályoz -
tatása következtében keletkezett feszültségek a beszédmagatar tásban való
áttevõdéssel vesznek részt a dadogás tüneteinek elõkészítésében.

a negatív élmény

a dolgozat a negatív  élmény szerepét vizsgálja a dadogás létrejöttében, okfejté -
sün ket erre a gondolati pillérre kívánjuk elhelyezni.

Negatív élmény az, amit a dadogó önmaga annak minõsít. mivel ezeket az
explorációs beszélgetés során nyerjük, így azok a dadogó életének korábbi
idõszakából származnak. ezek máig ható, befolyásoló, maradandóan rossz érzést
adó emlékek, amelyek körülírhatóak és a pszichológiai élettér személyeihez -
helyeihez köthetõk. Késztetõ ereje az idõ múlásával nem csökken.

a negatív élmények kisebb-nagyobb történésekbõl, személyre hatóan
élményszintû emlékekbõl állnak, amelyek dinamikai hatásuknál fogva bukkannak
fel az explorációs képzetáramlás során. ezekben nem a benne jelenlévõ történés-
cselekvés a maradandó, hanem az ahhoz kapcsolódó érzelmi színezet töltése. S
mivel azok régen történtek meg, így a máig ható meglétük igazolják mélységüket,
erejüket. Fontos ismérv még, hogy az élet során ezek ismétlõdnek és ismétlõdésük
mindig magasabb szervezõdésben, újabb anyaggal gyarapodva jelennek meg (ez
is indokolja a kezelés megkezdését).

a vizsgálat körülményei

az anyagunkban szereplõ 100 dadogó mindegyikét 1980 és 1995 közötti idõben
a szerzõ kezelte. Életkor 15 és 26 év között volt. a dadogó primer tünetei a folya-
matos beszéd kialakulása után 3,3 és 4,10 éves kor után jelentkeztek. minden
dadogó hosszabb-rövidebb ideig állt már kezelés alatt (egyöntetûen un. beszéd -
kezelés ben részesültek). mind a 100 kezeltünknél a kezelési munka megkez -
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désekor a dadogás másodlagos tüneteibõl számosat tapasztaltunk (a verbális
áttevõdés akadályozott, a beszédmagatartás képviselet torzó). az anyag kivá lasz -
tását semmiféle mérlegelés nem elõzte meg, egyszerûen a szerzõ feljegyzéseiben
ezek voltak kéznél.

a negatív élmények mind az explorációs képzetáramlás termékei, azokat nem
kértük, nem késztettük (az exploráció komplex módszerünk kikerülhetetlen ele -
me). Felbukkanásuk kizárólagosan dinamikai indíttatásúak, azokat az explorációs
képzetáramlás érzelmi – indulati kapcsolódásai, feloldódási szándékai hozzák  fel-
színre.

a kapott anyagokat a beszélgetések után jegyeztük le. a negatív élményeket
életkori övezetekbe helyeztük, majd tartalmi, gyakorisági témák - színterek
szerint csoportosítottuk.

ezekbõl a negatív élményekbõl nyilvánvalóan több van, mint amennyit itt
kaptunk. a 100 dadogótól a kezelési idõ során 1311 negatív élményt kaptunk, 
ezeket négy szempont szerint rendeztük el. a negatív élmények számának korlá -
tozottságának oka a kezelési idõ behatároltsága (kb. 2 év). az anyaggyûjtés kerete
az éber tudatú megmutatkozási, feltárulkozási szándék (a feszültség elvezetésébõl
származó tehermentesítés).

a dolgozat célja

a dadogók explorációs beszélgetéseibõl nyert negatív élményeket a dadogás
kialakulásával összefüggésben értelmezzük. ebbõl arra szeretnénk választ kapni,
hogy van-e ezeknek elõkészítõ, tünetkialakító szerepe a dadogás jelenség létrejöt -
tében. S ha igen, akkor ezen adatokat megpróbáljuk egy elméleti okfejtésben elhe-
lyezni.

Negatív élmények a dadogók explorációjában
(életkori övezetek és a történés helye szerinti bemutatás)

Életkor Élmények Az élmények A negatív élmény*
száma (össz.)  helye

3 6 óvoda Sírás, baleset, leforrázás, nem jöttek érte idõre, félt az 
emeletes ágyon, bezárták egy helyiségbe

4 13 óvoda Gyerekek megverték 
Otthon Kikapott (verés), betegség, szülõk válása, kistestvére 

született (féltékenység) 
valahol Baleset, eltévedt nyaralás közben

5 109 Otthon Büntetések, félelem (szülõk, családtagok, szomszéd)
fizikai fájdalom, nem szeretik

óvoda Büntetés, baleset, szereplési kudarc

6-7 ** 172 iskola a feladatok sikertelen elvégzése miatti félelem, a tanár és az
iskolatársak miatt feszültség

Otthon Büntetések, elmarasztalások (az iskolával kapcsolatos dolgok miatt)
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8 183 iskola Felelési izgalom, ijesztés, csúfolás, iskolai szabályok megszegése,
ügyetlenség-hiányosság, kirekesztés a gyerekek közül 

Otthon Büntetés, testvérrel való nem jó viszony, családon belüli 
helyzete nem jó

9 196 iskola Betegség, szégyen, büntetés, nyári táborozás, hazudás, kórházi 
tartózkodás, vágyakozás, bukás, kudarc a tanulásban, 
dadogása miatt nem mer megszólalni, rossz hírek róla, 
tettenérés (eltulajdonítás)

10 207 iskola Tanulmányokban alulmaradás, közösségi helyzete nem jó, 
gyakori kudarcok, mindennapi életben ügyetlenségek, “nekem 
minden nehezen megy” 

Család Halálesetek, ellentét a szülõkkel, félt hazamenni, evési gondok

11 211 Otthon Feladatok elvégzésére alkalmatlan, egyedüllét, szerzés-önzés, 
sikertelenség, befolyásolhatóság 

12 214 a mindennapok Kiszolgáltatott, túlzás (tüntetés), dac, konfliktuskeresés,
gyakorlata elismerés elmaradása, lányok-fiúk kapcsolata, oltalom 

keresése, fél egyedül

* a negatív élményeket a tartalmi azonosság szerint összevontan és néhol utalás formájában
jelezzük.

** a két korosztályt a beiskolázás miatt vontuk össze.

a kapott adatok összefoglalása

a kapott adatokat kilenc évsávba rendeztük. az elsõ sáv a 3. életév, innen tudtak
a kezeltek negatív emlékeket felidézni. a 12. évnél azért hagytuk abba a dado -
gással kapcsolatos negatív élmények gyûjtését, mert tapasztalatunk szerint e kor
környékén a dadogás jelenség tudatosulása megtörténik, azaz a tünetek létrejöt -
tében szereppel bíró hatások kezdik kialakítani a jelenség pszicho-szomatikus
képét (a negatív hatások és a reaktiv történésekben átjárás van).

az elsõ szórványos tudatos emlékek a 3. életévtõl kezdõdnek. Számuk kicsi,
a szintér a szociális élettér elsõ színtere az óvoda. az emlékek személyt nem jele-
nítenek meg, az összkép az élmény szinten való rögzõdés (az okra nem emlékszik
a dadogó, csak a rá gyakorolt élményre).

a 4. életév színterébe bekerült a család és a “valahol” kategória is (az 
explorációs adatok szerint ez a nyaralást jelentette). a negatív élmények követik
a táguló szociális életteret.

az 5. életév élettere lényegében hasonló. ami figyelmet érdemel, hogy az
ismeretek, helyzetek, kapcsolatok bõvülésével jelentõsen megemelkedett a fel -
idéz hetõ élmények száma.

igen jelentõs a 6. és 7. életév. a belépõ új színtér új feszültségek forrása, ami
átnyúlik az otthoni életre is. ezt a változást a negatív élmények árnyalatai és
száma is jelzi.

a 8. életév eseményei jelzik, hogy a dadogó életbeli helyzete törékeny, az élet-
terekkel való kapcsolata sérülésekkel terhelt.
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ezt támasztják alá a 9. életév negatív emlékei, ahol már megjelenik a vezetõ
tünetnek, a beszédbeli érintkezésnek a kirekesztõ hatása.

a 10. 11. és 12. életévek negatív élményei a személyiség késztetésében van -
nak jelen. a dadogás tudatosulása ezen életelõzmények összhatása.

a negatív élmények száma az életkor elõrehaladásával fokozatosan nõ, azok
változatai, árnyalatai az én fejlõdésével, a pszichológiai élettér változásaival szo-
rosan összefügg. az életterek szereplõi a negatív élmények létrehívói és meg -
erõsítõi. a személyiség összetettségével, kombináltságával nõ a sérülé kenységi
esély. a negatív élmények megjelenésével a személyiség és a környezet egymásra
ható mûködése (az egyensúly) akadályozottá lesz: a negatív élmények a dadogók
akadályozott én-fejlõdéséhez járulnak hozzá.

megbeszélés

a dadogás jelentkezésének körülményeit, hátterét elemezve azt látjuk, hogy
azokban fellelhetõk a gyermek életét eltérítõ, befolyásoló, váratlan, szokatlan,
eddig nem tapasztalt események, az un. negatív élmények. ezek a testi, lelki, kör -
nye zeti hatások erejükkel, a személyek személyiségével, elõzménynélküli várat -
lan ságukkal a szervezet mûködésének pszicho-szomatikus meggyengülését
(leterhelését) idézik elõ. ezekre a váratlan és folyamatosan jelenlévõ ingerekre a
szervezet mûködési egyensúlyát helyreállító, védekezõ többletmûködéssel, ener -
gia felhasználással válaszol. ezt a szervezet többleteit mozgósító válaszjelenséget
nevezzük kontrakciós jelenségnek. mivel ez részben a vegetatív idegrendszer
többletmûködésében nyer megvalósulást, ezért ennek kiemelt szerepe van az
izommûködések idegi szabályozásának megváltoztatásában. e változás az izmok
tónusfokozódásában, ingerelhetõségében is megnyilvánul. ez az ingerelhetõség
jelenti azt a pszicho-szomatikus fogadókészséget, amit a dadogásra hajlamosító
ténye zõk egyikének nevezünk. e belsõvé vált külsõ hatások indítják el azt a folya-
matot, ami alapja a további, most már konzerváló tünetképzõdésnek.

meg kell jegyezni, hogy a kontrakciós jelenségben az embernek nem csak
ebben a korban és nem csak egyszer az életben van része. az élet során erre 
sokszor kerül sor, azaz mindig amikor a szervezet mûködésének folyamatossága,
biztonsága veszélyeztetett (vannak emberek, típusok, akik öröklött - szerzett tulaj-
donságuknál fogva fokozott kontrakciós készséget mutatnak).

a gyermek életének ez az idõszaka eltér a többitõl, mert ilyen halmazati
mennyiségi és minõségi változás egyszerre nem igen fordul elõ máskor. Éppen e
kényes egyensúlyvesztett állapot teszi sérülékennyé a gyereket. a kontrakciós
jelenség esetében így nincs támadáspont, azaz nem a beszédre irányul. az, hogy
ez mégis a beszédben mutatkozik meg elsõsorban, az azért van, mert ez az ember
elsõdleges, fajspecifikusan megerõsített, szocio-kultúrálisan kifejlesztett 
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válaszreakciós rendszere (a komplexitás magában hordja a sérülékenység, a
fokozott meghibásodás lehetõségét).

mint látható e korban a gyermek egész személyisége van változásban, így a
külsõ hatások nem csak a beszédre irányulnak. ezért a beszédbeli változékonyság
a belsõvé vált számos új hatásnak és idegrendszeri történésének a beszéd maga tar -
tás ban való megjelenése. a beszéd a változások miatt bekövetkezõ zavar
megõrzésének közvetítõ közege. Tehát a külsõ hatás (társadalmi nyomás, negatív
élmények) elõször a magatartás változását jelenti, s majd ez jelenik meg a beszéd -
magatartást képviselõ eszközben a beszédben.

a dadogókat életük során (mi a 3-12. életévig vizsgáltuk), de elõtte és utána is
kontrakciós jelenségek sorozata éri. ezek a fogadókészséget mutató idõszakokban
(mi a 3-4 év körüli idõt vizsgáltuk elsõsorban, de fogékony idõszak a 6-7 év és a
serdülés idõszaka is), mint tüneteket elõkészítõ, a késõbbiekben mint tüneteket
konzerváló szerepet töltenek be.

a kontrakciós jelenség létrejöttében szereplõ két hatás (a társadalmi nyomás
és a negatív élmény), adat arra, hogy a kezelésben a dadogó környezetében
élõkkel is foglalkozni kell. Továbbá, a kontrakciós jelenség azt is jelenti, hogy a
dadogás az egész személyiség válasza az “akcióra”, így a kezelést is a lehetõ leg-
szélesebb alapra kell helyezni.

Szólnunk kell arról, hogy van-e feszültség, konfliktus, társadalmi nyomás,
negatív élmény nélküli élet, ill. rossz-e az, ha valakit nehézségek, gondok sorozata
éri az élet során? a válasz természetesen az, hogy nem baj, ez az élet, az életben
maradás természetes velejárója, pszichológiailag igazolható szükséglet. a meg -
különböztetés azonban nagyon fontos. a dadogó és még nagyon sok más tünetû
kép, épp az elõbbiek során kifejtett fogadókészség miatt, komoly esélyt rejt
magában a tünet képzõdésre, ha a homeosztázis megbomlik. ezt tudva az adott
szakmáknak felvilágosítással, prevencióval, elhárító stratégiával, célzott kezelés -
sel, stb. kell elkerültetni, csökkenteni a veszélyezettséget.

a dolgozat céljának feltett kérdésekre válaszunk  a következõ:
• Halmazati események játszódnak le a 3-4 éves korban lévõ gyermekekben -

környezetükben, amelyek folytonosságuknál, összhatásuknál fogva 
sérülékennyé teszik a személyiséget, fogékonnyá a dadogás jelenségre is.

• a negatív élmények testi-lelki hatása a kontrakciós jelenség, mely az egyén
válaszreakciója, beszédbeli vetülete maga a dadogás jelensége.
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elTe Társadalomtudományi Kar (Budapest)
Szociálismunkás-képzõ Tanszék

Facsalád-rajzok szerepe
a gyermek-pszichodiagnosztikában
II. rész

FeUeR mÁRia

(Közlésre érkezett: 2004. október 28.)

Család- és facsalád-rajzok

az elõzõekben taglalt ismérvek alapján klinikai gyakorlatunkba a tematikus
családrajzot követõen beiktattuk a facsalád rajzoltatását. elõbbi instrukciója:
„Rajzold le a családodat!”, az utóbbié pedig: „Rajzolj egy facsaládot!” a család
ábrázolása mindig megelõzi a facsaládét, amelyet az elõbbi rajzot követõ máso-
dik, vagy harmadik találkozáshoz kötünk.

Tekintve a fa erõs identifikációt hívó hatását, a gyerekeknek egy-két eset 
kivételével nem okozott problémát a feladat végrehajtása.

vizsgálataink megerõsítik azoknak a kutatóknak a véleményét, akik szerint a
családtagok egy lapon való ábrázolása nemegyszer komoly gondot okoz a famili-
áris problémák kereszttüzében élõ gyerekeknek. Tapasztalataink szerint minél
inkább involválódott a gyerek a családi játszmákba és ez minél inkább szól az
egyes alrendszerek közötti gamehálózat dinamikai kiegyensúlyozásának
szerepérõl, annál nagyobb a vizsgálattal szembeni ellenállás. ez a folyamat tetten
érhetõ az „elrontott” családrajzokban is, ahol a finálcenzúra belépésével áthúzásra
kerülnek egyes alakok, illetve alakkezdemények (Feuer, 1989). 

a családban meglévõ problematikus emocionális kötõdésrendszer és az ehhez
szervesen kapcsolódó feszültségek, manipulatív elemek, bûntudati komponensek,
érzelmi zsarolások, hatalmi viszonyok, és a pszichés sakkban tartás destruktív
módszerei a családtagok fizikai jelenléte nélkül is kifejtik ártó hatásukat. a gyerek
egész életére, viselkedésére, érzelmi attitûdjeire tudattalanul ható családi erõtér
mozgásformái a családrajz készítésének folyamatában fokozottan megérintõdnek
és az elfojtási kísérletek sikertelensége miatt részben a tudatba törnek. Félelmek,
szorongások, féltékenységi és szolidaritási válságélmények lepik el a rajzolót, aki
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munkája során megpróbál ezekkel megküzdeni. minél erõteljesebb az 
intrapszichikus feszültség és az ambivalencia érzése, annál nagyobb ellenállás
tapasztalható a családrajz kivitelezésében. a gyermek pszichés fájdalmait a fel-
adat elhárításával próbálja csökkenteni. Így születnek a túlszabályozott,
kisméretû, semmitmondásra törekvõ, „valami-akármi” rajzok. az elkészült ábrák
értelmezése során ezekre a folyamatokra természetesen fény derül, de viszonylag
keveset tudhatunk meg a gátló tényezõk mögött húzódó valódi folyamatokról.
ennek feloldására törekedve kezdtünk a facsalád rajzoltatásába, ahol az elhárító
mechanizmusok és a bûntudati komponensek kiiktatódhatnak és nyíltabban tárul-
hatnak fel nem csak a viszonyrendszerek, de a gyermek családdal kapcsolatos
vágyai és a benne meglévõ konfliktusok esetleges feloldási módjai is. egyúttal
megmutatkozhatnak a gyerek öngyógyító- és énerõi is, amelyre a terápia során,
mint a meglévõ pszichés egészségtartomány fundamentumára építkezhetünk.

a két rajz összehasonlító elemzése mélyebb és valódibb bepillantást enged a
család dinamikai struktúráinak rendszerbe szervezõdésérõl – a rajzoló
szemszögébõl nézve. Ugyanakkor feltárulnak azok a gócpontok is, amelyek a
gyerek számára a legfontosabb problémát okozzák, sõt rávilágítanak a gyógyulást
elõsegítõ elsõdleges terápiás indikációra is. Így a család- és facsalád-rajzok 
nagymértékben segítségünkre lehetnek a korrekt diagnózis felállításában és az
induló terápiás terv kidolgozásában.

az alábbiakban rövid esetleírások kíséretében mutatunk be öt rajzpárt.

a 7 éves kisfiút anyja súlyos iskolai magatartási problémák miatt hozza 
rendelésünkre. Társaival agresszív, az órán nem hajlandó dolgozni, tanárai szerint
viselkedése „kezelhetetlen”. Otthon az apa „már lemondott a gyerekrõl”, akit
„nem lehet szeretni”.

a szülõk házassága megromlott, az apa alkoholista, aki idõnként munkáját
sem tudja ellátni, s olyankor felesége helyettesíti. az asszony szeretne elválni, de
férje ezt határozottan ellenzi. másfél éve a család másik városba költözött, azóta
a gyereknek nincsenek barátai.
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a szülõk között 14 év a korkülönbség. az apa 41 éves volt, amikor fia meg-
született, akit nem várt és nem akart. az anya „titokban” esett teherbe. az apa a
kórházban meg sem nézte újszülöttjét, s késõbb sem tudta elfogadni gyermekét.
apa és fia között állandó harc dúl, amit az anya sikertelenül próbál kibékíteni.

az apa az utóbbi években durván bántalmazza gyermekét. „Sokat üti az övvel
a fejemet, meg a hátamat. egyszer is majdnem megfojtott, mert az utcán 
lemaradtam és nem mentem rendesen mögötte, és nem kaptam levegõt utána” –
meséli a kisfiú.

a rajzok színes filctollal készültek. a családrajzon – rákérdezésre – az apa hiá-
nyát vállvonogatással intézi el. Saját magát robusztus alakban ábrázolja, olyan
pólóban, amelyen a mintázat vértszerû. egymással ellentétes irányba mutató
nyilak és hegyesszögû háromszögek díszítik. „Rajtam egy jó nehéz hátizsák van,
csak az nem látszik” – teszi hozzá az önmagáról készült rajzhoz. az anyához
képest aránytalanul nagy alak nyitott ellenõrzõjét tartja a kezében, amelynek fel-
iratain is az ellentétek egyidejûsége figyelhetõ meg. a bal oldali lapra a „Hol a
leckéd?”; a jobb oldalira a „megdicsérlek!” mondatokat „írta” a tanítónõ. mindkét
alak bizonytalanságot kifejezõ kartartással áll.

a fa-család ábrázolásában részben megoldódik az apával kapcsolatos
probléma, és közölhetõvé válik a figura hiányának oka. a nagyobbik egy anyuka-
fa, a kisebbik egy kisfiúfa. a két fa aránya megfelel a realitásoknak, sõt a rajzoló
a felirattal meg is erõsíti az anyai oltalom iránti vágyát. a faágakon ülõ két madár
– szintén kisebb és nagyobb – értelmezésünkben a két tagból álló család életének
újrakezdési-rendezési lehetõségét szimbolizálja.

a 6 éves iker kisfiút és kislányt a szülõk hozzák rendelésünkre testvérféltékenység
és egymással való agresszív viselkedés miatt.

a szülõk között komoly konfliktus van, amely állandósult civakodásban,
folyamatos veszekedésben nyilvánul meg. az utóbbi idõben az apa késõn jár
haza, az anya kevésbé gondoskodik a háztartásról. az asszony gyakori 
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szemrehányásokkal illeti férjét és kölcsönösen féltékenyek egymásra munkahelyi
kollégáik miatt. a problémákat egymással nem tudják megbeszélni és tisztázni,
mert ezek a kísérletek vádaskodásokba és sértõdésekbe torkollanak. Fél éve nem
élnek szexuális életet.

a szülõk a gyerekek közötti féltékenységet elmélyítik azzal, hogy igyekeznek
hajszálpontosan ugyanazt juttatni nekik mind tárgyi, mind érzelmi vonatkozásban.
Ha a gyerekek összeverekednek, anélkül, hogy meghallgatnák õket egyik
alkalommal az egyikük, a következõ esetben a másikuk kap büntetést.

a két gyerek közül a kislány – az „idõsebb” – a határozottabb, a talpra -
esettebb. a közös játékokban övé az irányító szerep, többnyire az õ ötletei alapján
alakulnak a szerepjátékok. a kisfiú csendesebb, zárkózottabb, visszahúzódóbb.
látszólag nem tör dominanciára. Humorérzéke viszont fejlettebb, amivel sok
borsot tör nõvére orra alá. 

a kislány családrajza fekete grafittal, a fa-család színes ceruzával és filctollal,
a kisfiú rajzai színes filctollal készültek.

a kislány a családrajzon szorosan apja mellé helyezi magát, sõt az éppen a
fejét simogatja. Tõlük külön állnak anyja és öccse. a fa-családon viszont testvérét
meghagyta emberi alakban, amellyel egyben ki is rekeszti a fák közül.
Ugyanakkor az emberalak ezzel mozgékonyabb és önállóbb is a többinél. a 
rajzoló a gyümölccsel megrakott fa-anyát és a sárga – nap-színû – levelekben
pompázó fa-apát szinte erõszakosan köti össze fölfelé nyitott koronájával. a meg-
oldás nem tökéletes: a család fölött beborult az ég.

a kisfiú – életkorának jobban megfelelõ – érettebb érzelmi állapotot mutat
családrajzán, ahol nõvérét az anyja, saját magát apja mellé rajzolja. Senkinek
nincs jó kedve, különösen testvérének nem. a túlságosan hosszú karok kissé
erõltetetten nyúlnak egymás felé és így próbálnak egységet teremteni elsõsorban
a szülõk között – amely tendencia a kislány fa-családjára emlékeztet.

a fa-családban a két gyerek helyet cserél a szülõk mellett – s ezzel 
hasonlatossá válik a családszerkezet a kislány családrajzához. az identifikációs
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vágyat itt az apafa egyedüli színes levelei fejezik ki. Úgy tûnik, bizonyos 
értelemben „áldozathozatal” történik a regresszió irányában, de a szülõket még
így is csak a ház közbeiktatásával tudja „összehozni”. Õ maga is szükségesnek
látja magyarázatképpen hozzátenni: „itt lakik mindenki”.

mindkét gyerek rajzainak közös alapmotívuma az a vágy, hogy a szülõk 
kerüljenek közelebb egymáshoz. azonban a kislány ezt agresszíven és testvére
kirekesztésével, a kisfiú bizonyos mértékû önfeladással próbálja megoldani.
mindkét kísérlet kudarcot vall.

a rajzok dinamikai elemzésébõl világossá válik, hogy a gyerekek egyfelõl
leképezik a szülõk közötti rendezetlen kapcsolatot; másfelõl a szülõknek 
tudattalanul szükségük van a gyerekek problémáira, hogy elkerülhessék a
sajátjukkal való foglalkozás lehetõségét; harmadrészt a gyerekek látva a felnõttek
tehetetlenségét, õk maguk szeretnék – kissé eltérõ módon – szüleik házassági
problémáit rendezni, amely természetesen nem sikerülhet. Így folytonosan
újratermelõdik a feszültség, amely a testvérrivalizációban nyilvánul meg.

az 5 éves kisfiút anyja dacosság, makacsság, agresszív viselkedés miatt hozza
rendelésünkre.

a szülõk – amikor gyermekük 1 éves volt – elváltak az apa drogfogyasztása
miatt, aki azóta csak nagyritkán jelentkezik telefonon.

az anya munka mellett esti egyetemre jár. Három szobás lakásban együtt
élnek az anyai nagyanyával és az anya 28 éves öccsével. a felnõttek kapcsolata
konfliktusokkal terhelt, mindennaposak a hangos veszekedések.

az anya fiától elvárja, hogy „vele legyen szolidáris”, még azt sem szereti, ha
a gyerek belép nagyanyja szobájába, vagy eszik az általa készített ételbõl.
Ugyanígy nagybátyjától is tiltja gyermekét. a kisfiú ezeknek a kívánalmaknak
általában megfelel.

a rajzok vastag ecset segítségével temperával készültek. a családrajz alapján
úgy tûnik, hogy az anya „gyermeke védelmében” távolságot tartó magatartása a
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fiút nem csak a többi családtagtól különíti el, de az anyához sem engedi az óhajtott
és adekvát módon megnyilvánuló közelségbe.

a fa-családban egyértelmûen kifejezõdik a gyermek vágya és egyúttal az ott-
honi helyzet megoldása. a konfliktusok feloldódnak: a gyerek a ’helyére’ kerül.
Kisebb, mint a felnõttek és szorosan az anya mellett áll. már nem kell olyan hatal-
masnak lennie mint a családrajzon, s az anya által elvárt, de meg nem lévõ erejét
sem kell agresszióval helyettesítenie.

a fa-család szerves részét képezi a nagymama, az öreg fa, és annak fia, a bácsi
fa is. Így egy apa-ekvivalens kerülhetett a család élére, s a rajzoló – a leendõ férfi
– egyelõre az anya oltalmában, mintegy ellenpontként áll.

a 8 éves kisfiút apja szorongás, figyelmetlenség és tanulási nehézségek miatt
hozza rendelésünkre. az édesanya hosszú és súlyos betegség után meghalt, 
amikor a gyerek 5 éves volt. az apa egy évig egyedül nevelte gyermekét, majd
hozzájuk költözött jelenlegi felesége, aki most terhességének elsõ harmadában
van.

a nevelõanya nem képes a gyerek érzéseit és viselkedését megérteni. az apa
vele egyetértésben elzárt minden, az elhunyt feleségére emlékeztetõ tárgyat és õt
ábrázoló fényképet. a családban további problémaként jelentkezik, hogy az apa
évek óta perben áll néhai feleségének szüleivel a gyerek láthatása miatt, továbbá
az örökséggel kapcsolatos anyagi ügyek vitája is terheli e kapcsolatot.

a kisfiú anamnézisébõl és vizsgálati eredményeibõl kiemelendõ a két hét 
túlhordás, az elhúzódó vajúdás, az eeG-görbén megjelenõ jobb oldali
funkciózavar, a Benderben jelentkezõ több, mint 1 éves retardáció, valamint a
Wechslerben 24 pontos eltérés a pQ javára. ezek a tényezõk részben indokolják a
tanulási problémákat.

a rajzok színes ceruzával készültek. a családot „süllyedõ” figurákkal 
ábrázolta a kisfiú. az együvé tartozást az azonos testtartás és a hasonló színezés
érzékeltetné, de a távolságok igen nagyok, s az egymás felé tekintõ szemek is
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inkább riadalmat, kétségbeesést és a másikkal kapcsolatos szorongást fejezik ki.
a gyerek ijedt, még haja is kócosan az égnek áll.

a fa-család hangsúlyozottan ’egy’ fa: csak e szintézissel lehetséges a helyzet
megoldása. a gyerek rajzához fûzött kommentárja: „jó erõs ág ez itt, biztonság-
ban vannak. itt repül az apamadár, mosolyog a biztonság miatt. látod, itt van
három tojás.” majd ráteszi az ujját az odúra és halkan, bizalmasan közli: „bagoly
lakik itt”. Értelmezésünkben az ’egy’-ségben rejlõ erõbõl biztonságot adó ág
nõhet, ahol a közös fészekben a három tojás – õ, a nevelõanya és születendõ fél-
testvére – a boldog apamadár segítségével elindulhat a családdá válás útján. az
odúban rejtetten élõ bagoly – ismét csak a feldolgozó és szintetizáló munka ered -
mé nyeként – az elhunyt édesanyát szimbolizálhatja. 

a két rajz összehasonlító értékelése és elemzése bõvebb és mélyebb 
bepillantást enged a családdinamikába, pontosabb támpontot kapunk a páciens
pszichés problematikájának keletkezését és fennmaradását illetõen. Közvetle neb -
bül tárulnak fel a tudattalan tartalmak, a problémák élesebben és kifejezettebben
jelennek meg. míg a családrajzokban elsõsorban a konfliktusok színterei válnak
láthatóvá, addig a fa-családokban ezek tudatos kontroll nélküli feloldási módjai is
leképzõdhetnek. a fa-szimbólum áttételében az elhárító mechanizmusok fella zul -
nak, így a családdal kapcsolatos vágyak és törekvések a bûntudati kom ponensek
kiiktatásával pregnánsabban jelennek meg.

a módszer segítséget jelent a pszichodinamikai folyamatok részletesebb fel-
tárásában és megértésében, a diagnosztikus munkában, az induló terápiás terv
kialakításában, sõt a két rajz önmagában is a terápiás folyamat szerves részévé
válhat.
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A GYAKORLAT MÛHELYÉBÕL

Szabadság téri óvoda, mór

Narratívumok a logopédiában

SzaBó Éva

(Közlésre érkezett: 2004. október 13.)

a narratívummal – az elbeszéléssel, a történettel – való foglalkozás a 80-as évektõl válik egyre
hangsúlyosabbá a társadalomtudományokban. a narratív pszichológia az elbeszélést a pszi -
chológiai jelenségek lényegi mozzanatának tartja. a gyermek történetalkotó készsége környezete
szereplõi révén fejlõdik, s befolyásolja én-fejlõdését, magatartását, teljesítményét. a gyermeki
narratívumok megismerése, az ezekhez való alkalmazkodás és fejlesztésük a logopédia feladata
is lehet. Kulcsszavak: narratívum, gyermeki narratívumok, nyelvi és tanulási zavar

a gyermekek sikeres iskolai pályafutásában – ezen belül az olvasás-írás elsajá -
tításában – jelentõs szerepe van az iskolába lépõ gyermekek narratív (elbeszélõ,
„történetmondó”) készségei fejlettségének. a narratívumban – amelyben a 
gyermek valós vagy kitalált történetet mond el, képrõl, képsorról alkot történetet,
hallott vagy látott mesét elevenít fel – nemcsak több mondatot kell elmondania,
hanem azokat összefüggõ egésszé is kell formálnia. a szituációhoz kötött beszédtõl
eltérõen a narratívumok idõben és térben távolabbi eseményt írnak le: nem „itt és
most”, hanem „ott és akkor” történtekrõl szólnak (peterson et al., 1999, 50). Snow
szerint (id. peterson et al. 1999, 50) az áttérés a szituációhoz (kontextushoz) kötött
beszédrõl a szituációtól független („dekontextualizált”) beszédre teszi képessé a
gyermeket az olvasás-írás elsajátítására. azok a gyer mekek, akik az iskolába
lépve olyan nyelvet – ezen belül olyan narratív struktúrákat – használnak, ame-
lyeket az iskola értékel, amelyekre épít – könnyebben megértik a tanító kéréseit,
utasításait, mint azok, akiknek nyelvhasználata – narratívumaik – ezektõl eltérõek.
ez utóbbi csoportba tartozó gyermekeket késõbb gyakran tanulási zavarral
küzdõnek diagnosztizálják.

dolgozatomban elõször röviden utalok a narratívum fogalommal jelzett jelen -
ség körre, egyes tudományok vonatkozó kutatásaira, majd a gyermeki narra -
tívumok felépítését, fejlõdését, a tanulási zavarral, gyenge nyelvi készséggel küz -
dõ gyermekek narratívumainak sajátosságait vizsgáló szakirodalomból ismer -
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tetek, idézek néhányat. végül logopédiai vizsgálatokon megjelent gyermekek tör-
téneteinek bemutatásával illusztrálom a narratívumok diagnosztikus jelentõ ségét,
utalva a levonható terápiás konzekvenciákra.

,a narratívum – történet: ”igaz vagy hamis események vagy esemény soro za -
tok elbeszélése vagy felidézése” (polkinghorne, 1988, 13). a narratív gondolko-
dás legnyilvánvalóbb megjelenési formái a hivatásos szerzõk és az átlagemberek
által mondott történetek (lászló, 1999, 43). Bruner (2001, 28) különbséget tesz az
emberi gondolkodás két fajtája között. az egyik a paradig ma ti kus vagy logikai-
tudományos mód, amely kategorizációval és elvont fogalmak kal él, „általános
okokkal s azok rögzítésével foglalkozik, és olyan folyamatokat aknáz ki, amelyek
az igazolható kijelentéseket, valamint a tapasztalati igazsággal való egybevetést
biztosítják”. a másik, „világiasabb” gondolkodási forma az „elbeszélõ”, narratív
mód, amely emberi vagy humán jellegû szándékokat és tetteket, történéseket 
vizsgál, nem az igazság, hanem az élethûség kialakítására törekszik (lászló, 1999,
43). Bruner a történetekben két tartományt különít el. az egyik tartomány a 
cselekvés mezeje, amelynek összetevõi: cselekvõ, szándék, cél, szitu áció, eszköz
– amely elemek a „történetnyelvtant” alkotják. a másik tarto mány a tudatosság
mezeje, amely arról tudósít, hogy mit tudnak, gondolnak vagy éreznek, illetve mit
nem tudnak, nem gondolnak vagy nem éreznek a cselekvés résztvevõi (Bruner,
2001, 29).

„a narratívum jelen van a mítoszban, a legendában, a mesében, a novellában,
az epikában, a történelemben, a tragédiában, a drámában, a komédiában, a tánc -
ban, a festészetben,… az ónüveg ablakokon, a moziban, képregényekben, az új -
ság cikkekben, a beszélgetésekben. e szinte végtelen változatosságában a nar -
ratívum jelen van minden korban, minden helyszínen, minden társadalomban”
(Roland Barthes, id. lászló, 1999, 52). a narratológiai szempontok fõleg a 80-as
évektõl érvényesülnek az irodalomelmélet, az antropológia, a történettudomány, a
szociológia, a pszichológia területén. a narratív pszichológia a pszichológiai
jelenségek olyan megközelítésmódja, amely az elbeszélést a jelenség lényegi
mozzanatának tartja, a narratívum tulajdonságait a jelenség megismerésének és
elméleti általánosításának a középpontjába állítja. ebben az értelemben beszél he -
tünk a gondolkodás, az érzelmek, az emlékezet elméleteirõl, a narratív személyi -
ségfejlõdési- vagy identitáselméletekrõl, a szociális jelentésalkotás narratív elmé -
leteirõl stb.. az elbeszélõ funkciókra támaszkodó ún. narratív tartalomelemzés
számos hagyományos pszichológiai probléma újszerû megközelítését teszi
lehetõvé (lászló, 2001, 7-13).

a narratív pszichológia képviselõi szerint emlékeinket az általunk elmondott
történetek alkotják – a történeteink pedig emlékeinkbõl állnak össze. Sarbin a 
narratívumot az emberi cselekvés vezérelveként értelmezi (Sarbin, 2001, 64).
„mivel mindannyian elbeszéléseket élünk meg életünk során, és mivel 
elbeszélések segítségével értelmezzük saját megélt életünket, ezért alkalmas a
narratív forma mások cselekedeteinek a megértésére” (U. o. 66). a történetek
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értelmezik a világot, s csak úgy vagyunk képesek látni a világot, ahogyan a 
történeteink ezt megengedik. Csak olyan történeteket tudunk közölni másokkal,
amelyek valamiféle kapcsolatban állnak más emberek elbeszélhetõ élményeivel.
a megértés annyit tesz, mint „rátérképezni a te történeteidet az én történeteimre”.
(Schank, abelson, id. lászló, 1999, 46)

a kultúra, a társadalmi környezet látja el tagjait a lehetséges történetváz-
készletekkel. „a narratívumok tulajdonképpen a szociális reprezentációk elõállí -
tói és hordozói. Struktúrájukkal kifejezik az õket életre hívó társadalmi formákat”
(Jovchelovitch, 2001, 176). még az önéletrajzok is szociális konstrukciók. a 80-
as évektõl én-kutatók az én-t és mûködésmódját is az elbeszélés analógiájára
szemlélik (vö. polkinghorne, 1988, 150-155). „az én az önmagára vonatkozó
közvetlen tapasztalatait, a személyes élettörténet eseményeit a történetszerkesztés
logikája és dramaturgiája szerint dolgozza fel: folyamatos elbeszélõ struktúrákba
szervezi õket” (pataki, 1995, 411). Freemann (id. pataki, 1995, 423) ezt írja: „Ha
elbeszélések nélkül zajlana életünk, akkor olybá tûnnék fel, mintha lényegében
véve értelmetlen, örök jelenben élnénk, amely nélkülözi a formát és a koherenciát;
azt jelentené ez, hogy a világot összefüggéstelennek és széttöredezettnek tapasz -
taljuk, mint megtörtént dolgok vég nélküli sorozatát”. az elbeszélés az életta -
pasztalatok integrálásának, a koherencia megteremtésének legfontosabb eszköze.
Gergen (2001, 97) Wittgensteinre hivatkozva az elbeszélõ szerkezeteket – mint a
szavakat – nyelvi szerszámoknak tekinti. Hangsúlyozza a narratívumok szerepét
az emberi kapcsolatokban: „ahogy valaki megtanulja, miképpen teheti magát
érthetõvé elbeszélések révén, társadalmi képességei gyarapodnak.”

a gyermek elõször családjában hallja, itt sajátítja el a mintákat a saját törté -
neteihez. itt hall elõször meséket. „az elbeszéléssé alakítás olyan eszközt nyújt a
gyermeknek, már az élet elsõ éveiben, amellyel végrehajtja egyik elsõ „fejlõdési
feladatát”: differenciálja, majd újraintegrálja a cselekvést, az érzelmet, a gondol-
kodást” (Bruner et. al. 2001, 153). a mesék történetei struktúrát, formát adnak a
gyermek tudattalan vágyainak és szorongásainak, ezáltal elõsegítik az én
fejlõdését és integrációját. a mesék az egyén szintjén, a mítoszok a társadalom
szintjén biztosítják az integritást és a kontinuitást azáltal, hogy egységbe fogják, a
kollektív megértés részévé teszik az egyébként széttöredezett hiedelmeket és érté-
keket (lászló, 1999, 79).

az elbeszélések nyelvi közegben nyelvi eszközök révén ölthetnek alakot.
ezeknek a nyelvi szerszámoknak a szûkössége–bõsége, rusztikussága–kifino -
mult sága a történetekre, ezek révén a kapcsolatokra, a személyiségfejlõdésre, az
ismeretszerzésre is visszahatnak. 

a gyermekek narratív készségei függnek a kulturális háttértõl, az adott társa-
dalmi rétegben, etnikai csoportban használt történetmondó mintáktól. Fontos
szerepe van a szülõk elbeszélésre ösztönzõ stílusának. vannak szülõk, akik minden
felmerülõ témát alaposan megvitatnak, átbeszélnek gyermekükkel, sok kérdést
tesznek fel, hogy a részletek feltáruljanak. mások keveset foglalkoznak a múltbeli
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eseményekkel, gyorsan váltanak egyik témáról a másikra, keveset kérdeznek.
peterson et al. (1999) beszámol arról, hogy hátrányos helyzetû gyermekek - 20 fõ,
életkoruk átlaga: 3;7 - narratívumainak vizsgálata után közülük tíz fõ szüleit fel -
készítettek egy, a gyermekük narratív készségeinek fejlesztését optimálisabban
szolgáló kommunikációs stílus alkalmazására:
– gyakran, rendszeresen beszéljenek gyermekükkel múltbeli élményeikrõl;

idõzzenek egy-egy témánál hosszabban;
– minél több nyitott kérdést tegyenek fel (hol, mikor történt az esemény), minél

kevesebb olyat, amelyre igen-nel vagy nem-mel lehet válaszolni;
– odaadóan figyeljenek a gyermek elbeszélésére, bátorítsák a kifejtésre;
– buzdítsák minél több mondat összefûzésére ösztönzõ visszajelzésekkel (ó!,

igen?, mi történt azután?) vagy ismételve a gyermek által mondottakat;
– kövessék a gyermek érdeklõdésének irányát, arról beszéljenek vele, amirõl õ

szeret beszélni.
Közvetlenül az egy éves program után csak a peabody-teszt eredményei voltak
szignifikánsan jobbak a kontroll csoporténál. További egy év múlva a nar -
ratívumaik is: hosszabbak lettek, több információt tartalmaztak arról, hogy mikor,
hol történtek az események. ez a tapasztalat is a szülõk szerepét hangsúlyozza.
Nekik is idõbe tellett változtatni kommunikációs stílusukon, s ennek eredménye
hosszabb idõ után jelentkezett gyermekük beszédében.

a gyermeki narratívumok kialakulásának, fejlõdésének kutatására a gyermek
spontán beszédproduktumainak és/vagy a vizsgálatvezetõ által elõhívott törté -
neteknek a megfigyelése nyújt megfelelõ alapot. Bruner-lucariello (2001) egy
kislány monológjaiban – 2-3 éves kora között – követte nyomon az elbeszélés
megformálásának fejlõdését. megfigyelte, hogy
– hogyan teremt sorrendet (elõször csak az és kötõszóval, majd az idõviszo nyok -

ra utaló aztán, akkor kötõszavakkal, késõbb már használja az elõtte, utána
idõhatározókat, végül utal az okságra – használva a mert, az így szava kat);

– hogyan ismeri fel és jelzi a megszokott, szabályszerû eseményeket és az
azoktól eltérõket;

– hogyan jelenik meg a gyermeknél a szándék kifejezése
– s a perspektíva (az elbeszélõnek – vagy a szereplõnek – az elbeszélésben 

reprezentált dolgokhoz való viszonya, nézõpontja, mint például a
bizonytalanságot, érzelmet kifejezõ, az idõre utaló kifejezések, szavak).

a gyermek a monológjaiban megtanulta élete fontos eseményeit elrendezni, értel-
met adni nekik, reflektálni rájuk. Közben a nyelv segítségével megtanulta
„lehûteni” is az eseményeket, mivel a nyelv lehetõséget ad arra, hogy a gondol ko -
dásában, emlékezetében valamiféle eltávolított, szimbolikus módon repre zen tálja
ezeket.

Rollins et al. (2000) a gyermeket spontán interakciók során a vizsgálatvezetõ
„saját” történeteivel javasolja elbeszélésre ösztönözni (méhcsípés, orvoshoz 
kellett menni, ujj megvágása, autóbaleset történt stb.). labov (1977, 354) olyan
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témafelvetést tart jónak, amely az egyént olyan mélyen érinti, hogy közben elfe-
lejtkezik a vizsgálati helyzetrõl, újraélve régi élményeit figyelme elterelõdik
magáról a beszélésrõl. Harlemben élõ 9-13 éves gyermekeknél és 14-19 éves 
adoleszcenseknél a vizsgálatvezetõ azt kérdezte: voltál már olyan helyzetben,
hogy veszélybe került az életed, amikor azt mondtad magadnak: itt a vég? vagy:
verekedtél már nálad nagyobb fickóval? Kisebbeknél Rollins et al. (2000) nem
javasolja a testvér születése, a halál témákat, mert azok csonka narratívumot 
eredményezhetnek, egy születésnapi zsúrról vagy más hasonló eseményrõl való
kérdezést pedig azért nem, mert forgatókönyvszerû leíráshoz vezethet.

mcCabe-peterson (id. Rollins et al., 2000) kiterjesztette labov (1977, 362-
370) elemzõ megközelítését a 3 és fél évestõl 9 évesig terjedõ korosztályra. a
magnóról tagmondatonként lejegyzett narratívum kódolását ezeknek a kategóri-
áknak a felhasználásával végezhetjük:

abstract: a történetek elején elõfordulhat az események rövid kivonata, össze-
foglalása (pl.: itt megcsípett, sírtam is).

Orientálás: informálja a hallgatót az események idejérõl, helyérõl, egyéb
körülményekrõl (pl.: egyszer régen, öt éves koromban; apával voltunk egy
bácsinál).

esemény: az idõrendben felsorolt cselekvések, történések, a narratívum
tetõpontjával (pl.: én nyitottam, és akkor megcsípett, és nagyon fájt).

Értékelés: a beszélõ véleményét, gondolatait fûzi hozzá az eseményekhez (pl.:
…és nagyon fájt; véletlenül belenyúltam; ).

megoldás: az értékelõ tetõpontot követõ esemény (pl.: és az ujjamra tettek
ilyen tapaszt).

Coda: jelzi, hogy a történet befejezõdött, s mint egy híd, a múltból visszavezet
a jelenbe (pl.: és aztán nem soká’ elmúlott).

az ezekbõl az elemekbõl felépülõ gyermeki narratívumok struktúrájának
fejlõdése mcCabe és peterson (id. Rollins et al., 2000) nyomán:

Narratív struktúra jellemzõk életkor

egyeseményes narratívum egy múltbeli eseményt tartalmaz 3 és fél éves kor elõtt

Kéteseményes narratívum két múltbeli eseményt tartalmaz 3 és fél év

vegyes narratívum kettõ vagy több egymáshoz kapcsolódó esemény

„Ugráló” narratívum két vagy több esemény, de nem idõrendi 4 év 
sorrendben, fontos esemény kihagyásával

Kronologikus narratívum két vagy több esemény logikai, kauzális bármely életkor
sorrendben, tetõpont nélkül

Tetõpont narratívum legalább két, egymással ok-okozati, 5 év
logikai kapcsolatban levõ esemény, 
tetõponttal, de megoldás nélkül

Klasszikus tetõpont narratívum kettõ vagy több kapcsolódó esemény 6 éves és idõsebb 
tetõponttal és megoldással
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a narratív struktúrák elemzésénél figyelembe kell venni, hogy a gyermek 
teljesítményét befolyásolja motiváltsága az adott interjú során. Kevésbé
érdeklõdõ 5 éves és idõsebb gyermekek pl. több kronologikus és „ugráló”
narratívumot produkálnak, mint motiváltabb társaik (Rollins et al., 2000). a nar -
ratív szerkezetek alakulására hat a kulturális háttér és a nyelv fejlettsége egyaránt.
a vizsgálatot végzõ szakembernek ismernie kell a gyermek kör nyezetében 
uralkodó narratív stílust, hogy a téves diagnózist elkerülje. Rollins (et al. 2000)
úgy találta, hogy az afro-amerikai gyermekek több klasszikus tetõpont struktúrájú
narratívumot használnak, mint az euro-amerikaiak. a japán gyermekek (a haikura
emlékeztetõen) tömören számolnak be élményeikrõl, nem részletezik az
eseményeket. a spanyolul beszélõk is rövid narratívumokat produkálnak, de
náluk nagy hangsúlyt kap az orientálás és az értékelés. miranda et al. (id. Rollins
et al., 2000) azt tapasztalta, hogy 8 éves gyenge nyelvi készségû gyermekek több
„ugráló” narratívumot használtak, mint korosztályuk ép nyelvi fejlettségû tagjai.

az 5-6 éves gyermekek narratívumainak szerkezete már teljes. a továb -
biakban a történetek epizódstruktúrája fejlõdik. Roth és Spekman (1986) 8-14
éves, tanulási nehézséggel küzdõ gyermekek spontán történeteit hasonlították
össze átlagos tanulási teljesítményû társaikéval. Ügyeltek arra, hogy a nyelvi
készségek terén ne legyen különbség köztük. arra voltak kíváncsiak, hogy
megfelelõ grammatikai készséggel és szókinccsel tudnak-e olyan szintû törté-
neteket produkálni, mint jól tanuló társaik. a gyermekeket egy általuk kitalált tör-
ténet elmesélésére szólították fel. Stein és Glenn történetnyelvtana alapján ele-
mezték a történeteket: 1/a körülmények leírása, 2/kezdõ események, 3/belsõ
válaszok (a fõhõs céljai, gondolatai, érzései), 4/tervek (a fõhõsé), 5/próbálko-
zások, 6/közvetlen következmények (siker, kudarc), 7/reakciók (a fõhõs érzései az
elért siker vagy kudarc kapcsán). az epizód-rendszert a 2-7. kategóriák alkotják.
az epizódok összekapcsolásának típusai: „aztán”(ha az epizódok idõben egymás
után következnek) – „mert”(ok-okozati a kapcsolat) – „És”(egyidejûleg fordulnak
elõ) – „Beágyazott”(egyik epizód a másikba). 

a tanulási problémákkal küzdõ gyermekek történetei rövidebbek voltak, 
kevesebb állítást tartalmaztak, de az epizódok számában nem mutatkozott 
szignifikáns különbség a kontrollcsoporthoz képest. a tanulási zavarokkal küzdõk
kevesebb idõt töltöttek a történet körülményeinek leírásával, többet az 
eseményekével. Kevesebbszer alkalmazták az epizódok összefûzésének komplett
formáit (idõi, kauzális, szimultán). Kihagytak információkat a fõhõs belsõ
válaszairól, terveirõl, próbálkozásairól. a hiányosságokból arra lehetne követ -
keztetni, hogy 1/ nem rendelkeznek kellõ nyelvi készségekkel (ez ezúttal kizárt,
hi szen legalább egy teljes epizódot produkáltak), 2/nincsenek tudatában ezek
jelentõségének vagy 3/nem ismerik fel annak szükségességét, hogy mindezekrõl
informálniuk kellene a hallgatót. Nem teljesítve a narratívum követelményeit a
hallgatóra rakják a kommunikációs terhet, aktivitásra késztetik: a hiányzó infor -
máció kitalálására.



eaton et al. (1999) 5, 7, 9 és 11 éves gyermekek narratívumaiban vizsgálta az
értékelések elõfordulását videón látott dialógusok nélküli történetek felidé zé sé -
ben. amikor csak a történetet kellett a gyermekeknek elmondaniuk a saját
szavaik kal, az 5 évesek a többiekhez képest kevesebb alkalommal utaltak a
szereplõk érzelmi állapotára, kevesebb magyarázatot adtak az eseményekre.
amikor viszont kérdésekre kellett válaszolniuk – elõbb az eseményekre, majd a
szereplõ állapotára vonatkozóan – akkor alig maradtak el az idõsebb gyer me -
kektõl. az eredmények alapján a szerzõk hangsúlyozzák a szülõk kommunikációs
stílusának, a gyermeküket történeteik kifejtésére ösztönzõ attitûdjének szerepét a
narratívumok fejlõdésében (mint azt a korábban említett peterson et al. /1999/ is
tette). Utalnak azonban arra, hogy a szülõknek ügyesen kell egyensúlyozniuk,
nehogy túl sokszor szakítsák meg gyermekük elbeszélését kérdéseikkel, hogy
ezzel elvegyék a kedvét tõle, s ne menjenek bele túlságosan a részletek elem zé sé -
be, ezáltal mesterkéltté téve a narratívumot.

a következõkben néhány logopédiai foglalkozásra járó beszédhibás, ill. 
diszlexiaveszélyeztetett 5-7 éves gyermek narratívumait mutatom be.
a vizsgálat menete: a magnóra felvett beszélgetésbe két „hívótörténetet” iktattam
be (Rollins et al., 2000) nyomán):

1. Képzeld el! egyszer, amikor takarítottam a lakást, az egyik virágcserép mögül
kirepült egy méhecske és megcsípett. Történt veled már ilyen?

2. látod ezt a sebhelyet az ujjamon? egyszer, amikor kenyeret vágtam, a kés
véletlenül megcsúszott, és megvágtam az ujjam. Történt veled már ilyen?

a gyermekek történetmondása során számukra visszajelzést folytatásra ösztönzõ,
de „semleges” szavakkal nyújtottam: ó! nahát! igen? és aztán?. egyesek spontán
is elmondták egy-egy múltbeli élményüket. ezeket is lejegyeztem. össze hason -
lításuk az indukált történetekkel tanulságos. az utóbbiak közül a szerzõk (Rollins
et al., 2000) a hosszabb elemzését javasolják: külön sorokba írva a mondatokat,
tagmondatokat (alany+állítmány), melléjük a labovi kódokat (labov, 1977, 362-
370; Rollins et al. 2000) feljegyezve.

(a felvételekre tanév végén, 2003, ill. 2004 júniusában került sor, Cs.
dávidnál a másodikra 2004 augusztusában.

a. ida (7; 0)
l.: Képzeld el! egyszer, amikor takarítottam a lakást, az egyik virágcserép mögül
kirepült egy méhecske és megcsípett. Történt veled már ilyen?

ida: aha, itt megcsípett. esemény, orientálás
l.: igen?
ida: Sírtam is. esemény, értékelés 
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l.: meséld el, hogyan volt! abstract
ida: Úgy, 
hogy apával voltunk egy bácsinál, 1 esemény, orientálás
és ott volt egy körtefa, 2 esemény, orientálás
és ott csípett meg. (aha! És aztán?) 3 esemény
aztán meg hazamentünk, 4 esemény
és apa meg így…apa meg így gyógyítgatott 5 megoldás
addig nem engedett ki az ágyból, 6 megoldás
amíg el nem múlt. 7 megoldás

(Hogyan gyógyítgatott?)
Úgy, hogy simogatta.
(Beszélgetésünk dialógus és narratívum részét vonallal választottam el.)

ida klasszikus tetõpont narratívumot adott elõ. dialógusunkban már a labovi
„abstract”ra is ráismerhetünk. 

l.: látod ezt a sebhelyet az ujjamon? egyszer, amikor kenyeret vágtam, a kés
véletlenül megcsúszott, és megvágtam az ujjam. Történt veled már ilyen?

ida: Kiskoromban. abstract: orientálás,
de most már vigyázok a késre. esemény, értékelés,
most is szokok (sic!) vágni a késsel, esemény,
de most már nem vágom el a kezemet. esemény, értékelés
(És az kiskorodban hogyan volt? Hogyan történt?)

Úgy, 
hogy anya meg apa nem vette észre, 1 esemény, orientálás, értékelés
megfogtam a kést, 2 esemény
és véletlenül belenyúltam. (És aztán?) 3 esemény, értékelés
Sírtam. 4 esemény, értékelés
és anya meg apa bejött, 5 esemény
és az ujjamra tettek ilyen … tapaszt, sebtapaszt. 6 megoldás

itt is jól felépített klasszikus tetõpont narratívumot kaptunk, a kislány itt is 
használja az abstractot, most ebben teremt kapcsolatot a múltbeli események és a
jelen között (ahogyan ezt labov a codára jellemzõen leírta ( labov, 1977, 365).
ida részleges pöszesége miatt járt logopédiai foglalkozásokra (r, s, zs, cs paralália)
– beszédhibája a tanév végére megszûnt. diszlexiaprevenciós gyorsteszt- és
Bender a teljesítménye jó volt, tehetségesen rajzol ( a városi rajzversenyen díjat
nyert). Szeptemberben elkezdi iskolai tanulmányait.
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B. Gyuszi (6;3)
l.: Képzeld el! egyszer, amikor takarítottam a lakást, az egyik virágcserép mögül
kirepült egy méhecske és megcsípett. Történt veled már ilyen?

Gyuszi: igen.
a temetõben a mamámmal. (meséld el!) abstract

mentünk a temetõbe a dédihez, 1 esemény, orientálás
mer’ õ meghalt, 2 esemény, értékelés
és akkor mentünk ahhoz a másik kúthoz, 3 esemény
és akkor ott csípett meg… 4 esemény
Én nyitottam, 5 esemény
és akkor megcsípett, 6 esemény
és nagyon fájt. (És aztán?) 7 esemény, értékelés
És akkor mentünk haza, 8 esemény
utána…elmondtam mindent, 9 coda
és ennyi. 10 coda

Gyuszi narratívumából a megoldás hiányzik, egyébként jól felépített tetõpont 
narratívum. idáéhoz képest azonban kevesebb értékelést tartalmaz, szikárabb.
diszlexiaveszélyeztetettsége miatt jár logopédiai foglalkozásokra. Bender a, ppl
teljesítménye gyenge, emberrajza elnagyolt, a Gmp-teszt beszédészlelés 
részpróbáiban elmarad korosztálya átlagától (Gmp 2-5: 50% - 60% - 40% - 10%),
beszédértése átlagos. az óvodai csoportban nehezen kezelhetõ, érzelemviharai,
túlmozgékonysága a logopédiai foglalkozásokon is tapasztalható. az instrukció-
kat lassabban érti meg társainál, válaszai is késõbben érkeznek, így egyes játé-
kokban rendszeresen alulmarad, amire dühkitöréssel reagál. a nevelési tanácsadó
további egy tanév óvodai fejlesztést javasolt számára.

C. dani (6;5)
l.: Képzeld el! egyszer, amikor takarítottam a lakást, az egyik virágcserép mögül
kirepült egy méhecske és megcsípett. Történt veled már ilyen?

dani: igen.
a pincében már csípett már egy…három
… három… abstract
engem is csípett már három
szúnyog! (Szúnyog, nem méhecske?)
Nem. (meséld el, hogyan volt!)

Úgy,
Hogy fölmentünk a szõlõbe, ott (igen) 1 esemény, orientálás
ott föl (igen)
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és ott…fölsõ alján
és fönn, messze-messze
és ott csípett meg.(és aztán?) 2 esemény
És aztán sírtam… 3 esemény, értékelés
és megcsíptek így. Így, így, így szúnyogok. 4 esemény

dani tetõpont narratívuma jóval rövidebb az elõzõ két gyermekénél, kevés érté -
kelést tartalmaz, de hosszasan orientál. láthatóan küszködve keresi a szavakat, de
csak szóismétlésekkel tudja hangsúlyozni, amit fontosnak tart.

Gyakori eséseirõl beszélgetünk. az egyikrõl ezt meséli:
dani:…hazajöttünk a Sanyi bácsitól, 1 esemény, orientálás
akkor elestem… 2 esemény
és nagyon fájt. (és aztán?) 3 esemény, értékelés
És aztán… apa meglátta, 4 esemény
megmutattam, 5 esemény
aztán meglátta (és aztán?) 6 esemény (ismétlés)
fölmentünk a lakásunkba 7 esemény
és ott megmosta térdemet 8 megoldás
mind a kettõvel elestem 9 esemény
mind a kettõt megmosta (és aztán?) 10 megoldás (módosított ismétlés)
aztán bementem a nagyszobába aludni. 11 megoldás

ez a spontán élménye fontos számára, színvonalasabb történetmondásra ösztönzi:
több eseményt sorol fel, megoldás is van, de továbbra is kevés az értékelés, sok
az ismétlés.

dani megkésett beszédfejlõdés után pöszén, agrammatikusan beszél, idõnként
echolál. Szókincse gyér (peabody: 43 pont; ppl fõnévi allomorfok: 15-bõl 10
pont, névutóhasználat: 15-bõl 1 pont); a Bp-i Binet intelligenciateszttel mért iQ-
ja 70. Rajza életkora átlagától elmarad, Bender a teljeítménye igen gyenge. a
Tanulási Képességet vizsgáló Szakértõi Bizottság vizsgálta, még nem kezdi el
szeptembertõl iskolai tanulmányait.

d. valentina egy év elteltével ugyanazt az élményét meséli. mivel ez idõ alatt
sokat hiányzott az óvodából, a javasolt fejlesztõ foglalkozásokra se járt (nagyon
gyenge Bender a és gyenge gyors dpT- teszt eredmények), a két elbeszélés 
közötti különbség a narratívumoknak spontán (a családban történõ) fejlõdését
illusztrálja. 

l.: Képzeld el! egyszer, amikor takarítottam a lakást, az egyik virágcserép mögül
kirepült egy méhecske és megcsípett. Történt veled már ilyen?
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d. valentina (5;4)
a virgit megcsípte egy darázs. (Hogyan volt ez?) abstract

Úgy, hogy rossz helyen állt, 1 esemény, értékelés
azt bekerült a mamája a kórházba, a darázsnak, 2 esemény, értékelés
oszt’ megcsípte. 3 esemény

d. valentina (6;4)
Nem, a virgit csípte meg egy darázs, három darázs.
(Hogyan volt ez, meséld el!) abstract

Úgy, hogy a darázsok mamája bekerült a kórházba, 1 esemény, értékelés
és úgy megcsípték, 2 esemény
mert rossz helyen álltak. 3 esemény, értékelés
a zizit meg engemet, meg Csabikát nem 
csípték meg, csak a virgit. (És aztán?) 4 esemény, értékelés
aztán hazament sírva. 5 esemény, értékelés
egy bugyogóban ment. 6 esemény, értékelés

e. dávid koraszülött volt (33 hétre született), besárgult, a rutin koponya ultra -
hang-vizsgálat hydrocephalust mutatott. egy hónapos korától vp shuntot viselt,
amelyet fél éves korában infektálódás miatt el kellett távolítani. ezt követõen 
neuroendoscopos fenestrációs idegsebészeti mûtét történt. Rendszeresen járnak
kontrollra: shuntre nincs szüksége azóta; jelenleg egyértelmû neurológiai kórjele
nincs. Strabizmusa miatt szemüveget visel.

óvodába 4 éves kora után, orvosi - pszichológiai javaslatra kezdett járni,
ekkor jelentkeztek logopédiai vizsgálatra is. Folyamatos beszédét alig értettük,
általános pöszeség, következetlen hangcserék, aláliák jellemezték. Rajza a firka
fokán volt, Bender a teljesítménye: 0 pont. az óvodai csoportba nehezen
illeszkedett be, fõleg egyedül játszott – bár a gyermekek nevét, esetleges hiány -
zásaikat, azok okát számon tartotta. a közös programokkal szembeni averzióit
idõnként hisztikkel, sértõdõs sírásokkal fejezte ki. 4;7 éves, amikor (5 hónap 
logopédiai foglalkozás után) a Gmp- teszt beszédészlelési eredményei: Gmp 2 –
Gmp 5: 0% - 80% - 70% - 10%, beszédértése a Gmp 12 részfeladatban: 10%. ek -
kor a hívótörténetekkel nem sikerül kicsalni belõle narratívumot, de egy elesésérõl
így beszél:

e. dávid (4;7)
mitõl van az a seb a térdeden?
amikor elestem.
elestél? az hogyan volt?

az adrián meglökött, 1 esemény, orientálás
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Hátrabillentem, puff! 2 esemény, értékelés
És aztán?
Nagyon sírtam, mint a fene! 3 esemény, értékelés

dávid a következõ tanévben heti két alkalommal egyéni logopédiai foglal kozá -
sok ra járt. az egyéni foglalkozásokat életkora, beszédhibája súlyossága, a nála
idõsebb gyermekekre jellemzõ érdeklõdési köre, sajátos ritmusa a játékos feladat -
tevékenységekben, valamint erre a kétszemélyes szituációra való kifejezett igénye
indokolta. Sokat beszélgettünk (sokat kérdezett); gyakran jelent meg mese könyv -
vel (otthon lelkiismeretesen foglalkoznak vele, sokat mesélnek neki) – ilyenkor
végiglapoztuk, s felváltva meséltünk belõlük. Közben a hangok alakítására, rögzí -
tésére is sor került, játékos hallási differenciáló gyakorlatok után, mellett. Színezõ
– rajzoló kedvét csak lassan sikerült felkelteni: emberrajza egyre tagoltabb lett, a
tanév végére illusztrációt készített – persze sematikus figurákkal – prokofjev:
péter és a farkas címû zenés meséjéhez; a Bender a tesztben 9 pontot ért el (5;7
éves!). a ppl-teszt névutóhasználatot vizsgáló részpróbájában 15 kérdésbõl 10-
re felel jól, a fõnévi allomorfokat vizsgálóban 15-bõl 10-re. a Gmp kontroll
lényeges javulást mutat a beszédészlelés Gmp 2 – Gmp 5 próbáiban: 60% - 80%
- 100% - 50%, a beszédértés viszont alig változott: Gmp 12: 20%. a peabody
szókincsvizsgáló tesztben ponteredménye 62 – jó átlagos teljesítmény az õ élet-
korában.

a nyári szünet után csaknem minden tanult hangot alkalmaz a spontán 
beszédében, s – egy erdei kép részeinek azonosításánál véletlenül derül ki – olvas.
a képekhez tartozó rövidebb szavakat lassan, de kitartóan, a jelentést megértve
böngészi. (a logopédiai foglalkozásokon gyakran választotta korábban a
betûkirakós játékokat, rákérdezve a betûkre; egy-egy szót, nevet közösen kirak-
tunk ilyenkor.)
az egyik hívótörténet most „elõhív” belõle egy rövid történetet:

e. dávid (5;10)
l.: Képzeld el! egyszer, amikor takarítottam a lakást, az egyik virágcserép mögül
kirepült egy méhecske és megcsípett. Történt veled már ilyen?

dávid: Sok helyen megcsípett, 1 esemény, értékelés
de nem is sírtam, 2 esemény, értékelés
hanem csak elzavartam, hess! 3 megoldás

egy elesésérõl viszont bõvebben beszámol egy tetõpont narratívumban:

a mamánál egyszer elestem, (igen) 1 esemény, orientálás
amikor nyaraltam. (igen, aztán?) 2 orientálás
Közben elestem, zutty, pah! 3 esemény, értékelés



aztán úgy! (aztán mi történt?)
elmentek a kocsival a keresztapám meg
a keresztapám barátnõje, 4 esemény
de akkor elestem, hú! 5 esemény, értékelés (ismétlés)
de aztán nem kellett megmûteni, 6 esemény, értékelés
hogy hozzá kell tenni egy ágyhoz, engem. 7 esemény, értékelés

dávid beilleszkedési problémáiban szerepet játszhat beszédértési nehézsége és
fejletlenebb történetmondó képessége is. Nem sikerült még „lehûtenie” élmé -
nyeit: eseményt – érzelmet – gondolkodást szétválasztani (majd a narratívumban
integrálni). az élménnyel együtt annak eredeti indulati intenzitását is felidézi –
viszonylag sok hangulatfestõ, hangutánzó szava, „szóleleménye” errõl is tanús ko -
dik (nemcsak a megfelelõ szavak mobilizálásának nehézségeirõl vagy hiányáról).
a kisfiú nyitottsága, érdeklõdése, ösztönös (és ösztönzött) intenzív törekvése a
környezõ világ megismerésére és megértésére segíti nyelvi fejlõdését. Bõvülõ
szókinccsel, beszélgetéseken és meséken edzett mondatépítési és mondatfûzési
technikájával egyre inkább képes lesz saját élményeit a környe zetében elvárt
módon – megfelelõ narratívumokban – megfogalmazni, s mások narratívumait
megérteni. ezáltal könnyebbé válhat kortársaihoz, a felnõttek elvárásaihoz való
alkalmazkodása is.

Természetesen sok gyermek vizsgálatára, a különféle vizsgálati eredmények össze -
vetésére van szükség ahhoz, hogy helyes – értelmezhetõ – összefüggéseket találjunk
– narratívum és nyelvfejlõdés,
– narratívum és én-fejlõdés (viselkedés, óvodai, iskolai beilleszkedés),
– narratívum és tanulási teljesítmény között, továbbá
– narratívum és szülõi kommunikációs stílus,
– narratívum és pedagógiai, logopédiai gyakorlat viszonylatában.
a bemutatott esetek ezekre a lehetõségekre próbálják felhívni a figyelmet.

összefoglalás

a gyermeki narratívumok kutatása – különös tekintettel a beszédhibás, gyenge
nyelvi készségû, tanulási zavarokkal küzdõ gyermekek narratívumaira – a logo -
pédia feladata is lehet, gazdagítva ezzel tudományunk elméletét és gyakorlatát. a
diagnosztikus eljárások egyikeként a narratívumok vizsgálata informálja a logo -
pé dust az én-fejlõdéshez, a tanuláshoz szükséges nyelvi készségek egy csoport já -
ról. egyúttal felelõssé is teszi: olyan eljárásokon, módszereken is kell gondol -
kodnia, amelyekkel segítheti e téren a gyermekeket. a szülõk felvilágosítása,
tanácsokkal, javaslatokkal ellátása az egyik eszköz ehhez, az óvodai, iskolai 
pedagógusok informálása a másik. a harmadik segítési lehetõség a logopédiai

268



269

foglalkozásokon adódik, kétféle módon: 1/ a gyermek aktuális narratív kész -
ségeihez igazodva adjuk az instrukciókat, választjuk meg és alkalmazzuk a 
szükséges beszédjavító, készségfejlesztõ feladatsorokat, 2/ a narratív készségek
fejlesztésére is törekszünk, tudatosan, a foglalkozások céljai, feladatai rend sze ré -
be építve.
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Qualigraf Grafikai és Oktatási Bt. (Gyõr)

Autizmussal élõ tanuló integrációs modellje

ÁRNiCS KaTaliN

(Közlésre érkezett: 2004. november 7.)

...a fejlett gyógypedagógiai intézményhálózattal rendelkezõ országokban minden
gyermek joga – függetlenül attól, hogy valamely sérülés vagy egyéb ok követ -
keztében fejlõdésében akadályozott – hogy megkülönböztetés és elkülönítés nélkül
vehessen részt intézményes nevelésben. 

a sajátos nevelési igényû tanulók integrált nevelésének-oktatásának gyakorlati
megvalósítására a közoktatási törvény elõször 1993-ban adott lehetõséget.”
(Kõpatakiné) 

a kisfiú akit az esetismertetésben andornak nevezek, harmadik gyermekként,
gondtalan várandósságból, 39 hétre 2660 g születési súllyal született. Jó étvágyú,
jól fejlõdõ, nyugodt csecsemõ volt. mozgásfejlõdése megfelelõ ütemben zajlott,
beszédfejlõdése egyenletes volt. Szobatisztasága 2 évesen nappalra, két és fél éves
korára éjszakára is kialakult.

a család 3 és 5 éves kora között figyelt fel andor eltérõ fejlõdésére. eluta -
sította a mesét, közös játékba nem lehetett bevonni. Kérdéseit sztereotip módon
ismételgette. a névmásokat helytelenül használta. Furcsa kézmozgásai jelentek
meg. a játéka igen egysíkú volt. óvodába 3 és fél évesen került, ahol rövid idõn
belül jelezték a vele kapcsolatos nehézségeket. a csoport szabályait, szokásait
igen nehezen, sok segítséggel sajátította el. a csoportban dolgozó felnõttekkel
félénk volt. Társaihoz nem a megfelelõ módon közeledett, csak a számára érdekes
témákban kezdeményezett kapcsolatot. Korának megfelelõ szimbolikus játékra
nem volt képes. Kötetlen helyzetben hónapokig ugyanazzal a játékkal fantá -
ziaszegényen játszott vagy ugyanabban a témában – az autópályákról, utakról –
készített rajzokat. Közös játékban a játékszabályokat nem értette, gyakran cél -
talanul futkosott. a foglalkozásokon részt vett, de azokat kiabálással, nevet -
géléssel, önagresszióval kísért dühkitörésekkel gyakran megzavarta. a frontális
instrukciót nem értette. a környezetben bekövetkezõ változások kétségbe ejtették.
idegenekhez fenntartások nélkül, zavarba ejtõen közeledett, ugyanakkor szü -
leivel, testvéreivel kapcsolata megkülönböztetett, személyes volt. Beszédértése
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korlátozott volt, összetettebb, elvontabb szociális tartalmú kérdéseket gyakran fél-
reértett, figyelmen kívül hagyott. andor diagnosztizálását (autizmus - spektrum
zavar, pervazív fejlõdési zavar, asperger szindróma) és értelmi képességeinek fel-
mérését az autizmus Kutatócsoport Gyermek és ifjúságpszichiátriai ambu -
lanciájának szakemberei végezték. a leiter-féle nemzetközi teljesítmény skálával
mért intelligenciahányadosa életkorának megfelelõ átlagos övezetet mutatott.
intenzív gyógypedagógiai fejlesztése 2000 áprilisában kezdõdött. andor ekkor 5
éves 10 hónapos volt. Kezdetben a figyelme rendkívül könnyen elterelõdött, na -
gyon gyengén koncentrált, ezért elõször meg kellett tanítani tanulni, figyelni.
munkaasztalát elkülönítettem a játéktértõl, a tanulással töltött idõt vizuális jelek -
kel kiszámíthatóvá, láthatóvá tettem. a feladatok számát lassan növelve, kódos
rendszerrel tanítottam az önálló munkavégzést is. a tér és az idõ strukturálását na -
gyon gyorsan elfogadta, érezhetõen megkönnyebbülést jelentett számára az ezek
által nyert átláthatóság, kiszámíthatóság. a fejlesztõ foglalkozások kezdetén óra -
ren det készítettünk. az otthoni élet megkönnyítésére az édesanyját is meg taní tot -
tam a napirend használatára. ez kezdetben rajzot és írásbeli instrukciót tartalma -
zott az adott feladatra nézve, késõbb csak írásban jelöltük a napirendi pon tokat. a
vizuális támogatás bevezetésével viselkedésproblémái jelentõsen csökkentek, tel -
je sítménye nõtt, a kezdeti 2-3 percig tartó koncentrált munka hamarosan 15-20
perces idõtartamra bõvült.

andor nagyon kedvelte a térképek nézegetését, ezzel az egész napját eltöltötte
volna, funkciót adtam ennek a tevékenységnek és ezt motivációként, jutalma -
zásként használtam fel. megtanítottam arra, melyek a fáradtság jelei, mit lehet
akkor érezni. Segítettem abban, hogyan kell ezt szociálisan elfogadható módon
kö zölni, és azt is – ilyenkor hogyan lehet kérni pl. 10 perc térképnézegetést pihe -
nés re, elvonulásra.

egyértelmû volt, hogy a többségi óvoda minden segítsége mellett sem tudja
nyújtani a speciális igényeknek megfelelõ nevelést, kezdetben heti egy, majd heti
két délelõttöt az óvodában töltöttem andorral. itt is nagyon sok tennivalóm adó-
dott. a környezetet biztonságossá, kiszámíthatóvá kellett tennem andor szá mára.
az óvodapedagógusok segítségével képes eligazító jeleket (algoritmusokat)
helyeztünk el a teremben, pl. segítség a játékok összerakodásához, a fürdõ szo bá -
ban pl. a fogmosás, WC használat rendje – megkönnyítve ezzel andor önálló so -
dását. 

a kisfiú csoportja vegyes életkorú gyermekekbõl állt, választottunk közülük
néhány együttérzõbb gyermeket és velük külön is beszélgettünk andor nehéz -
ségeirõl, kérve õket segítsék társukat a játékban, a közös tevékenységekben. Õk
lettek a barátok. andor erõteljesen érdeklõdött a betûk iránt. Utcán, séta közben,
boltban kérdezõsködött a feliratokról, majd szinte egyik napról a másikra, 2000
decemberére megtanult olvasni és nyomtatott nagybetûkkel írni. Hat éves hat hó -
napos volt ekkor. mindeközben viselkedésproblémái változó intenzitást mutattak.
igen nagy gondot jelentett andornak az utcákon látható óriásplakátok kiszámít -
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hatat lan megjelenése, cserélõdése. Érthetetlen volt számára a jelentésük, a funk -
ciójuk. ekkor vezettük be a „plakát – füzetet“. végigjártuk a környék plakátot 
tartalmazó helyeit, feljegyeztük a plakát tartalmát, közösen írtunk egy rövid
magyarázatot a hirdetés lényegérõl, rögzítettük a kihelyezés és a plakát-csere
idõpontját. ez a füzet különleges módon mágikus tartalommal bírt. megszûntek a
dühkitörések, majd egy idõ után elfogadottá váltak számára az utcán, házfalakon
található hirdetések. Úgy tûnt mintha a füzet segítségével uralkodni tudott volna
az információk sokaságán. Néhány hónap múlva közömbössé vált a plakátok
iránt. Súlyos problémát jelentett az is, hogy andor nem volt hajlandó tömeg köz -
lekedési eszközön utazni, kizárólag személygépkocsival, de ez esetben is gondot
jelentett, hogy ki vezet, ki hol ül, mit jelent az, hogy utas, mit jelent az, hogy
vezetõ, mit jelent az, hogy jogosítvány. ezzel a viselkedéssel számtalan családi
programot hiúsított meg. az autóbusszal kapcsolatos ellenállását azzal a félel -
mével magyarázta, hogy a felszálláskor becsapódó ajtók összeszorítják õt. a
„buszozás tanulása“ másfél évet vett igénybe. 

Félt a boltban a kenyérszeletelõ hangjától, a bábszínházban a sötéttõl és a han -
goktól, a postán a sok embertõl, a szagoktól. Fejlõdésének fontos állomása volt,
amikor a dührohamok helyett képessé vált az érzéseirõl beszélni. 

az egyes társas helyzetek eseményeinek megértetésére „szociális történeteket“
dolgoztunk ki. itt apró lépésekben leírtuk a várható történéseket. ezeket el is ját -
szottuk, be is gyakoroltuk szerepjáték formájában. Néhány példa ezek közül: szín -
há zi elõadás megtekintése, hangverseny az óvodában, levélfeladás a postán, kifli -
vá sárlás a boltban, buszozás tanulása, játék igazi kutyával. Tanultuk az együtt ját -
szást, a barátkozást is. andornak komoly nehézséget jelentett mások nonverbális
jelzéseinek megértése, de saját érzelmeit is szokatlan módon fejezte ki, jelzéseibõl
hiányzik az árnyaltság. az érzelmek megértését az „arcok füzetével“ tanítottam.
Különbözõ társas helyzetekben látható érzéseket és azok árnyalatait tükrözõ fény -
képeket vágtam ki újságokból, ezeket csoportosítottam és magyarázatokkal láttam
el. önértékelését, saját magáról alkotott tudását a „fényképek az életemrõl - az én
történetem“ elnevezésû füzetben rendszereztem. andor rendszeresen úszott és
lovagolt. a fejlesztés során elértük azt, hogy az uszodában és a lovardában nem
szólítja meg az ismeretlen embereket, csak azoktól kérdezõsködik, akikkel az õt
kísérõ felnõtt is szóba elegyedik. a számára ismeretlen, érthetetlen szavakat „szó -
tárfüzetbe“ gyûjtötte.

andor 7 éves korában jól olvasott, de a bonyolultabb tartalom megértésével
változatlanul gondjai voltak. Hosszas keresés után találtunk számára egy többségi
általános iskolát, a Gyõrszabadhegyi Közoktatási Központban ahol Wernerné
Csor dás Éva igazgató asszony érzékeny volt a problémájára. Felajánlotta, hogy
kísérletképpen 2002 februárjától andor vegyen részt az egyik elsõ osztály mun -
ká jában. Heti egy alkalommal 4 órát töltött gyógypedagógusa kíséretében mate -
ma tika és magyar órán. Százas körben alapmûveletekkel számolt, de komoly ne -
héz ségei voltak a szöveges feladatok megértésével. Nyomtatott betûkkel gyor san,
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kevés helyesírási hibával írt. az írott betûk, a betûkapcsolás elsajátítása szinte
megoldhatatlan feladatot jelentett a számára. 

andor az elsõ naptól elfogadta az iskola rendjét. viselkedésproblémát nem
mutatott. Gyógypedagógusa mellette ült a padban és írott, rajzolt instrukciókkal
segítette. 

a szünetekben is szüksége volt a támogatására – a zaj, a sok mozgás, a gye re -
kek közeledése kezdetben nagyon felzaklatta. a 2002-2003 tanévtõl magán ta nuló
státuszba került ebben az iskolában. integrációja ettõl az idõtõl speciális 
szükségleteire tervezett fejlesztési program alapján, heti 10 órában történt. ez az
egyedülálló, minta nélküli pedagógiai munka sok feladatot adott minden részt -
vevõnek. a befogadó osztályközösségnek el kellett mondani, gyermekek számára
érthetõ módon andor másságát. a tanítóknak és a gyógypedagógusnak meg 
kellett tanulni közösen gondolkodni az elvárások tekintetében. a zsolnai program
keretein belül meg kellett tervezni egy követelményszint minimumot. mindez
nagyon sok nehézséggel járt, de sok használható tapasztalatot is hozott az eltérõ
szükségletû tanulók integrációs lehetõségeinek kidolgozásához. andor a folyó -
írást a társaival együtt az elsõ osztályban megtanulta. a programban szereplõ
embertan tantárgy sok lehetõséget adott számára az önmegismerés elsajátításában,
ezt nagy örömmel tanulta. Szintén nagyon hasznos volt a szociális kapcsolatainak
ügyesítése szempontjából a nyelvi-irodalmi-kommunikáció tantárgyi órákon, a báb
és néptánc órákon valamint a kommunikáció,- illem- és a sakkórákon való részvé-
tel. andor sikerrel zárta a harmadik évet, szeptembertõl negyedik osztályba lép. 

Köszönetünket fejezzük ki az Gyõrszabadhegyi Közoktatási Központ jelen legi
igazgatójának módos dezsõ úrnak és Gulyásné Cseh mária tanítónõ asszonynak.
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TANULMÁNYÚT, TAPASZTALATCSERE

Beszámoló a lengyel-magyar rehabilitációs
tanári képzésrõl

magyarországon egyetlen városban, Budapesten az elTe Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Fõiskolai Karon folyik tiflopedagógus képzés. a látássérül -
tekkel foglalkozó tanárok képzésében sajnos hivatalosan csak 15 óra tájékozódás
és közlekedés, 30 óra mindennapos tevékenységek tanítása és 30 óra látásnevelés
van. Rehabilitációs tanári képzés jelenleg nincs az egész országban.

ennek hiányát ismertük fel, és kértünk segítséget több európai országtól.
Kérésünkre a legkedvezõbb ajánlattal a varsói Gyógypedagógiai akadémia vála -
szolt, aminek azért is örültünk különösen, mert jelenleg mindössze négy magyar
kolléga rendelkezik hivatalos rehabilitációs tanári végzettséggel, és õk szintén
var sóban szerezték meg képesítésüket.
a képzés 2003. októberében indult. 
Négy tantárgyunk volt: Tájékozódás és közlekedés 190 órában, mindennapos
tevékenységek 100 órában, látásnevelés 30 órában,  professzionalizmus 20 órá -
ban; Tanítási gyakorlatunk 60 óra volt. 
Tanáraink: dr. antonina adamowicz-Hummel, dr. malgorzata Walkiewicz és mgr.
Janusz preis voltak illetve közremûködött még maureen duffy a pennsylvaniai
Optometriai Fõiskola igazgatója óraadóként. a képzés varsóban, laskiban és
Buda pesten zajlott.

Csoportunk nyolc résztvevõbõl állt: hárman a budapesti vakok Általános
isko lájából, ketten a budapesti vakok óvodájából, egy fõ a budapesti vakok ele -
mi Rehabilitációs Csoportjától (felnõtt korban megvakultak), egy tanárnõ a buda -
pes ti Gyengénlátók Általános iskolájából és egy kolléganõ a debreceni gyen -
génlátók dr. Kettessy aladár Általános iskolájából. Csoportunkból heten gyógy -
pedagógusok, egy résztvevõ pedig szociálpedagógus (6 nõ és 2 férfi). Állandó
kísérõnk volt a képzés során folyamatosan egy angol és lengyel tolmács, akik az
elméleti és a gyakorlati órák során is fordították az elhangzottakat.

Két fõ kivételével a csoport többi tagja már évek óta (2-14 éve) gyakorló 
mozgástréner volt. mint látható, csoportunk összetétele nem volt homogén, ezért
nem volt könnyû a képzési tananyag összeállítása számunkra. ennek ellenére az
akadémia törekedett mindannyiunk igényeit figyelembe venni az oktatás során. 

a képzés a látássérültek populációjának egészét felölelte, így egyrészt a korai
fejlesztés, az óvodáskorúak, az iskoláskorúak és a felnõttek; másrészt a vakok,
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aliglátók, gyengénlátók és a halmozottan sérültek, illetve a látó értelmi fogyaté -
kosok oktatása területén is ismereteket nyújtott. 

Foglalkozásokat látogattunk laski óvodájában és iskolájában, annak hal mo -
zot tan sérült tagozatán, a varsói Korai Fejlesztõ Központban, illetve a látás sé -
rültek számára létesített speciális rendelõintézetben. minden tantárgyunk keretén
belül rengeteg fedett szemes illetve szimulációs szemüveges gyakorlatunk volt
sajátélményként. Gyakorló tanításainkat pedig Budapesten és debrecenben, saját
munkahelyünkön végeztük magas óraszámban.

a gyakorló tanítások során különbözõ korú kliensekkel foglalkoztunk: a kis
óvodásoktól kezdve a felnõttekig. az órák általában 45 és 60 percesek voltak, a
kliens teherbírásától függõen. minden foglalkozáson öten hospitáltak (1 gyakor -
lat vezetõ, 1 tolmács és 3 tanfolyami résztvevõ), figyelték a tanár és a kliens mun -
ká ját. minden órát megbeszélés követett, ahol mindenki elmondhatta a meg fi gye -
léseit, gondolatait mind a tanítási módszerekkel, mind a klienssel kapcsolatban. 

az új technikák megismerésén és elsajátításán túl, új szemléletet, látásmódot
tanulhattunk a látássérültek rehabilitációjáról, általános struktúrájának felépíté sé -
rõl és ennek oktatásáról.

Oktatóink nagy hangsúlyt fektettek a hatékony munkát megalapozó, segítõ,
azt minél jobban tervezetté, átgondoltabbá tevõ dokumentáció megismerésére és
alkalmazására. ezek alapján a kliensek állapotfelmérése és szakszerû fejlesztési
tervének kidolgozása is lehetõvé válik. ennek a közös dokumentációnak a beveze -
tésé vel egységessé tehetjük az adatkezelést minden magyarországi látássérültek -
kel foglalkozó intézményben, illetve saját munkánk hatékonysága is mérhetõvé és
nyomonkövethetõvé válik. 

Sok segítséget kaptunk ahhoz, hogy hogyan tudnánk a foglalkozásokat minél
változatosabbá, életszerûbbé, folyamatosabbá és szervezettebbé tenni.

a szervezõk nagy mennyiségû lengyel, amerikai és ausztrál szakirodalom biz -
tosításáról gondoskodtak.

a tanfolyam segített reális szakmai önismeretünk kialakulásában, aminek alapján
kirajzolódnak azok a területek is, ahol további fejlesztésre van szük sé günk, akár
önképzés, akár szakmai konzultációk, hospitálás, szupervízió, elõadások segítségével.

Tanárainktól megoldási módokat kaptunk a csírájukban jelentkezõ kiégési
tünetek kezelésére és feloldására, illetve megtanultuk a szakmai konzultációk,
esetmegbeszélések õszinte, szakszerû, hatékony lebonyolításának módját is.

Bár a képzés 2004. októberében véget ért, a munka tovább folytatódik. Cso -
por tunk ez alatt az idõ alatt szakmai közösséggé vált, megteremtõdött az intéz -
ményközi szakmai együtt gondolkodás, konzultációk, érdekképviselet lehetõsége.
Szakemberré válásunk reméljük, segíti a látássérültek minél szakszerûbb ellátását
és életminõségük javítását.

Bíró Csaba, Fehér zsigmond, Furkó Judit, Komlósi eszter, Kónya Katalin,
Somorjai Ágnes, veress Éva, vincze Renáta résztvevõk; valamint Katzenbach
Jolanta a képzés koordinátora.
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FÓRUM

Tanévnyitó az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Fõiskolai Karon

A gyógypedagógia tágasságáról
(tanévnyitó beszéd, 2005. szeptember 5.)

zÁSzKaliCzKy pÉTeR

Kedves Hallgatóink! Kedves elsõévesek! És kedves Kollégák!

miután Fõigazgató asszony néhány napja felkért arra, hogy a tanári kar nevében
én köszöntsem az új Bárczisokat, sok minden kezdett el kavarogni a fejemben.
mûfaji gondjaim voltak, abban is bizonytalan voltam, hogyan és mirõl kellene
szólnia ennek a rövid beszédnek. a bajokat csak tetézte, hogy az a néhány kedves
és szeretett kollégám, akivel konzultáltam az ügyrõl, ezernyi különféle szem -
pontra hívta fel a figyelmemet. És ezekben rendre igazuk is volt, az átalakulóban
lévõ felsõoktatás és benne a gyógypedagógus-képzés helyzete számos fontos 
kérdést vet fel, mint ahogyan a fogyatékosságügy és a gyógypedagógiai 
ellátórendszer változásai is: olyan kérdéseket, amelyek keményen meg fogják
határozni, hogy a ma a kapunkon belépett hallgatók négy, öt vagy még több év
alatt milyen képzést fognak itt kapni, és mit ér majd mindaz, amit itt tõlünk 
kapnak, négy, öt vagy még több év múlva, amikor kilépnek ugyanezen a kapun.
Sorsdöntõ lehet, egy szakterület és egy szaktudomány jövõje múlhat rajta, hogy a
Kar milyen válaszokat akar és képes adni ezekre a kérdésekre, vagy hogy adott
esetben mások hagyják-e, jóváhagyják-e a válaszainkat.

azután azt kérdeztem magamtól, kell-e értenie, vagy egyáltalán ismernie 
ezeket a kérdéseket valakinek, akivel ma fogunk kezet és azt mondjuk neki:
„egyetemi polgárrá fogadom.” Kell-e tudnia egy friss elsõévesnek, hogy mi is az
a Bologna-folyamat és hogy mekkora a különbség 210 és 240 kredit között?

Nem, nem kell. (elég baja volt nemrég szegénynek az érettségi rendszer
változásaival.) a mi felelõsségünk, hogy a sokszor ránk kényszerített kérdésekre a
lehetõ legjobb válaszokat adjuk, mentsük a menthetõt, vigyük át a gyógypedagógus-
képzés hosszú évtizedek alatt kikristályosodott kincseit a túlsó partra, használjuk ki
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akár a kényszerû változtatás helyzetét is és teremtsünk rugalmasabb, 
fordulékonyabb szerkezeteket és így tovább – de egy ma belépõ nem tudhat még
múlthoz viszonyítani jelent és jövõt, neki a saját elképzelései, elvárásai és bizony-
talanságai vannak a fejében, s majd ezekhez mér elõadásokat, gyakorlatokat,
tananyagot, oktatókat. Késõbb majd, átélve és megtapasztalva a képzés elemeit és
elszenvedve ezek változásait már lesz véleménye arról, mit kapott és hogy az össz-
hangban van-e az elvárásaival, és hogy mit gondol arról, amit még kapnia kellene,
vagy megkapta-e, megkaphatta volna-e ezt egy másik képzési szerkezetben. És
akkor majd nagyon figyelnünk kell a véleményére, arra, amit a változtatásokról gon-
dol, akkor majd kíváncsian és kicsit szorongva kell kérdeznünk õt.

akkor majd, de ma még nem. ma még nem a változásokról kell beszélnem,
hanem azt keresni, ami ezek mögött állandóságként ott bújik. az aktualitások
mögöttesérõl: mint Rilke mondaná, a tények elfedte valóságról. megpróbáltam 
visszaemlékezni arra a napra, amikor én léptem be gólyaként elõször évnyitóra a
Bárczi kapuján (és persze utoljára is, mert ne áltassuk magunkat, felsõbb évesek már
nemigen szoktak évnyitóra járni), szóval megpróbáltam felidézni, ki és mirõl beszélt
a köszöntõben, és nem emlékeztem rá. az akkori fõigazgató asszony kézfogásának
melegére és valamiféle különös, felnõttes büszkeségre, arra emlékszem, meg persze
arra is, hogy a kézfogás melege attól is függött azért, hogy már akkor is sokkal-
sokkal több volt a teremben a fehér blúz, mint a zakó, s mi, a katonaságtól egy-két
napja leszerelt, egymást már jól ismerõ fiúk a leghátsó sorba verõdtünk össze és az
udvariasság ürügyén onnan nézegettük elégedetten az elõreengedett kolleginákat.

Nos, úgy tudtam hát megoldani mûfaji és tartalmi problémáimat, hogy magam
elé képzeltem a megszólítandók körét. a ma, a kapun belépett elsõéveseket. azt
kérdeztem magamtól, nekik mit szeretnék és tudnék mondani üdvözlésképpen. És
eszembe jutott, hogy hiszen én szoktam ilyet csinálni, van valami, amivel az elsõ
féléves elõadásomat három-négy éve kezdeni szokásom, eleve üdvözlés és 
egyfajta útravaló gyanánt, még mielõtt elkezdenénk tárgyalni a gyógypedagógia
alapfogalmait: Fel szoktam olvasni az elsõéveseknek azt a szöveget, amit 
jómagam a legszebben megírt néhány oldalnak tartok a hazai szakirodalomban:
persze, mert nem szigorú tudományos szöveg, hanem esszé, illyés Sándor esszéje
a gyógypedagógiai tradícióról.1 És elemezve a szöveget beszélni szoktam a saját
aktuális olvasatomról, arról, mit is jelenthet ez a hagyomány, és ha van – a 
filozófiai kérdés –: „hogyan lehetséges”. És kinek hol lehet a helye ebben a
hagyományban, hogyan határozhatja meg a gyógypedagógiához és annak egykori
és mai képviselõihez való viszonyát. aztán útravalóul rábízom mindenkire a
szöveget, kezdjen vele a késõbbiekben a saját belátása szerint, de a második félév
egyik szövegolvasó szemináriumán tavaly ismét elõvettük és a kisebb körben
összevetettük az olvasatainkat. (demonstrálva az értelmezés tudományának
folya matát is: az olvasatok egymásra rétegzõdése és ezek idõi változásainak 
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feltárása és tudatosítása, amit Gadamer, ugye, hatástörténeti tudatnak nevez.) Nos,
hadd hozzam most elõre egy héttel mindezt, s bár felolvasni a szöveget nincsen
idõnk, hadd vessek fel röviden szempontokat és kérdéseket vele kapcsolatban. (És
mindenkinek hoztam egy példányt, kérem szépen a jövõ hétre gondosan elolvas-
ni, egyetemen vagyunk, tanulni jöttek ide, még be sem iratkoztak s itt az elsõ házi
feladat.)

Tehát: Kedves elsõévesek! Felidézem egykori kérdéseimet és ma már tudom,
hogy ezekre a kérdésekre egy szakember élete végéig próbál válaszolni,
különbözõ válaszokat fogalmazva meg persze, de hát a kérdés megint a filozófia
elsõdlegesebb, mint a válasz. milyen is az a gyógypedagógia, amit hivatásul
választottak? És mit jelképez az „egyetemi polgárrá fogadom" mondat, éppen itt,
az elTe gyógypedagógiai karán, milyen is ez a kar, „a Bárczi"?

az én elsõ válaszom, hogy tágas. Szellõs, a szabadság huzatossága jellemzi.
mert nagyon sokféle érdeklõdéssel és motivációval lehet ide jönni. már várom az
alkalmat, amikor megkérdezhetem, ki miért éppen ezt a képzést választotta, s arra
számítok, hogy különbözõ válaszokat fogok kapni. mert sokféle okból határoz -
hatja el valaki, hogy gyógypedagógus lesz és azok mellé áll, akik valamilyen
szempontból mást, sajátosat, többet kérnek a nevelõiktõl és az életüket kísérõktõl,
mint mások. van, aki jól ismeri ezt a világot egy testvérén vagy családtagján
keresztül; van, akinek a szülei példája lebeg a szeme elõtt; van, aki ember- vagy
akár felebaráti szeretetbõl ismert meg, s azóta látogat, kísér, nyaraltat érzéke lé -
sében, mozgásában, beszédében, gondolkodásában, társadalmi beillesz kedésében
az övétõl különbözõ tulajdonságokkal rendelkezõ gyerekeket vagy felnõtteket;
van, aki miközben segíteni akar, magát keresi és magán segítene; van, akit az
ismeretlenség vonz és van olyan is, aki alig tud valamit fogyatékosságról és
fogya tékossággal élõkrõl, aki eredendõen mást akart, csak itt kötött ki vala -
hogyan, vagy valami egészen más szempont vezérelte, de most már marad és
kíván csian várja, mi lesz vele.

itt ül 160 fiatal ember, sokféle háttérrel, motivációval, elképzeléssel és tervvel.
ezeket a pályatükör változásait kutatva lehet és kell is vizsgálni tudományos 
eszközökkel, én most a magam feltette kérdésre a magam válaszát adva azt 
mondom, a gyógypedagógia elég tágas ahhoz, hogy elférjen benne ez a
sokféleség, helye van benne az eltérõ szándékoknak, értékeknek, tapasztala -
toknak, mert sokféle tapasztalat lehet érvényes, ha hagyjuk az embert az útján
végigmenni. mind, akik itt ülnek, jó helyen vannak tehát, pontosabban a saját
döntésük lesz, hogy ezt késõbb maguk így látják-e. És szeretném hinni, hogy a
Bárczi mint képzõintézmény, mint kar is elég tágas ahhoz, hogy elférjen benne a
sokféleség, végsõ soron leendõ gyógypedagógusokat képeznénk, akiknek sokféle
gyermek sokféle tanulási és önértelmezési folyamatát kell sokféleképpen
szervezniük és elõsegíteniük majd. És hogyan tanulhatná meg valaki mások 
tanulási és önértelmezési folyamatai számára a legjobb feltételeket megteremteni,
ha a maga tanulási és önértelmezési folyamatai esetében ezt nem engedték meg



neki? (Tudom, egyszerûsítek és az ideáimról is beszélek, de ennyi torzítást talán
megenged a megtalált mûfaj: persze, hogy ez a tágasság sokszor sérül, hogy itt is
emberek dolgoznak akiket kötnek a saját korlátjaik és a külsõ gúzsok, de amíg a
szándékunk él a tágasság fenntartására, addig van esélyünk. addig mondhatom
most mindezt útravalóul.)

a tágasság mellett azonban itt van annak ellentéte is: a magyar gyógypedagógia
és benne a Bárczi egy másik szempontból nézve bizony szûkös világ. annyiban,
amennyiben más szaktudományokhoz vagy ezek képzéseihez képest kicsinek
mondható. egy-egy gyógypedagógiai szakterület hazai irodalma néhány
meghatározó szerzõt jelent, a választandó szakirányukat gondozó tanszékekhez egy-
két meghatározó oktató tartozik, akiktõl majd a szakmájukat tanulják, többé-
kevésbé mindenki ismer mindenkit és tudja, hogy adott kérdésrõl mit gondol. És ez
nem csak a Bárczira nézve igaz: nálunk nincsenek egymástól olyan jól elkülöníthetõ
iskolák, átfogó tudományos és szakmai mûhelyek, mint a nagy országokban, ahogy
sokkal több egyetemen folyik gyógypedagógus-képzés, itt a néhány vidéki
képzõhely sem tanít alapvetõen mást, esetleg csak máshogyan. lehet persze ezt a
szûkösséget bensõségességnek, intimitásnak, és – pilinszkyvel szólva, tehát a lehetõ
legmeghittebb értelemben – „ólmelegnek” is érzékelni, és nem is igen van más
választásunk, elsõévesként sincs, mint így belevágni a tanu lás ba és keresni a helyzet
adta elõnyöket. Baj csak akkor van, ha a bensõ sé ges ség bõl belterjesség, az 
intimitásból mások kizárása és esetlegesség, a meghittségbõl hitbizomány lesz. Ha
ez a világ kicsi is a nagy távolságokhoz, akkor is helye kell hogy legyen egyes 
kérdésekben a többszólamúságnak, mindaddig a határig, amíg a tudomány eszközei
és a szakterület mûködésének szigorú szabályai ezt megengedik.

És most utalok illyés tanár úr írására. a fenti ellentmondás „szûkös” és
„tágas” között az õ tradíció-értelmezésében lesz ugyanis a számomra feloldható.
a szöveg arról beszél, hogy – szemben a legtöbb más tudomány- és szakterülettel
a magyar gyógypedagógiában a nagy történelmi fordulópontokon is fenn tudott
maradni a hagyomány folytonossága, mert van valami, ami a felszíni változások
alatt állandóságként jellemzi, ez pedig egyféle közös szemlélet, vagy inkább a
közöshöz tartozás szándéka lenne. miközben a magyar gyógypedagógia
képviselõi részletkérdésekben sokszor másképpen gondolkodtak, és nyilván nem
voltak mentesek azoktól a gyarlóságoktól, amikkel másokkal szemben magukat
érvényesíteni szokták az emberek, miközben a társadalom és a történelmi kor torz
mûködési szabályai nyilván rányomták a bélyegüket kapcsolataikra és 
tevékenységükre, valami mégis fennmaradhatott és máig mûködik. illyés tanár úr
leírja azt a három elemet, amit õ fontosnak lát ebben a szemléletben, kiemelve az
ember – és így a fogyatékossággal élõ ember – feltétlen tiszteletét, a hátrányos
megkülönböztetés elutasítását, ezáltal kíváncsi és bátor embereknek mutatva a
gyógypedagógusokat, akik el akarnak merészkedni azokig a határokig és
határhelyzetekig, melyek elõtt mások megtorpannak. akik ismerik és elismerik az

279



ember „biológiai esendõségét”. lenne hát a gyógypedagógiának eszmetörténete is
a társadalomtörténete mellett.

Kedves elsõévesek, közvetlenül és közvetve fogunk még errõl a szemléletrõl
beszélni, attól félek azonban, nem folytathatom most tovább, mert hiányzik a visz-
szajelzés, a dialógus a fogódzókról, együtt kell belemennünk a szövegbe és annak
fogalmiságába ahhoz, hogy lássuk, van-e személyes jelentéstartománya az egyes
szavaknak. egy utolsó mondatot szabadjon talán: Ha igaza van illyés tanár úrnak
és létezik ez a különös gyógypedagógiai tradíció, aKKOR mi, a tanáraik holnaptól
sosem egyedül jövünk be az ajtón és lépünk a katedrára, akkor például mögöttem
ott állnak az én tanáraim, illyés tanár úr, lányi tanárnõ, Gordos tanárnõ, mesterházi
tanárnõ és még sokan, már elmentek és itt a teremben ülõk, akiknek a neve majd
ismerõs lesz a szakirodalomból, mögöttük pedig az õ tanáraik, Bárczi és a többiek,
akiknek õk emlékeznek akár egy-egy mondatára, hangsúlyára, gesztusára is, s akik-
hez képest való helyzetüket életük végéig értelmezni próbálják ebben a közösnek
látni akart tradícióban. velünk szemben pedig ott ülnek a mi hallgatóink, mától az
új elsõévesek is, akiket pedagógusokként elsõ pillanattól kezdve beleértünk ebbe a
hagyományba, s azt szeretnénk, ha egyszer túlnõnének rajtunk és náluk jó kezekbe
és jó fejekbe kerülnének a mozdulataink és a gondolataink.

És az utolsó leágazás, mert bár a beszéd elején lemondtam az aktualitások 
tárgyalásáról, egy nagyon fontos aktualitás beleilleszthetõ a gondolatmenetembe:
ez az elsõ tanévnyitónk, amikor egyetemi szintû képzésbe felvett elsõéveseink
ülnek itt. az egyetemlegesség, az universitas eszméje az én értelmezésemben az
említett tágasságot, és a tradícióra való reflektálás képességét jelenti. És nem csak
azoknál, akik képzésénél ez nevesül is: egyetemen képezni, hívják azt akár ho -
gyan, fõiskolai szintnek is akár, azt jelenti, hogy miközben gyógypedagógiát okta-
tunk és gyógypedagógusokat képzünk, aközben nem adjuk fel az univer za litás
igényét. a gyógypedagógia-tudomány ismeretein keresztül, a gyógy pe dagógia
szakterületén szükséges technikákat oktatva, szinte a gyógypedagógia „ürügyén”
gondolkodó, nyitott, a magukat a tágasságban jól érzõ emberfõket akarunk
kimûvelni. Éppen a gyógypedagógia számára. Olyanokat, akik nem egyszerûen
sémákat tanulnak meg alkalmazni, hanem reflektálni képesek a tevékenységükre.
akik folytonosan keresik és meg akarják határozni saját pozí ció jukat abban a
hagyományban, melyhez tartoznak. akik õrzik gondolataik és cselekvésük sza-
badságát. vérbeli gyógypedagógusokat, ahogyan az illyés-szöveg leírja õket, itt,
a Bárczin, az egyetemen. ezt is jelenti az „egyetemi pol gárrá foga dom” mondata.
a fõigazgató asszony fogja mondani, de mögötte ott állnak majd a korábbi
fõigazgatók, mellette pedig mi, az oktatók, a gyakorló intézmények tanárai, a
felsõbb évesek, a könyvtár, a tanulmányi és a gazdasági osztály munkatársai, min-
denki, aki ehhez a karhoz tartozik.

Kedves elsõéveseink, kedves Kolleginák és Kollégák, sok sikert kívánok az elsõ
lépéseikhez. És kövesse ezeket még sok-sok ezer.
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a következõkben két beszámolót adunk közre, azoknak a fõiskolai hallgatóknak az
integrációs élményeit, akik akadályozottságuk, fogya tékosságuk ellenére könnyeb -
ben, vagy nehezebben eljutottak a felsõoktatásba, és sikeresen végzik tanulmá nyai -
kat. Beszámolóik azonban sok figyelmeztetõ elemet tartalmaznak számunkra.

KOvÁCS eSzTeR
iii. évf. fõiskolai hallgató

Ahogy megéltem az integrációt

Beszámolómban saját integrációs élményeimet szeretném bemutatni, és néhány
pedagógiai szempontból figyelemre méltó mozzanatukat elemezni. a jelen leírás
egy barátommal folytatott mélyreható, hosszabb, és néhol bátorítást keltõ beszél-
getés után született.

Történetem 9 éves koromban kezdõdik, az 1990-es évek elején. óvodai és
általá nos iskolai tanulmányaimat lakóhelyemen, egy kis község nemzetiségi óvo -
dá jában és általános iskolájában végeztem. már az óvodás években szemüveget
kellett viselnem. Sok szemüveget kipróbáltam, de egyiket sem hordtam, mert úgy
éreztem, egyikkel sem látok tökéletesen. a felnõttek azzal biztattak, csak hozzá -
szokás kérdése. Szüleim és nevelõim ugyancsak ekkoriban figyeltek fel csekély
halláskárosodásomra.

amikor 9 éves voltam, kórházba kerültem i. típusú diabetes következtében.
Három évvel késõbb a diabetes egy másik formája, valamint egyre súlyosbodó
látás- és halláscsökkenés miatt a kivizsgálások során Wolfram-szindróma lehetõ -
sé ge merült fel. a diagnózis a késõbbi vizsgálati eredmények alapján nyilván való -
vá vált.

6. osztályos koromban hallókészüléket kaptam, azonban a segítõ eszközt soha
nem viseltem. Furcsa volt a számomra a készülék, mivel ismerõsökön, de még a
körülöttem élõ idegeneken sem láttam soha olyat, és úgy gondoltam, hogy a lakó -
he lye men nagy feltûnést kelt a látvány. Bár a környezetemben a szüleimen és
roko naimon kívül – még a kortársaim között is – akadt néhány jóindulatú ember,
akik biztattak a készülék viselésére, azonban eredménytelenül. Nem voltam haj-
landó hordani a hallókészüléket, nem akartam más lenni, mint a többiek. ennek
ellenére is sok megpróbáltatásban volt részem, végül rá kellett döbbennem: mégis
más vagyok, mint a társaim.

az osztálytársaim kigúnyoltak, kinevettek, megbélyegeztek. Nem akadt senki,
aki elmagyarázta volna a gyermekeknek, hogyan kell egy ilyen esetben visel -
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kedniük a társukkal. Nem csoda! Hisz a pedagógusok is tehetetlenül álltak a 
helyzettel szemben. Nemcsak a gyermekek reakciójának a módosítása maradt el,
hisz õk sem a megfelelõ módon bántak velem a tanórán és azon kívül is. Kine vet -
tek a társaim, ha valamit rosszul mondtam, többször is visszakérdeztem vagy
helytelenül válaszoltam – ám e néhány mozzanat csak töredéke az apró epizó dok -
nak az általános iskolai években. még hosszan sorolhatnám a számtalan megalá-
zó és lelkileg rendkívül megrázó esetet. a tanárok ahelyett, hogy segítettek volna,
inkább kivételeztek velem, kevesebbet követeltek – ami a társak körében okot
szolgáltatott az esetleg fennálló ellenséges érzelmek fokozódására.

a tollbamondásokra rendszeresen rossz jegyet kaptam, mert a mondottakat
félreértettem. a tanárok sokszor mondogatták: „Szegény eszter!” – ám ezzel nem
sokat segítettek – sõt! véleményem szerint felháborítónak mondható, hogy egy
pedagógus sem kapott észbe, senki sem gondolt arra: a kislánynak valahogyan
segíteni kellene, ha másképp nem, szakemberhez irányítani, ha mást nem: a peda -
gógusnak kellene szakmai segítséget kérni!

Hiába ismert mindenki az egyik legszorgalmasabb tanulóként, eredményeim
távolról sem tükrözték a mögötte rejlõ tudást és a befektetett rengeteg munkát!

Számomra az iskolán kívüli élet, a szabadidõ is nehézségekkel volt terhes. a
kortársaim szórakozásából kimaradtam. Társaságban nem értettem a beszél ge tést,
nem tudtam hozzászólni semmihez. Általában szótlanul ültem a társaim között.
Ha valami mulatságos szituáció következtében a többiek nevettek, én nem
értettem, nem tudtam, mirõl van szó. Rosszabb esetben pedig azt gondoltam, hogy
rajtam nevetnek a többiek.

a gimnáziumban az osztályfõnököm javaslatára magántanuló lettem. Ám az
iskolai tanárok nem foglalkoztak velem a vizsgákon kívül – magánórákra kellett
járnom, ami a szüleimnek jelentõs anyagi áldozatokat jelentett. Így természetesen
az osztály teljes tagjának sem érezhettem magam, a közösségbõl teljesen kisza -
kad tam.

Érettségi után a szüleimtõl egy mélyhallójáratú hallókészüléket kaptam, amit
azóta is szeretek hordani, és amivel jól hallok.

Történetem ezzel véget is ér, ami az integrált oktatást illeti. Úgy gondolom,
esetemben az integráció fogalmát azonban nem a napjainkban megszokott jelen -
tés ben kell érteni. ma az integrált oktatást biztosító iskolákban alapvetõ követel -
mény, hogy rendelkezzenek az integrált oktatásban résztvevõ tanulók számára a
megfelelõ személyi és tárgyi feltételekkel, amelynek biztosításához az anyagi
fedezetet az állam biztosítja.

az elsõ alapvetõ hibát ott fedeztem fel elszomorító történetemben, hogy a
velem foglalkozó egyik pedagógus sem vette észre: speciális segítségre van szük -
sé gem. Két megoldás lett volna ebben az esetben: vagy a megfelelõ helyre irá -
nyítani, ahol az állapotomnak megfelelõen foglalkoznak velem, vagy a pedagógus
a saját maga számára is kérhetett volna szakmai segítséget a velem való helyes
bánásmód kialakítása érdekében. megjegyzendõ: ha a területileg illetékes Korai
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Fejlesztõ Központ szakembereitõl kaphattam volna segítséget a megfelelõ idõben,
valószínûleg arra is sor került volna, hogy a fejlesztõ szakember pedagógu saim -
mal is felveszi a kapcsolatot, és így már azonnal, egyszerre két helyrõl érhettek
volna a szükséges hatások, illetve ez végigkísérhette volna óvodai és általános
iskolai éveimet.

Ha azonban ezt a pedagógus nem teszi meg, véleményem szerint akkor is kell
annyi pedagógiai kultúrával rendelkeznie, hogy saját magának – még speciális,
gyógypedagógiai beállítottság és tudás nélkül is – kialakítson egy olyan személyre
szabott módszert, amivel a látás- és hallássérült, (illetve tulajdonképpen bármely
fogyatékossággal rendelkezõ) gyermeket az ép gyermekek osztályában is haté -
konyan oktathatja.

Számomra érthetetlen, miként történhetett meg, hogy a pedagógusok nem tud -
ták kezelni a helyzetet, és huzamos idõn keresztül elõfordulhatott a gúnyolódás,
megbélyegzés engem illetõen az osztálytársak körében. a pedagógusok fentebb
említett személyes pedagógiai módszereihez hozzátartozna az is: az integrált
oktatásban részt vevõ sérült gyermek számára ugyanazt a követelményrendszert
kell biztosítani, mint az ép társaknak. lehetséges, hogy a szorgalmas, lelkiisme -
re tes diák így éppen hogy ki tud tûnni a társai közül, s ezáltal nemcsak a felké -
szült ségének és tudásának megfelelõ eredményeket érheti el, hanem szert tehet ép
társai megbecsülésére is, ami lelkiekben döntõ fontosságú mozzanat lehet a gyer -
mek elõmenetelét illetõen.

egyre többször hallani ma már a differenciálás fogalmáról, ami véleményem
szerint a ’90-es években sem lehetett ismeretlen fogalom a pedagógusok számára.
egy tanár számára természetesnek kell lennie, hogy legalább minimálisan iga -
zodjék az egyes gyermekek adottságaihoz, tanulásban megismert sajátosságaihoz.
ezt figyelembe véve nem lett volna nagy erõfeszítés a pedagógusoktól, ha alkal-
mazkodnak szükségleteimhez. mivel gyengénlátó és nagyothalló vagyok, az
osztályteremben célszerû lett volna az elsõ padba ültetni, ahol a látás és hallás
ingerei közelebbrõl juthatnak el hozzám. az órán elhangzó információt írásban is
kellett volna egyúttal rögzíteni, hogy ha az egyik inger gyengébb, azt a másik
kompenzálhassa. a tanárnak az óra lefolyása alatt külön figyelnie kellett volna
reakcióimat (értem-e az elhangzottakat, stb.), ami természetesen több személyes
odafigyelést igényel. ennek fontosságát az osztálytársakkal is meg kellett volna
értetni, sõt a társakat is arra buzdítani, segítsenek minél többet, figyeljék, mikor
lehet talán szükségem a segítségre, hogy ne mindig nekem kelljen kérni. a
részemre szánt több figyelem pedig lehetõvé tette volna az oly mértékû
alkalmazkodást a tanár részérõl, hogy elkerülhetõ legyen például a többszöri 
visszakérdezés, rosszul meghallott kérdésre adott rossz válasz, stb.

Gimnáziumi osztályfõnököm – úgy gondolom – a legkényelmesebb 
megoldást – és nézetem szerint a minden humanitást nélkülözõt – választotta a
saját maga, kollégái és az osztály számára azzal, hogy számomra magántanulói
státuszt javasolt a középiskolai évek alatt. Így az a helyzet állt elõ, hogy teljesen
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kiszakadtam az osztályközösségbõl, és éppen abban az életkorban, ami az egyik
legdöntõbb a társas kapcsolatok alakulása szempontjából. Ám ha a magántanulói
helyzetet nézzük is, találunk kivetni valót a pedagógusok hozzáállásában. az a
meglátásom, hogy az iskola tanárainak valamennyi idõt személyesen is kellett
volna velem foglalkozniuk a felkészülési idõszakban, hogy legalább részben meg-
ismerhessék személyiségemet, és ne csak vizsgákon találkozzanak velem. ez a
háttér biztosított volna egy kissé személyesebb légkört a teljesítmény megíté -
lésében a megmérettetések alkalmával.

„Nem ártott volna” a pedagógusoknak tisztában lennie azzal, hogy a fogyaté -
kos ságok hatására milyen plusz nehézségeket jelent a tananyag megértése, elsajá -
títása és visszaadása.

összességében az mondható el esetemrõl, hogy a benne szereplõ pedagógu -
sok ból hiányzott az emberségnek az a része, amiért egy tanárt pedagógusnak
lehetne nevezni. pedig senkinek sem kellett volna nagy erõfeszítéseket tennie,
csak valamivel személyiségközpontúbban, emberközelibb módon gondolkozni és
cselekedni – ha már a tanári hivatást választotta.

KOvÁCS JUdiT
végzõs fõiskolai hallgató

Integrációs élményeim
az óvodától a fõiskoláig

1982-ben születtem egy budapesti kórházban hat és fél hónapra, tehát koraszülött
voltam. Sokáig inkubátorban tartottak, melynek következménye az lett, hogy száz
százalékosan elvesztettem a látásomat, tehát szüleimnek el kellett fogadniuk a tényt:
vak vagyok. mint mesélték, nehezen barátkoztak meg a „nem látás” gon do la tával,
de ma már szerencsére, - sõt kicsi korom óta – igyekeznek úgy kezelni mint a nálam
alig idõsebb, jól látó (bár szemüveges) testvéremet. azért tartom fontosnak, hogy
életemnek errõl a szakaszáról hosszabban írjak, mert az integráció, véleményem
szerint, valahol az élet elején, a sérülés, fogyatékosság bekövetkezése után
közvetlenül kell, hogy elkezdõdjön. ezalatt azt értem, hogy legelõször a szülõket,
testvéreket, családi hozzátartozókat, a baráti kört kell integrálni, azaz meg kell
ismertetni õket az adott fogyatékossággal, betegséggel (esetemben a vaksággal), a
vakokkal, gyengénlátókkal foglalkozó intézményhálózattal. 

öt éves koromig együtt éltem otthon szüleimmel, mivel abban az idõben (1982-
87) csak óvodás kortól voltak pedagógiai intézmények fogyatékos gyermekek
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számára, a fiatalabbak ellátása csak egészségügyi intézményekben volt megoldott,
fejlesztõ foglalkoztatásukra a köznevelés nem vállalkozott. (www.kando.hu) az
utazótanári szolgálatról csak 1993 óta beszélhetünk, tehát generációk (én is) estek
el a ma már valamennyire mûködõ szolgáltatás alól. 

öt éves koromban a vakok óvodájába írattak szüleim, amely Budapesten 
található. Ott nekem megtanítottak olyan dolgokat, amit édesanyámnak nem si ke -
rült szakszerûen megmutatnia, hiszen nem leshetett, nem tanulhatott senkitõl sem,
mert korai fejlesztést még nem végeztek a nyolcvanas években. az óvodából csak
hetente jártam haza lakóhelyemre, Tatabányára, hasonlóan mint az általános 
iskolai, a gimnáziumi évek alatt. a késõbb történtek miatt kell elmondanom, hogy
az iskola igen szigorú rendszabályokkal mûködött. ez nagyban befolyásolta
késõb bi tanulmányaimat. a legelsõ és talán legnagyobb problémát a szegregált
iskoláztatási rendszer jelentette, valamint az, hogy kicsi mozgástérrel rendelkez -
tem. meg volt kötve a kezem, csak a nevelõtanárok segítségével, engedélyével
me hettünk ki a városba. a kollégiumi rész is hasonlóan mûködött, amolyan intéz -
ményi nevelésnek tûnt. meg volt határozva a felkelés, a reggelizés, a lefekvés, stb.
ideje. már utólag ki merem mondani azt a tényt: hospitalizálódtam. erre igaz, csak
fõiskolás éveim alatt, mostanában döbbentem rá, mert középiskolás éveimet is
kollégiumban töltöttem, bár már látók társaságában, de ott is a szigorúság volt
jellemzõ. az általános iskolában igyekeztek megtenni mindent annak érdekében,
hogy jól vegyük a középiskolában az akadályokat, de én a magam bõrén azt
tapasztaltam, hogy próbálkozásuk nem volt valami eredményes. a gimnáziumban
nehezen tudtam megfelelni a követelményeknek, pedig én „naiv kislány” azt hit-
tem, könnyedén veszem majd az akadályokat. És, hogy ez miért nem volt így, erre
több okot is felsorolhatok. 

elsõ okként talán fontos megemlíteni a szegregált iskoláztatási rendszert,
(www.kando.hu) „… a szegregált iskoláztatás bevezeti a speciális szükségletek
fogalmát. … a többségi iskola hajlandó fogadni a másság jeleit viselõ, és 
általában gyógypedagógussal is kapcsolatban álló tanulót, de elvárják tõle a maxi-
mális beilleszkedést, a többiekkel azonos teljesítményt, pedig a pedagógus nem
(alig) változtat semmit saját stílusán. Olykor közel áll ehhez a szinthez a spontán 
integráció. …” 

(Spontán integrációról beszélünk akkor, ha a gyermek megsegítés nélkül tanul
a többségi iskolában, pedig neki speciális szükségletei vannak. ennek ellentéte a
fordított integráció, mikor a fogyatékosok iskolájába integrálják az ép tanulót.) az
idézetben lévõ megállapítások szinte teljes mértékben rám is igazak voltak. az
általános iskola elvégzése után a Teleki Blanka Gimnázium tanulója lettem. a
védett burokból a „spontán integrációba” kerültem. az iskola nem rendelkezett
segédeszközökkel, pedig nem én voltam az egyetlen látássérült az intézményben,
mert velem egy évfolyamon, sõt a fölöttem lévõ osztályokban még többen is 
jártak oda. a tanárok mégsem voltak felkészülve „megsegítésemre”. az iskolának
a fogyatékos tanulók után járó normatív támogatást sem plusz órák adására, 
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korrepetálásra költötte az iskola vezetõsége. a tanárok jóindulatán múlt, ha vala-
ki plusz órákat kapott. Szerencsére (kis pozitívum) én beszámolhatok egy ilyen
tanárnõrõl, aki magyar nyelvtant és irodalmat tanított nekem. Segített, ha valami-
ben elmaradtam, lediktálta, ha például hiányzás miatt nem tudtam ott lenni az órán
a hiányzó anyagot. a Braille-ben megírt dolgozataimat is a „külön órán” olvastam
fel, vagy mondtam el szóban a számon kérendõ anyagot. 

a második ok, hogy két évvel idõsebb voltam mint osztálytársaim azért, mert
tíz évet kellett az általános iskolában eltöltenem. (az óvoda nagycsoportjából egy
úgynevezett iskola elõkészítõ osztályba kerültem, ahol már ismerkedtem a
Braille-írás alapjaival, a segédeszközökkel. Rá egy évre az átmeneti osztályban
tanultam meg a Braille-írást és olvasást. elsõ osztályba már úgy kerültem, hogy
író és olvasó diák voltam. az elsõ évtõl ugyanazt a tananyagot tanította az iskola,
mint amilyen tanterv szerint a többségi iskolákban haladnak.) ez lehet, hogy
nagyképûen hangzik, de õk még hozzám képest gyerekek voltak viselkedésükben,
tetteikben. Nem tudták elfogadni, hogy nekem speciális szükségleteim voltak
(vannak), tehát nem vették jó néven, ha késõbb olvastam fel a dolgozataimat, vagy
ha el kellett segíteniük valahová, ami csak az elsõ hetekben jelentett problémát,
mert hamar megtanultam az iskola kisebb-nagyobb termeit, és kb. egy hónap
elteltével egyedül jártam mindenhová. ez már átvezet arra az okra, hogy miért
ment nehezen (vagyis egyáltalán nem) a beilleszkedés. a vakok általános iskolá-
jában kicsi volt az osztálylétszám, jóba volt mindenki mindenkivel. Tudtam, kivel
és hogyan kell beszélni. a gimnáziumban ennek az ellentéte fogadott. Társaimat
más érdekelte, mint engem, ami fakadhat abból, hogy idõsebb voltam náluk, 
valamint lehet, hogy az is baj volt, hogy nem voltam tisztában olyan dolgokkal
(filmek, kirakatok az utcán, stb.) amik az õ érdeklõdési körük középpontjában 
álltak. Osztálytársaim ritkán ültek le beszélgetni velem, a szüneteket többnyire
egyedül ácsorogtam végig a folyosókon. Gyakori volt az, ha csak egyedül tartóz-
kodtam bármelyik osztálytársammal a teremben, szóba állt velem, néha egész
jókat beszélgettünk. Ha egy másik társam az osztályterembe lépett, úgy tettek,
mintha ott se lettem volna. – Talán szégyelltek engem? errõl több, az iskolába járó
sorstársam is beszámolt. a segítségemet is csak igen ritkán fogadták el. ez nekem
igen sokszor rosszul esett, mert ez azt jelentette számomra, hogy nem bíznak meg
bennem. 

az érettségi vizsgákat szóban tettem le, mentesültem az írásbeli vizsgák alól.
dupla tételt kellett húznom magyar nyelv és irodalomból, idegen nyelvbõl és a
választott tantárgyamból, biológiából. Hosszabb felkészülési idõ állt rendel kezé -
sem re mint társaimnak, valamint egy külön teremben Braille-írógéppel jegy ze te -
ket készíthettem magamnak, illetve lediktálták a nyelvtan feladatokat és az angol
nyelvû szöveget, hogy azt az érettségi bizottság elõtt én is ugyanúgy felol vas has -
sam, mint ahogy azt mások tették. 

Röviden összefoglalva: a középiskolás évek alatt valóban „spontán” integ rá -
lód tam, hiszen nem kaptam plusz megsegítést, nem tudtam társaimhoz beillesz -
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kedni, és õk sem fogadtak el olyannak mint amilyen vagyok. még mindig magam -
ban keresem a hibát, amiért mindez így történt.

a gimnázium mellett, a nyolcadik osztály után a kollégiumban is integrá lód -
nom kellett. Szerencsére azért ott jobb tapasztalatokat szereztem. Hamar befogad -
tak a kollégium életébe, és amennyire lehetett segítettek is tanulmányaimban és a
kultúrálódásban. (azt fontos megjegyezni, hogy kicsi létszámú (50 fõ) volt a
kollégium) a kollégium vezetõsége pályázatot adott be azért, hogy számítógépet
teremtsenek elõ számomra, így nyomtatóval, beszédszintetizátorral felszerelt
computer segítette tanulmányaimat. 

Érettségi után rögtön felvételt nyertem az elTe Bárczi Gusztáv Gyógy -
pedagógiai Fõiskolai Karára, ahol jelenleg negyed éves hallgató vagyok. örültem
annak a lehetõségnek, hogy a felvételi vizsgáimat 2002-ben írásban teljesíthettem,
így ugyanolyan elbírálás alá estem mint a többi hallgató. a feladatlapot pontírás ban
biztosították számomra. Felsõoktatási integrációmat a 2002-ben kiadott törvény-
módosítás alapján próbálom meg összefoglalni. 

a törvény elõírja, hogy a fogyatékos hallgatók mentesülhetnek az írásbeli
vizsgák (zárthelyi dolgozatok) megírása alól, tehát a gyakorlat az, hogy szóban
teszem le írásbeli vizsgáimat. a törvénybõl: „(2): a felsõoktatási intézményekbe
jelentkezõk vagy a felsõoktatási intézményekben tanulmányokat folytató 
fogyatékos hallgatók a fogyatékosságukra való tekintettel kérhetik az intézmény
engedélyét a tanulmányi kötelezettségek teljesítésére, illetve a vizsgák alóli 
részleges vagy teljes felmentésre, vagy annak más módon történõ teljesítésére,
valamint a vizsgákon alkalmazható segítségnyújtásra.”

a fõiskolán megengedik a Braille-géppel való jegyzetelést, valamint ha olyan
könyvbõl tanulunk, ami meg van a fõiskolán, biztosítják számomra annak elekt-
ronikus formáját. az intézmény véleményem szerint eszközökkel is ellátott,
hiszen az iskola könyvtárában található scenner, Braille-nyomtató, és egy
beszélõvel felszerelt számítógép is. az iskola eleget tesz annak a kötelezettségnek
is, hogy a fogyatékos hallgatóknak koordinátoruk van, amit ugyancsak a törvény
ír elõ. Személy szerint nekem tetszik, hogy az épületben Braille feliratok találha-
tóak, valamint segítséget nyújt a földszinten a padlót borító szõnyegcsík is. azt
gondolom, hogy a kar élen jár a speciális igényû hallgatók fogadására, oktatására,
hiszen adott az akadálymentes épület, a különbözõ segédeszközök. mindezek
nagyon fontosak, de a legjobban én mégis annak örülök, hogy pozitívan élem meg
fõiskolai integrációmat, amit nagy mértékben társaimnak köszönhetek. 

Irodalom

HaTOS GyUla: pedagógiai kísérés (www.kando.hu)
magyar Közlöny 2002/67. szám
az oktatási miniszter 29/2002. (v. l7.) Om rendelete
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A MAGYE ÉLETÉBÕL

XXXIII. Országos Szakmai Konferencia
és a MAGYE 2004. évi vezetõségválasztó
Közgyûlése

– Salgótarján, 2005. június 23-25. –

a magyar Gyógypedagógusok egyesülete (maGye) ebben az évben
Salgótarjánban rendezte meg számos egyesület, társaság, szövetség, speciális
intézmény, valamint az elTe Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar
közremûködésével soron következõ Országos Szakmai Konferenciáját és ve ze -
tõségválasztó Közgyûlését.

Fõvédnökök voltak: dr. Balázs Ottó, a Nógrád megyei önkormányzat Köz -
gyû lésének alelnöke és puszta Béla, Salgótarján megyei Jogú város polgár mes -
te re. 

a konferencia a „Helyzetkép – Jövõkép” gondolat jegyében került megren de -
zésre. 

a nyitó plenáris ülés június 23-án, a József attila mûvelõdési Központban  a
rendezõ, vendéglátó illyés Gyuláné óvoda, Általános iskola, Speciális Szakiskola
és Szakszolgálatok gyógypedagógiai intézmény tanulóinak gyermekmûsorával
kezdõdött. Boda Krisztián viii. oszt. tanuló szintetizátoron játszott, Buda Balázs
vi. oszt. tanuló szavalt, a iv. oszt. tanulói pedig varga Gézáné gyógypedagógus
vezetésével népi gyermekjátékokat adtak elõ. 

a nagyon szép és színvonalas mûsorszámok után Kamper antal, a maGye
elnöke nyitotta meg a konferenciát, majd a fõvédnökök szóltak a mintegy félezer
jelenlévõhöz. 

ezután Kamper antal elnök és mezeiné dr. isépy mária fõtitkár a maGye
elnökségének határozata értelmében murányi Sándornak, a rendezõ intézmény
igazgatójának Bárczi Gusztáv emlékérem és munkatársainak Bárczi Gusztáv
emléklap kitüntetést adtak át. 

a plenáris ülés második részében mezeiné dr. isépy mária elnökletével a
program szerinti elõadások megtartására került sor. dr. mesterházi zsuzsa: a
gyógypedagógus-képzés átalakulása, dr. Balázs János: Gyógypedagógus pálya -
tükör, márkus eszter: Képzési kötelezettség vagy tankötelezettség? Súlyosan-
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halmozottan fogyatékos gyermekek a közoktatásban és Wisinger János:
Cselekvõképesség, értelmi fogyatékosság és gyógypedagógia címmel tartottak
elõadást. (az elõadásokat, amennyiben a GyOSze Szerkesztõségéhez a kézira-
tok nyomdakészen beérkeznek, teljes terjedelmükben leközöljük.) 

a konferencia másnapján, június 24-én szakosztályi üléseken folytatódott a
munka. a szakosztályok ülésérõl ugyan e számunkban külön-külön számolunk be,
ill. az elhangzott elõadásokat is folyamatosan közöljük, amennyiben a kéziratok
nyomdakészen beérkeznek  szerkesztõségünkbe. 

a konferencia harmadik napján, június 25-én is program szerint folytatódott a
munka. a vezetõségválasztó Közgyûlésen mezeiné dr. isépy mária fõtitkár 3 éves
beszámolóját a maGye Felügyelõ Szervének (elnök: Sáhó erzsébet, tagok: dr.
Sass Oszkár és Hajnal Ferenc) a 2004. évrõl szóló jelentése követte. (a jelentést
a maGye székhelyén, 1071 Budapest, damjanich u. 41–43. sz.  alatt és a
GyOSze Szerkesztõségében, 1097 Budapest, ecseri út 3. sz. alatt a maGye
tagok teljes terjedelmében elolvashatják.) a Közgyûlés mind a fõtitkári beszámo-
lót, mind a Felügyeleti Szerv jelentését egyhangúlag elfogadta. a Kiss Tiborné
tagtársunk vezetésével mûködõ Jelölõ Bizottság által elõterjesztett javaslat 
alapján megválasztott új maGye elnökség, valamint az elnökség saját kebelén
belül megválasztott Titkárság névsorát ugyan e számunkban közöljük.

a Közgyûlés után a záró plenáris ülésen Jan Hucik: a gyógypedagógia jelene
és jövõje Szlovákiában, zupko mária: alkotóképesség és kezdeményezõkészség,
Kissné Gerlei marianna: 10 éves az egri Szín-kópék Gyermekzenekar – a tanu-
lásban és értelmileg akadályozott gyermekek zenei nevelése címmel tartott
elõadást. (amennyiben a kéziratok nyomdakészen beérkeznek a szerkesztõségbe,
ezeket az elõadásokat is közöljük.) 

a plenáris ülés és a konferencia Kamper antal elnök zárszavával ért véget. 
a konferencia rendezõi minden elismerést és köszönetet megérdemelnek.

murányi Sándor igazgató vezetésével mindenütt jelen voltak, kérdéseinkre vála -
szoltak, figyelmességükkel elhalmoztak bennünket. 

az iskolában pl. egy nagyon szép és érdekes kiállításra is invitálták a részt -
vevõket. a kiállításon válogatást láthattunk az 1996 és 2004 között az értelmileg
és tanulásban akadályozott gyermekek részére kilenc alkalommal kiírt és megren-
dezett Kárpát-medencei mesemondó verseny-, és Találkozó mesei illuszt rációs
rajzpályázatának anyagából. az évek során legeredményesebben szereplõ intéz-
mények a X. seregszemlén külön díjazásban részesültek: külön díjat kapott Fülek,
Kiskõrös és mohács.

a szabadidõs programok (kirándulások a környezõ vidéken) és a tájjellegû tár -
sas vacsora egy hatalmas sátorban nagyon kellemesek voltak. a meglepetés gyer -
tyás felvonulásra mindnyájan sokáig fogunk emlékezni. 

Találkozunk Hódmezõvásárhelyen a XXXiv. Országos Szakmai Konferen -
cián 2006. június 22-23-24-én. 

Gordosné Szabó anna
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Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Szakosztály
– Salgótarján, 2005. június 24. –

Évek óta, mióta beszámolok az Országos Szakmai Konferenciák Szakosztályi
üléseirõl visszatérõ a tapasztalat, hogy a konferencia két és fél napjából három-
négy óra kevés a sajátos „szak”-, illetve inkább, mert a szak a gyógypedagógia, -
az egyes népességcsoportok kérdéseit, gondjait, eredményeit megtárgyaló 
összejövetelekre. Több oka is van ennek: a szakosztályunk társadalmi illeté kes sé -
gi köre nagyon széles, hiszen érinti az értelmi akadályozottsággal élõ gyermekek,
a kisgyermekek fejlesztését, óvodások, iskolások, szakiskolások egyedi isko -
latípusban történõ nevelését, oktatását, a felnõtt lét támogatásának, kísérésének
ügyét, intézményeink problémáit. maga az intézményi kör, amibõl kolléganõink
és kollégáink jöttek az egyik legnagyobb létszámú, minden megyében, régióban
sok van belõle. Így nem véletlen, hogy egy-egy szakmai konferenciára, ha csak az
érintett közigazgatási egységekbõl jönnek, akkor is az adott délelõttön ötven
feletti résztvevõt üdvözölhetünk. a sokszínûség az igé nyekben is megjelenik.
másfél-két óra a gyermekek problémáira, másfél-két óra a felnõttekére, beleértve
az egyre elterjedtebb audiovizuális bemutatókat, valamint a manapság egyre
erõteljesebben jelentkezõ vitaigényt. Ha csak három-négy elõadás (szorosan
egyenként 20 perces) lenne, és ehhez szólnának hozzá, akkor is kitenne 240
percet. Hiába, olyan idõket élünk, amikor a gyors szakmai változások, újdonságok
mellett a mindennapok bennünk felmerülõ kérdésire, kételyeire nem elégséges ez
a szûk idõ. de nem megfelelõ az sem, amit a plenáris hivatalosságok, repre zen tá -
ciók nyújtani tudnak, vagy az az idõ, amit a szállodai szobákban, kirándulásokon,
étteremben együtt töltünk. ez különben sem erre szánt. 

Így a beszámolót mindjárt azzal kell kezdenem, hogy a meghirdetett
elõadások közül kettõt idõ hiányában még felolvasni sem tudtunk, különben nem
lehetett volna megbeszélni az elhangzottakat. azért a be nem mutatottak tartalmát
is felidézem, ezeket remélhetõleg a folyóiratunkban nyilvánosságra hozzuk.

a gyermekintézmények egyik élõ, és elevenbe vágó gondja ma, és már évek
óta az együttnevelés, a különféle sérültségi fokú, képességû és környezetû 
gyer me kek között. (ezt foglalja össze „az integráció”, a ma még inkább elnagyolt
jel szónak, mint valóságos és eredményes társadalmi cselekvésnek tûnõ gondolat-
köre magyarországon a mi szakmai területünkön.)

az elsõ elõadásban dudás Gyuláné tanárnõ gazdagon illusztrált, meleg gyer -
mekszeretetet sugalló tájékoztatója hangzott el arról a helyzetrõl, hogyan történik
„az értelmileg akadályozott tanulók integrált oktatása az eltérõ tantervû általános
iskolában”. az eltérõ tantervû nagyon tág körre utalhat, itt a tanulásban akadá lyo -
zott felsõ tagozatos osztályról van szó, ahová (hivatali elnevezéssel „középsúlyos
értelmi fogyatékos” – valójában értelmileg akadályozott) tanulókat ültettek. ezt a



ma terjedõben lévõ megoldást hallhattuk, és jó hogy hallottuk, mert az elsõ 
fejcsóváláson túljutva kemény szakmai kérdések fogalmazódtak meg a
jelenlévõkben. az így nevelõdõ gyermekek fejlõdése egyértékûen biztosítható
vajon azokéval, akik nemcsak néhány órában, de egész napjukban, olyan progra-
mokban (tantárgyi foglalkozásokon, gyakorlatokon, terápiákban) vesznek részt,
amelyek fejlõdési tempójuknak, képességstruktúrájuknak, egyéni meg se gí té si és
terápiás igényeiknek, stb. tudásunk mai állása szerint a legjobban meg fe lel nek?
ezek a gyermekek vajon a tanulásban, a viselkedésben, a kommu ni ká cióban, az
ügyességben sikereket élnek meg a többi gyermekkel való versenyben, akik náluk
sokkal „talpraesettebbek?”. És azok hogyan barátkoznak velük? Nem folytatom a
sort, olvasóink elképzelhetik a további kérdéseket, de a válaszokat is.

minden esetre kérdéses az a kezdõdõ (vagy eddig is lappangó) gyakorlat, hogy
az értelmi akadályozottság fizikai-lelki-szociális fejlõdési állapotából jelentkezõ
sajátos nevelési igényt kielégítettnek vesszük a fent jellemzett megoldásban, és
esetleg szülõi kérésre (amelyben gazdasági, kényelmi, tájékozatlanságból adódó
elemek dominálhatnak) elfogadjuk. vajon ez az út hova vezet?

a szakosztály jelenlévõ tagjai és vendégeink úgy ítélték meg, hogy az így lét -
re jött helyzet feltétlen folyamatos vizsgálódást, megbeszéléseket, értékeléseket,
vala mint világos szakmai állásfoglalásokat igényel a tanulásban akadályozottak
iskolái képviselõivel, elméleti szakemberekkel, kutatókkal, közoktatási szerve -
zõivel egyaránt, mert a jól mûködõ magyar gyógypedagógiai iskolarendszerre is
kihatóan, azt erõteljesen befolyásoló tendenciák jelei is felismerhetõk benne.

mede perla fõiskolai tanársegéd a szlovák speciális pedagógia helyzetét, az
ottani tudományos fejlõdést, az értelmi fogyatékosság (mentális retardáció) értel-
mezésének változatait, az iskola szervezetet írta le tanulmányában. ezek az isme-
retek nagyon hasznosak lehetnek, ha arra gondolunk, hogy fõképpen az északi
országrész megyéiben, ahol a közös uniós tagság révén is a kölcsönös látogatás,
tájékozódás gazdagítóan, ösztönzõen hathat. a tanulmányt a Gyógy pedagógiai
Szemlének megjelenésre ajánljuk.

Nagy Tibor – Farkas Judit „iskola a határon, avagy közel negyven év az értel -
mi fogyatékosok szolgálatában” a déli országrészbõl, a dráva partjáról hozott hírt.
egy nagyon szimpatikus, ambiciózus tantestületrõl és iskolájukról, ahova a kis
baranyai községekbõl viszik a szülõk a falusi gyermekeket, értelmileg akadá lyo -
zottsággal élõket, valamint kisebb számban súlyos és halmozottan sérülteket is.
(a manapság elterjedt nagyon pejoratíven értelmezett szóhasználatban vannak,
akik „szegregált intézetnek” is neveznék, de ez a kifejezés igazságtalan és bántó
egy olyan helyre, ami igazán otthon, annak érzik a bentlakók is.) mégis, ahogy
elmondták, õket is fenyegeti/fenyegette a tanulásban akadályozottak intézmé nyé -
be való „beintegrálás” veszélye. a képek világosan beszéltek arról, mit veszíte né -
nek ebben az esetben az itt ma boldogan játszó, munkálkodó, nevelõdõ gyerme -
kek, és az ezt érzékelõ, azért az iskolához bizalommal ragaszkodó szülõk.
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a gyermekekrõl szóló ülésrészt Kisfalvi angéla szentesi gyógypedagógus vi -
deó filmjének bemutatása követte „Kisfiam, Jákob” címmel. a fiú az édesanya
hatodik gyermekeként down-szindrómával született, meleg, tudatosan befogadó
és fejlesztõ családi környezetbe. Életének elsõ négy évérõl nagyon igényes,
pozitív hangvételû könyv is született (Jákob naplója, lpi kiadás), amit haszonnal
forgathatnak szülõk és a korai gyógypedagógiai segítségnyújtásban dolgozó
szakemberek. 

a felnõttek világáról Wisinger János igazgató, a plenáris ülés egyik elõadója
beszélt. a felnõttek támogatásában, életük segítésében gyakran megjelenõ és sok
nyitott kérdést hagyó gondnoksági rendszerrõl, annak gyakorlatáról és erre hatóan
a jogi cselekvõképesség minõsítésérõl szólt. mint írja, õ a gondnokság mai szabá -
lyozási rendszerét a felnõtt értelmi fogyatékosokkal kapcsolatban vitathatónak („a
legborzalmasabb intézménynek”) véli, „ahol látszólag szakmai értékek alapján
szü le tik egy polgárjogi diszkrimináció”, ahol „a szakértõk vizsgálata inkább
vagyon és gazdasági okokból történik, nem nagyon vizsgálják ma a munkavégzõ
képességet”. Felszólít mindnyájunkat is abban a megállapításban, hogy a felnõtt
értelmi fogyatékosok cselekvõképességét kizáró gondnokság alá helyezése kap-
csán „a gyógypedagógiának jelenleg igazán jól feltett kérdései nincsenek”.  

Termann Bernadett különösen élõ gondot érintett vizsgálatával: „Falun, csa -
lád ban élõ értelmileg akadályozott emberek helyzete pest és Nógrád megyében”
címmel. Sok faluban járt, hatvan családot keresett fel, interjúkat készített az érin -
tet tekkel és környezetükkel, így konkrét helyzetképet tud adni, nemcsak munka -
lehetõségekrõl (ami szinte nincs), de személyes vágyaikról, terveikrõl, esetenként
szomorú elmagányosodásukról, az érdekképviseletek jó, és gyenge munkájáról. a
helyzetkép a városok közelében (a pest megyei ÉFOÉSz segítségével) bíztató,
máshol homályos. az elõadás közreadását tanulságosnak tartanánk annál is
inkább, mert a szerzõ talán (ismereteim szerint) az elsõ, aki ilyen mélységben tárta
fel a falusi értelmileg akadályozott, otthon élõ felnõttek helyzetét.

Befejezésül egy nagy szociális intézmény, az ipolypart Ápoló Gondozó Ott -
hon, ludányhalászi,  belsõ életével ismerkedhettek meg a részvevõk Bereczné
Kelemen Éva elõadásában. a történetben jelen van a múlt, egy 1700-as évek ele-
jén épült kastéllyal, a szegénygondozó nõvérek szeretetházával (1929-1950),
majd különféle rendeltetésû egészségügyi intézményekkel. ma 400 ember 
ellátását végzi, így egyike a legnagyobb férõhelyû szociális intézményeknek, ahol
1970-tõl folyamatos változások, minõségi átalakulásoknak, és a fogyatékosok
ellátásában jelentõs szemléletváltási kísérletnek lehetünk tanúi. Hat gondozási
egység (pavilon) nagy intézményt takar. 280 felnõtt értelmi fogyatékos nõ és férfi,
162 pszichiátriai beteg, 50 szenvedélybeteg ápolása-gondozása mellett 48
férõhelyen rehabilitációs célú lakóotthoni ellátást is nyújt pszichiátriai 
gondozottaknak. Számos tervvel, programmal rendelkeznek. az otthon korábbi
„megõrzõ” funkcióját fel kívánják váltani egy újjal. „Támogató, a személyes
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szükségleteket, igényeket figyelembe vevõ, egyenrangú félként elfogadó ellátási
forma megvalósítására törekszünk” idézem az igazgatónõ befejezõ szavait.

az elõadásokat követõ viták arról szóltak, hogy ha kényszerûségbõl egyes
váro  sokban, a tanulásban akadályozottak iskoláiba középsúlyosan értelmi 
fogyatékos tanulókat felvesznek, az együttes oktatást milyen feltételek alapján
kell biztosítani. a hozzászólók sürgették, hogy az iskolák, otthonok esetleges
összevonásának tervérõl kezdõdjék sokrétû, szülõket is bevonó szakmai egyez -
tetés, és a döntéseket az adott megye, régió sajátosságait figyelembevéve hozzák
meg az illetékes hatóságok.

Helyzetkép – Jövõkép? ez is a gyógypedagógia (vagy legalább is jó, ha jelen
van), ez is magyarország.

Hatos Gyula

Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája Szakosztály 
– Salgótarján, 2005. június 24. – 

Gondolatok a fejlõdésrõl

a fejlõdés - változás. a változás nem feltétlenül fejlõdés. 
Napjainkban a hátrányos helyzetû és/vagy fogyatékos, illetve a roma tanulók
hatékony iskolai nevelése elsõsorban a többségi általános iskola befogadóvá téte -
lével, illetve a gyógypedagógiai tudás terjesztésének bõvítését célzó felsõoktatási
intézkedésekkel remél megoldást. 

a többségi általános iskola pedagógusait „érzékenyítõ” programok célozzák.
az integrációt vállaló iskolák és pedagógusok munkájának segítésére kompe -
tencia-alapú programcsomagok széles választéka készül. a gyógypedagógiai tu -
dás terjesztését nagyegyetemek szakindításai tûzik zászlajukra.

Ha a társadalmi érzékenység fogalom jelentésének kibontásához a nyelvi 
tezauruszokhoz fordulunk magyarázatért, azt tapasztaljuk, hogy ebben az alakban
nem szerepel a szótárakban. a szociológia, a pedagógia és a szociálpszichológia
szakirodalmában sem találkozunk a társadalmi érzékenység fogalmával. mirõl
lehet vajon szó?

a társadalmi érzékenység fogalom tartalmát, közgondolkodásbeli jelentését az
utóbbi évek „közélete” munkálta ki. Ha az interneten bármelyik keresõprog ram -
ban „tájékozódunk” a fogalom tartalmi jegyeirõl, az elõítéletesség, a türelmet -
lenség, a közömbösség széles jelentéstartományát megtorpedózó viszonyulások
és cselekvések sora tárul elénk. a társadalmi érzékenységre apellálnak a környe -
zetvédõk, a gyermekvédõk, a nácizmus eszméjét újraélesztõk ellen szót emelõk, a
szexuális bántalmazások ellen fellépõk, a melegek, a pedagógusok, a szegények
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és a fogyatékosok sorsáért aggódók. az Oktatási minisztérium pályázatai. az
egyházak. Hosszú még a sor. Ha sok szempontú és részletes vizsgálódást végez -
nénk, nagy valószínûséggel arra a megállapításra jutnánk, hogy az ember és a
természet alapvetõ szociális-társadalmi-természeti minõségének, az egyenlõség -
nek és a védelemnek az érzelem, a ráció és a viselkedés, tevékenység területén
történõ megsértése elleni fellépésekrõl van szó. 

a nemzetközi szervezetek emberi jogokra és a környezet védelmére vonat ko -
zó állásfoglalásait ma már a világ legtöbb országa elfogadja, beépíti alkotmá -
nyába, és ezzel jogilag szabályozza az országban élõ csoportok együttélését, 
valamint az ember viszonyulását a természeti környezethez. a jogi szabályozás
azonban – úgy tûnik – korlátozott hatékonyságú eszköz az ember és a társadalom
(valós) viszonyainak formálásában. a törvényalkotás és a törvényalkalmazás
szintjén a fogyatékos emberek esélyegyenlõsége, illetve a „cigánykérdés” 
megoldása diszkriminációmentesnek tûnik, a közéletben is egyre ritkábban talál -
kozunk a különbözõség szemléletén alapuló megnyilvánulásokkal, a környezet
pusztításával. a nem fogyatékos és a nem cigány lakosság – úgy tûnik, nem
elenyészõ része – a hétköznapi érintkezés szintjén azonban továbbra is elzárkózó,
idegenkedõ magatartást tanúsít a fogyatékos és a cigány emberekkel szemben. a
szemlélet tehát keményen ellenáll azoknak a társadalmi elvárásoknak, amelyeket
a jog már legitimált.

ezt a szívós ellenállást születnek csökkenteni, helyrehozni a törvények és 
rendeletek, a társadalmi érzékenységet növelõ képzések és a gyógypedagógiai
tudás terjesztésének bõvítését célzó felsõoktatási intézkedések. az utóbbi húsz-
harminc évben a felsõoktatási tantervekben számos stúdium jelent meg az
értelmiségi pályára készülõk felkészítésére. a hallgatók szociológiai, pszi cho -
lógiai, pedagógiai, gyógypedagógiai stb. tantárgyakat tanulnak. igaz, az elméleti
felkészültség csak egy – fontos - komponense a szociálisan érzékeny magatartás
kialakulásának. Új szakmák is születtek a praxis és a felsõoktatás színterein: a
szociális szakembereket (szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus) a
társadalom valós mûködési szabályszerûségeinek felismerésére, komplex elem -
zésére készítik fel, és a mesterségbeli tudás gyakorlati tartalmainak a képességek
fejlesztésével is gazdagított közvetítésével kívánják a szakembereket kompetens -
sé tenni a munkaerõ-piaci, egészségügyi, gyermekvédelmi, oktatási stb. 
problémák kezelésére. a képzések harmadik csoportja a szerves fejlõdést reméli
megsarkantyúzni célirányos oktatással és képzéssel, tréningekkel. Érzékenyítõ
programokkal. Gyógypedagógiai szakok indításával. amennyiben az érzékenyítõ
képzések szakmailag megalapozottak, jó szakemberek bevonásával történnek, és
valóban „csak” az érzékenyítés célkitûzésével gyarapítják a résztvevõk tény tu dá -
sait, érték- és normatudásait, a cél szempontjából jótékony hatásúak. a professzi -
o nális tudás „kiváltását” kevés befektetéssel, olcsón ígérõ gyorstalpalók viszont
nem a társadalom érzékenységének növekedését szolgálják. a pedagógus integ -
rációs tudásnövelését – természetesen az utazó gyógypedagógussal folytatott
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permanens együttmûködés mellett – csak jótékonyan befolyásolhatják a kom -
petencia-alapú programcsomagok. a (regionális) szakindítások akkor szolgálják a
fogyatékos emberek gyógypedagógiai ellátásának jobbítását, a „periféria” szak-
ember-ellátásának javulását, ha jó minõségben történnek. a képzések szemé lyi és
tárgyi feltételeinek kialakítása és folyamatos biztosítása sokoldalú szakmai
együttmûködéseket igényel, a hallgatói létszámokkal is csínján szükséges bánni.

a maGye 2005-ös konferenciáján a szekcióban – folytatva a korábbi
esztendõk gondolati ívét – minden elõadás a változásokról és a fejlõdésrõl szólt.
az ülést Sum Ferenc szakosztályvezetõ elnökölte.

az Értük – velük egyesület vendégeként a szekció külföldi elõadót is
köszönt hetett Kocsubej Galina Nyikolajevna igazgató (804. számú Speciális
(Korrekciós) Általános iskola, moszkva) személyében. a 804-es számú iskola a
moszkva legkiválóbb iskolája kitüntetõ címet viseli, nem kis mértékben a magyar
gyógypedagógiai intézményekben szerzett tapasztalatok és kapcsolatok hozadé -
ka ként – jelezte az igazgató asszony a korrekciós iskola helye és szerepe a
moszk vai oktatási rendszerben címû elõadásában. az iskola korszerû személyi és
tárgyi feltételekkel rendelkezik, számtalan külföldrõl beszerzett és hazai
gyártmányú fejlesztõ eszköze van. Kiváló gyógypedagógusai vannak, mûvészek
segítségét is élvezik a munkában. Nagy jelentõséget tulajdonítanak a szülõkkel
való kap cso latnak, moszkva számos szakképzõ iskolájával is együttmûködnek.
igyekeznek az iskolában olyan személyi és tárgyi feltételeket teremteni, melyek
segítségével peda gógiai és gyógypedagógiai támogatást nyújthatnak a tanulók
egyéni és speciális szükségleteinek kielégítéséhez, társadalmi beilleszkedésük
biztosítá sá hoz. az elõadást popovics József tanár, mentálhigiénikus (Éltes mátyás
Általános iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és pedagógiai Szakszolgálat,
Nyírbátor) fordította.

murányi Sándor igazgató (illyés Gyuláné Speciálpedagógiai Központ,
Salgótarján) az illyés Gyuláné Speciálpedagógiai Központ kialakulása és
mûködése c. elõadásában csatlakozott Kocsubej Galina Nyikolajevna gondolatai -
hoz: a speciális nevelési szükségletû gyermeket adaptálni kell az épek társadal -
mába. Harcolni kíván azon gyakorlat ellen, amely a gyermeket, fiatalt csak a
tankötelezettség idõtartamára kívánja beilleszteni a társadalomba. az iskolai
nevelésnek az a célja, hangsúlyozta a konferenciának otthont adó intézmény igaz-
gatója, hogy önfenntartó munkavégzésre készítse fel a fiatalokat, szegregált, vagy
integrált oktatással-neveléssel, a társadalomnak pedig a felkészült fiatal számára
munkahelyet kell biztosítania. egy erõszakos integrált neveléssel felnõttkorában
szegregálttá válhat az akadályozott fiatal.

az értékelés szerepe a gyógypedagógiában címmel Szabó imre gyógype da -
gógus, igazgató (Bárczi Gusztáv Általános iskola, Szakiskola és pedagógiai
Szakszolgálat, debrecen) tartott elõadást. elméleti igényességgel és az intéz mé -
nyi gyakorlat plasztikus bemutatásával szólt a szöveges értékelésnél alkalmazott
alapelvekrõl, az értékelés pedagógiai és módszertani szabályairól, a tantárgyi
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szöveges értékelõlapok készítésénél alkalmazott szempontokról, majd néhány jó
tanáccsal kínálta meg a hallgatóságot.

Fazekasné dr. Fenyvesi margit fõiskolai docens (Károli Gáspár Református
egyetem és részfoglalkozásban elTe Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai
Kar) és dr. Józsa Krisztián egyetemi adjunktus (Szegedi Tudományegyetem)
egymást követõ elõadásai a diFeR próbasorozat és alkalmazásának lehetõsége a
tanulásban akadályozott gyermekeknél címmel a pedagógiai/gyógypedagógiai
diagnosztikus mérések elsõ kutatási eredményeirõl (közel kilencven tanulásban
akadályozott kiskõrösi 7-16 éves tanuló alapkészségeinek összehasonlító 
vizsgálata) nyújtottak tudósítást. a diFeR adaptálása – számos, e beszámolóban
nem részletezhetõ érv mellett – lehetõséget nyújt a pedagógusnak és a
gyógypedagógusnak az integráció lehetõségének jobb mérlegeléséhez: mutatja a
vizsgált készség tényleges szintjét, összetevõinek fejlettségét, és viszonyít a
„többségi” gyermekek készségstruktúrájához. az elõadás(ok) egyik (látens) 
hozadéka az egyetemközi szakmai kapcsolatok bemutatása és dícsérete volt: az
európai Felsõoktatási Térhez történõ csatlakozásunk – természetesen – magába
foglalja a hazai intézmények együttmûködését is.

Hujber Tamásné gyógypedagógiai szaktanácsadó, fõiskolai gyakorlatvezetõ
(Bárczi Gusztáv módszertani Központ és Kaposvári egyetem Csokonai vitéz
mihály Tanítóképzõ Fõiskolai Kar, Kaposvár) a gyógypedagógiai képzés átala -
ku lása az integráció jegyében címû elõadásában bemutatta a tanulásban akadá -
lyozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus-hallgatók gyakorlati képzését.
Huszonhét intézménnyel kötött a fõiskola megállapodást, amelyekben egységes
követelményrendszer alapján várják a hallgatókat. Szakmailag hatékony megol -
dásnak bizonyult - az elsõ évek tapasztalatai alapján -, hogy az elméleti tárgy okta-
tója egyben gyakorlatot is vezet.

„elfogadjuk, befogadjuk...” az integráció és inklúzió lehetõségei tanulásban
akadályozott tanulók esetében címmel dr. Nagypatakiné Hajzer anna gyógy -
pe da gó gus (arany János Általános iskola és Nyolcosztályos Gimnázium, Száz -
halombatta) védés elõtt álló doktori disszertációja kutatási eredményeit osztotta
meg a hallgatósággal. az elõadás bepillantást engedett a téma gazdag elméleti
hátterébe és a szerzõ empirikus vizsgálatába.

a korszerû gyógypedagógiai intézményhálózat - jól mûködõ praxis alcímet is
adhatnánk dr. Benczéné Csorba margit igazgató (Bárczi Gusztáv egységes
Gyógypedagógiai módszertani Központ, Kaposvár) „Segítünk, hogy segíthess! a
módszertani Központ szerepe az integrációban címû elõadásának. a gyógy pe da -
gó giai szakszolgáltatások és szakmai szolgáltatások pontos tartalmi leírása, a kap -
csolati mûködések kialakításának sikerei és buktatói különösen az átalakulás elõtt
álló gyógypedagógiai intézmények számára jelentettek hasznos információkat.

a gyógypedagógus szakma szerepe, jövõje és érdekérvényesítési lehetõségei
címmel Szabó Ákosné dr. tanszékvezetõ fõiskolai tanár (elTe Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar és részfoglalkozásban Nyugat-magyarországi
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egyetem apáczai Csere János Tanítóképzõ Fõiskolai Kar) a beszámolót bevezetõ
gondolatok mellett megfogalmazta, hogy a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Fõiskolai Kar már az elkövetkezõ esztendõben széleskörû szakmai fórumot kíván
szervezni a társadalmilag hátrányos helyzetek, különösen a szegénység és az etni-
kai alapú hátrányos helyzet, a fogyatékosság, valamint a közoktatási rendszer és a
pedagógiai szakmák felelõssége összefüggései kérdésének. a cél az, hogy a
gyógypedagógiai szakma végre kezdeményezõ módon lépjen föl ebben a félig
nyitott vitában, szerezzen ismertséget és elismertséget szakmai álláspontjának, ha
kell, nézzen szembe az objektív és a szubjektív negatívumokkal és/vagy szaba -
duljon meg azoktól. 

a Kar egyik legfontosabb stratégiai célkitûzése a fogyatékos emberek
életminõségének javítását, társadalmi helyzetének pozitív megerõsítését célzó
aktív szakmapolitikai tevékenység. e cél elérése érdekében ki kell vívnia, hogy a
gyógypedagógiai szakmát és a fogyatékos emberek életét meghatározó döntések
a Kar egyetértése nélkül ne születhessenek, a Kar delegálja képviselõit a döntési
fórumokra. az inkluzív társadalom-felfogás alapján a Karnak aktív és kez de mé -
nyezõ szerepet kell játszania a fogyatékos embereket érintõ szakmai és társadalmi
vitákban.

Szabó Ákosné dr. 

Látásfogyatékosság-ügyi Szakosztály 
– Salgótarján, 2005. június 24. –

a látásfogyatékosság-ügyi Szakosztály idén is komoly érdeklõdés közepette tar -
tot ta meg szakmai ülését.  

a megnyitó keretében Jankó-Brezovay pálné tolmácsolta a távollévõk
üdvözletét: a tanácskozás résztvevõit távolból is szeretettel köszöntötte Kincses
Gyula nyugalmazott igazgató úr, dr. méhes József nyugalmazott igazgató úr, dr.
Csocsán lászlóné professzor asszony (dortmundi egyetem). Jankó-Brezovay
pál né ismertette a szakosztály tagjaival a maGye elnöksége választásának
elõkészítését.

a szakosztály tagjai az alábbi intézményeket képviselték:

1. vakok óvodája, Általános iskolája, módszertani intézménye, Speciális Szak -
iskolája, diákotthona és Gyermekotthona (Budapest)

2. látásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy pe -
dagógiai Szolgáltató Központ (Budapest)

3. dr. Kettesy aladár Általános iskola, diákotthon és pedagógiai Szakszolgálat
(debrecen)
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4. látássérült Gyermekek Rehabilitációs és Oktatási Központja, óvoda, Álta -
lános iskola, és Kollégium; látássérült Fiatalok Rehabilitációs Speciális
Szak iskolája és Szakiskola (pécs)

5. Gyengénlátók Általános iskolája, módszertani intézménye és diákotthona
(Budapest)

6. Éltes mátyás Általános iskola és diákotthona (miskolc)
7. Habilitációs Napközi Otthon
8. elTe Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar látássérültek pedagó -

giája Tanszék (Budapest)
9. vakok Batthyány lászló Római Katolikus Gyermekotthona, óvoda, Általános

iskola (Budapest)
a résztvevõk létszáma 45 fõ volt, a viszonylag szûk szakmai körben ez ismét
tekintélyes létszámnak ismerhetõ el. 

a szakosztály ülését Helesfai Katalin igazgató asszony vezette üléselnökként.
az elõadások a Konferencia központi gondolata köré csoportosultak. 

elsõként Brumbauer magdolna gyógypedagógiai tanár (vakok óvodája, 
Általános iskolája, módszertani intézménye, Speciális Szakiskolája, diákotthona
és Gyermekotthona, Budapest) tartott elõadást a vak gyermekek integrációjának
jelen helyzetérõl, a sikerekrõl és a megoldandó nehézségekrõl. az integráltan ne -
velt, oktatott vak gyermekek száma lassan növekszik. a hazai egyetlen iskola uta -
zó gyógypedagógusai számára rendkívül nagy kihívás a szakmai tudás folyamatos
átadása a látássérült tanulókat befogadó közoktatási intézmények e témában nem
jártas pedagógusai számára. Kidolgozott módszerek, segédanyagok állnak rendel -
ke zésre, melyek további bõvítése várható. Fontos a pedagógusok továbbképzése,
a speciális ismeretek nyújtása. az intézmény vállalja a szakmai fejlesztést, a peda -
gógusok képzését.

másodikként Halmi Krisztina és Tóth mónika gyógypedagógiai tanárok (vakok
óvodája, Általános iskolája, módszertani intézménye, Speciális Szakiskolája,
diákotthona és Gyermekotthona, Budapest) elõadását hallgathatták meg a
szakosztály tagjai. az elõadás a halmozottan sérült vak gyermekek és tanulók
szakszerû ellátását segítõ sikeres HeFOp pályázat megvalósításáról tájékoztatott.
a halmozottan sérültek száma az intézményben növekszik: jelenleg 23 gyermeket
fogadnak, 6 csoportban. Folyamatosan dolgozzák ki a fejlesztendõ területekhez
kapcsolódó szakmai anyagokat, továbbképzési tematikákat. az elõadásban érde-
kes szakmai információkat hallhattunk hollandiai tapasztalatokról is.

a harmadik elõadás videofilm kíséretében hangzott el, Kiss erika gyógype da gó -
giai tanár tolmácsolásában (látásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs
Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ, Budapest). a látássérültek
korai fejlesztését bemutató film remek felvételei betekintést nyújtottak a szakem-
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berek munkájába, a gyermek–gyógypedagógus–szülõ kapcsolatába, meggyõzõen
bizonyítva a szülõk és a gyógypedagógusok közös munkájának szük ségességét, a
látássérült kisgyermek „játszva”-fejlesztésének nehéz szakmai útját. Bár a szak-
osztály tagjai számára nem szükséges a korai fejlesztés haté kony ságát bizonyíta-
ni, a film mégis élvezetes, üdítõ pillanatokat szerzett, és számos új eljárással
ismertette meg a hallgatóságot.

a vak tanulók logopédiai ellátásáról és a gyógypedagógus-logopédusok kez de mé -
nye zésérõl hallhattunk a negyedik elõadásban Szûcsné Göblyös erika és pál zsu -
zsanna tanároktól (vakok óvodája, Általános iskolája, módszertani intézménye,
Speciális Szakiskolája, diákotthona és Gyermekotthona, Budapest). a számadatok
tükrében képet nyertünk a gyakori beszédhibákról, a kezelés lehetõségeirõl. izgalmas
és újszerû kezdeményezésként hallottunk az intézményi logopédiai munkaközösség
létrehozásáról – különösen arról, hogy szeretnének kapcsolatot kiépíteni a többi látás -
sé rültek intézményei logopédusaival. a jövõ az új munkaközösség tagjainak „ke -
zében” van, kívánjuk, hogy az együttmûködés jöjjön létre.

a vakok Batthyány lászló Római Katolikus Gyermekotthona, óvoda, Általános
iskola (Budapest) igazgatója, Fehér anna gyógypedagógiai tanár a család
szerepérõl tartott elõadást. intézményében a gyermekek 25%-a gyermekvédelmi
ellátásban részesül, ez jelentõsen meghatározza a gyógypedagógiai gondozást.
Konkrét esetet bemutatva vázolta fel a gyermeki jogok háttérbe szorulását – a
szülõk közötti viták nyomán pszichiátriai kezelésre szoruló kisgyermek nehéz 
sorsát. Fontosnak tartja, hogy a szülõk lelki és szellemi segítséget kapjanak a
gyermeknevelésben, és kiemelten fontosnak a többnyire negatív példákat
bemutató hírközlõ média pozitív irányú befolyásolását.

lõrincz etel igazgató (látássérült Fiatalok Rehabilitációs Speciális Szak iskolája
és Szakiskola, pécs) igen szép, míves kézmûves tárgyakkal illusztrált elõadása az
intézmény OKJ szakmai képzését mutatta be. a szakiskola szõnyegszövés, kerá -
mia, bõrtárgy-készítés, kosárfonás, takács, gyógynövény-ismerõ-termelõ és szá -
mí tógép-kezelõi oktatást biztosít tanulói számára. az elõadás során vetített képek
is meggyõzõen bizonyították az intézményben folyó szakképzés kidolgozottságát,
szervezettségét.

prónay Beáta docens, tanszékvezetõ (elTe Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Fõiskolai Kar látássérültek pedagógiája Tanszék, Budapest) rendkívül
érdekfeszítõ, egyéni véleményt is tükrözõ elõadást tartott a gyógypedagógusok
képzésének jövõjérõl a Bolognai-folyamat tükrében. ismertette a képzés megvál-
toztatásának elkerülhetetlenségét, a várható képzési szinteket, a képzés felépítését
a kreditek tükrében, az elkészült „gyógypedagógus alapszak” tervét, az elérendõ
célokat. a kiváló elõadás ugyan nem nyugtatta meg a gyógypedagógia jelenlévõ
képviselõt, de segítette a vázolt folyamat megértését és elfogadását.
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az utolsó elõadást Gadó márta docens (elTe Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Fõiskolai Kar látássérültek pedagógiája Tanszék, Budapest) tartotta a látás agyi
feldolgozásának zavarairól. az elõadás számos új szakmai ismeretet tartalmazott:
a változó gyógypedagógiai fogalmak, azok tartalma, a diagnózis felállításának
kérdései. Részletesen bemutatta a centrális látássérülés tüneteit, a társuló neuro -
lógiai sérüléseket, a kóroki hátteret. a számos újdonságot tartalmazó elõadást
videofelvételek támasztották alá. 

a tervtõl eltérõen sajnos nem jutott idõ a Gyengénlátók Általános iskolája,
módszertani intézménye és diákotthona (Budapest) videofilmjének megtekin -
tésére, mely a „láthatóbbá tett világ – a technika a látássérültek szolgálatában”
címmel 2004-ben készült. 

a szakmai tanácskozás rendkívül hasznos volt, a légkör baráti és egyben
szakmai. Javaslatokat idõ hiányában nem tudtunk megfogalmazni.

Külön köszöntjük a XXXiii. Konferencia szervezõit, megköszönve a kiváló
programokat és körülményeket!

Helesfai Katalin, Jankó-Brezovay pálné

Hallásfogyatékosság-ügyi Szakosztály

– Salgótarján, 2005. június 24. –

A hallássérültek tanintézményeinek nyitása

a komplex gyógypedagógiai szolgáltatások irányába

Szakosztályunk több mint 50 résztvevõ elõtt tartotta tudományos tanácskozását. 
dr. Farkas miklós szakosztályvezetõ, üléselnök, a tanácskozás megnyitása

elõtt a következõ bejelentést tette:
„Bejelentem, hogy 1983-óta végzett szakosztályvezetõi megbízásomat újabb

ciklusra nem kívánom meghosszabbítani. Köszönöm minden iskola-igazgatónak
és kollégának a bizalmat és a mindig segítõ szakmai és baráti együttmûködést. a
Hallásfogyatékosság-ügyi szakosztály új vezetõjének – a HiOe-vel közösen -
Bujdosóné arató adriennt, a dr. Török Béla Nagyothallók Általános iskolája
igaz gatóhelyettesét javasoljuk, aki az elmúlt évtizedekben jó kapcsolatot alakított
ki a diszfáziás, magatartászavaros és az értelmileg akadályozott hallássérült tanu -
lók kal foglalkozó kollégákkal és a feladatot szívesen vállalja. a maGye meg -
újuló elnökségébe továbbra is mihalovics Jenõ, Tóth egon és dr. Sári Jánosné
igazgató kollégákat jelöljük.” a szakosztályülés részvevõi a bejelentést és a javas-
latokat nagy többséggel elfogadták és támogatták.
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a szakosztály-ülésen 4 elõadás és 9 beszámoló hangzott el. az elõadásokat a
hallássérültek nevelésének-oktatásának jövõképét meghatározó élénk vita követ-
te.

ljubimov mihail lyvovics, a moszkva nyugati körzetét ellátó Rehabilitációs
Központ igazgatója: a siket gyermekek ellátása moszkva nyugati körzetében
címû elõadásában ismertette az intézményben folyó munkát. a Rehabilitációs
Köz pontban beszédhibás, hallássérült és pszichés fejlõdésben elmaradt gyermekek
komplex diagnosztikai vizsgálatát, és fejlesztését végzik. 30 szakember évente
1000 sérültet lát el. 

a tanácskozás három vitaindító elõadással folytatódott:
mihalovics Jenõ a kaposvári duráczky József pedagógiai módszertani Köz -

pont igazgatója, a HiOe elnöke, „az utazótanári munkakör jogi, pénzügyi és 
szervezési kérdései és problémái” címû elõadásában a következõket mondta: az
a kérdésfeltevés, hogy a hallássérült gyermekek számára az integrált vagy a szeg-
regált oktatás az eredményesebb, nem jó kérdés. Helyes válasz csak arra a kér-
désre adható, hogy „melyik szolgálja jobban az adott gyermekek vagy az adott
gyermek fejlõdését.” a jelenlegi normatív támogatási rendszert az a vád éri, hogy
a fogyatékosok ellátásában dupla finanszírozás történik. az iskola (óvoda) emelt
normatív támogatást kap, ugyanakkor a regionális pedagógiai szakszolgálat utazó
hálózatot mûködtet. a HiOe javaslata: „az ellátott sajátos nevelési igényû gyer -
mek normatív támogatását a tényleges feladatot ellátó utazótanári központ kapja
meg. a gyermek után kapott összeget, szoros elszámolással, kizárólag az ellátott
gyermek ellátására lehet és kell fordítani.” a jelenlegi normatív támogatásból egy-
egy osztályba integrált 2-3 hallássérült gyermek utazótanári ellátása fenntartható,
de az ideális, az ún. „kéttanítós modell” (párhuzamosan tanító és gyógypedagógus
egy osztályban) a normatív támogatásból nem finanszírozható. 

mihalovics szerint nem rendezett az utazótanár kompetenciája, feladatköre és
munkaideje. az utazótanári feladatok teljeskörû ellátáshoz a jelenlegi gyakor lat -
ban a következõ ismeretek szükségesek: -1. Gépkocsivezetés; -2. a jogszabályok
ismerete (közoktatás, gyermekvédelem, egészségügyi ellátás, közoktatási
intézmények mûködése, gyermekorvosi–audiológiai szakellátás, hallókészülékek,
adóvevõk, egyéb eszközök egészségügyi finanszírozása stb.); -3. Személyes kap -
csolat tartása a szülõvel, a jegyzõvel, a védõnõvel; -4. az általános iskolai tanítás
módszereinek ismerete; -5. a csecsemõgondozás és a korai fejlesztés feladatainak
és módszereinek ismerete; -6. a súlyos fokban hallássérültek beszéd-hallásfej -
lesz tésének elmélete és gyakorlata. a felsorolt ismereteket a terapeuta szakos 
képzés során kell oktatni (megszervezve s jogosítvány kedvezményes megszer -
zésének lehetõségét is!). Át kell gondolni a képzésben a tanár és a terapeuta 
szakok szétválasztásának jelenlegi gyakorlatát, mivel a regionális ellátásban
mindkét szakismeretre egyaránt szükség lesz a hallássérültek ellátásában.

az utazótanári munkakör finanszírozása nem rendezett. pl.: Jár-e számukra
gyermekvédelmi pótlék? Hogyan kell elszámolni a heti kötelezõ órán túli vidéki
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kiszállás idejét és költségeit, mi számít be a heti kötelezõ óraszámába? van-e az
utazótanárnak a korai fejlesztésbe vont gyermekekkel kapcsolatosan törvényes
szakértõi joga? Hiányzik a regionális ellátáshoz használt szolgálati gépkocsi 
fenntartásának, üzemanyag-fogyasztásának, amortizációs értékcsökkenésének
költségvetési normatívája stb. a törvényi szabályozására közösen kell szakmai
javaslatokat tennünk!

a Kaposvári pedagógiai módszertani Központban az elmúlt években több
mint 1,5 milliárd forintértékû bõvítés folyt. a teljeskörû gyógypedagógiai szolgál -
tatás feltételei az év végéig teljesen megvalósulnak. az új épületszárny és a régi
épület teljes felújítása után intézményünkben mûködik a régiót ellátó pedagógiai
és utazótanári szakszolgálat és szakmai szolgáltató központ, a korai fejlesztésben
résztvevõ gyermekek és szüleik elhelyezését is lehetõvé tevõ tanácsadó részleg,
logopédiai, konduktív-pedagógiai szolgálat, fizikoterápiás egység. a megyei
Szakértõi Bizottság és Nevelési Tanácsadó is itt kap helyet. Nagy várakozással
tekintünk a 2005 szeptemberétõl induló Gyógypedagógiai módszertani intézetünk
munkájának várható eredményeire.

Bombolya mónika Szakértõi Bizottság-vezetõ: a Hallássérültek Országos
Szakértõi Bizottsága feladata és lehetõsége az integrált oktatás szakmai és finan -
szí rozási támogatásában címû elõadásában összefoglalta az utazótanári mun -
kakörhöz kapcsolódó feladatokat, amelyek jelentõs részérõl a jogszabályok nem
rendelkeznek. Különösen rendezetlen az óvodákban és az általános iskolákban
integráltan oktatott gyermekekkel kapcsolatban az utazótanár rehabilitációs fel -
ada tainak meghatározása, munkaköri leírása és heti munkaideje. pl.: – a peda gó -
gusával vagy szülõvel való megbeszélés ideje. – az egyéni fejlesztés helye és
ideje. – Kivihetõ-e a gyermek az órarendi tanítási óráról? – Heti hány órában
végez zen konzultációt, szaktanácsadást a szülõk, tanítók számára a speciális
fejlesztõ foglalkozások módszereirõl? – stb.. a rendezést az is indokolja, hogy
jelen leg a hallássérült gyermekek és tanulók 43%-a jár speciális óvodába és isko-
lába, 57%-uk viszont már integrált nevelésben-oktatásban vesz részt 

Országos probléma, hogy az emelt normatív támogatást nem közvetlenül az
is kola, hanem a fenntartó kapja, amely belátása szerint osztja szét a több let tá mo -
gatást. a jelenlegi pénzügyi nehézségek miatt ez az összeg gyakran nem jut el a
sajátos nevelési igényû gyermekeket fejlesztõ intézményhez. az elõadó javaslata
szerint az emelt normatív támogatás összegével közvetlenül a feladatot ellátó
iskolának vagy a pedagógiai szakszolgálatnak kell rendelkeznie, s az kizárólag az
adott gyermek fejlesztésére használható, szoros pénzügyi elszámolással.

Bujdosóné arató adrienn, és Farkasné Kovács Beáta a budapesti dr. Török
Béla Nagyothallók Általános iskolája tagozatvezetõ igazgató-helyettesei „a 
tanulásban akadályozott és halmozottan sérült hallássérültek oktatásának hely -
zete, az intézetek közötti módszertani együttmûködés szükségessége” címmel
tartott elõadásukban összefoglalták a más fogyatékossággal együtt járó hallás -
sérült tanulók oktatásának helyzetét. Bemutatták az iskola tanulóinak jellemzõit.
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az adatok azt mutatják a csatlakozó fogyatékosság, a hallásveszteség mértéke és
az iQ értékei alapján, hogy a tanulók összetétele igen heterogén képet mutat
(2005-ben ez az érték 43 és 65 iQ határértékek között szóródott). az ilyen össze -
té telû osztályokban már nem alkalmazhatók az egy évfolyamra kidolgozott tanter -
vek, náluk elsõsorban az egyéni vagy kiscsoportos differenciált módszerek alkal -
ma zása szükséges. mivel országosan növekszik az egyéni fejlesztést igénylõ, hal -
mo zottan fogyatékos hallássérült tanulók száma, szükség van az intézmények
mód szertani együttmûködésére. Szünet után mihalovics Jenõ igazgató vette át az
üléselnöki tisztet. a tanácskozás az intézményvezetõk helyzetelemzésével és
intézményük terveinek bemutatásával folytatódott.

Szõllõsiné Sípos virág a budapesti dr. Török Béla Nagyothallók Általános
iskolája igazgatója arról számolt be, hogy a régi igazgatói lakás átalakításával
lehetõségük nyílt a pedagógiai szakszolgálati feladatokat és egy korszerû 
audiológiai szolgáltatásokat ellátó módszertani intézet kialakítására. a jövõben
magas szakmai színvonalon látják el az intézmény tanulóinak teljeskörû
audiológiai ellátását. Bõvülõ utazótanári hálózatukkal végzik a korai gondozást és
tanácsadást, a fõvárosi óvodákban és iskolákban integrált gyermekek és tanulók
fejlesztését. Fõvárosi beruházással megújult a speciális szakiskolai tagozatuk
épülete. a következõ években bõvíteni kívánják a választható szakmák számát.

Tóth egon a Budapesti Hallássérültek Tanintézetének igazgatója is az
intézmény fejlesztésérõl adott tájékoztatást. Bõvítik a speciális szakiskolai és a
szakmunkásképzést új szakmák oktatásával. Tapasztalatuk szerint az integráló
intézményekbõl az ott tanulók egy része kiszorul, lemarad. ezek számára az intéz -
ményükben biztosítják a speciális képzés lehetõségét. az iskola új elneve zése:
egy séges Gyógypedagógiai módszertani intézmény. az integráltan tanuló hallás -
sé rült középiskolások segítését két utazótanár végzi. a végzett hallássérült fiata -
lok számára szakmaoktatást és továbbképzést biztosítanak, tervezik az utógon do -
zást és a felnõttképzést. ehhez partneri kapcsolatot keresnek civil szervezetekkel,
munkaügyi központokkal. az elmúlt években ehhez az iskola tetõterében alakítot -
tak ki több tantermet és szolgáltató helyiséget.

pásku Tibor a Hallássérültek debreceni Tanintézetének igazgatója elmondta,
hogy az 1903-ban kizárólag siketek oktatására létrehozott intézetben ma már a
tanulók 2/3 része nagyothalló. debrecenben az óvodai oktatás, a korai fejlesztés
megelõzte az oktatási törvényben elõírt szolgáltatásokat. 1994-tõl az intézmény
nevében is megjelent a pedagógiai Szakszolgálat. Kezdetben fõleg korai nevelés,
napjainkban az integráltan tanuló hallássérült gyermekek és tanulók pedagógiai
segítése a fõ feladatuk. Újabb törekvésük a pedagógiai szakmai szolgáltatás 
megvalósítása. a hallássérült tanulók száma a régebbi 150-160-ról mára 100-120
fõre csökkent, ezen belül a halmozottan fogyatékos hallássérült tanulók aránya
nõtt. a felszabaduló tanári állásokat átszervezik a pedagógiai szakszolgálatba.
Jövõ terveikben szerepel az egységes gyógypedagógiai módszertani intézménnyé
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történõ átalakulás. ehhez pályáznak az intézmény bõvítésére, amely megfelelõ
feltételeket tud biztosítani a tervezett új feladatok ellátásához 

mlinkó erzsébet igazgató arról számolt be, hogy az egri Hallássérültek mlinkó
istván Tanintézetében a tanuló-létszáma 1992-tõl nem csökkent, átlag 100-120
gyermeket oktatnak. Náluk is nõ a hallássérüléshez társuló egyéb fogyatékosságú
tanulók száma. a jövõben egerben is lassú létszámcsökkenés várható. az intéz -
mény az elmúlt évben költségvetési pályázatos forrásból megújult és jelentõsen
bõvült. egy éve hivatalosan is megindult a pedagógiai Szakszolgálat. az integrá -
ciót segítõ pedagógiai feladat-bõvítést a fenntartó önkormányzat is támogatja.
Szoros szakmai együttmûködést alakítanak ki a gyermekorvosokkal, az audioló-
giai centrumokkal, a hallássérülteket integráltan oktató általános iskolák kal. a
következõ tanévben 12 hallássérült gyermek integrált oktatását segítik. Ha a tár-
gyi és a szakmai feltételek kialakulnak, módszertani intézményként látják el a
régióban a hallássérültek oktatásával, nevelésével kapcsolatos szolgáltatásokat. 

Fazekas Ferencné a soproni Hallássérültek Tóth antal Tanintézete igazgatója
is a pedagógiai szolgáltatások bõvítésérõl számolt be. elnevezésükben is változást
terveznek: Tóth antal egységes Gyógypedagógiai intézetként kívánnak mûködni.
Terveik között szerepel a beszédjavító általános iskolai tagozat 8. osztályig való
bõvítése; önálló audiológiai vizsgáló kialakítása; 15 millió forint felújítási keret -
bõl többfunkciós sportpálya építése. Befejezik az elavult ablakok cseréjét. a
Soproni egyetem szociálismunkás képzésében gyakorlati terep biztosításával
vesznek részt. 

Nusserné mendler erzsébet a hallássérültek szegedi Klúg péter Tanintézete
igazgatója egy impozáns épületbõvítési, felújítási építészeti látványtervet mutatott
be, amely az intézménybõvítési pályázathoz készült. Ha a fenntartó önkormányzat
támogatásával sikerül a pályázott összeg elnyerése, akkor a következõ években a
sze gedi intézményben is jelentõsen bõvülhet a korai nevelés, a cochleáris imp lan -
tációt követõ hallás-beszéd rehabilitáció és más szakmai szolgáltatás lehetõsége.

mikesy György a váci Cházár andrás intézet igazgatója a következõ tájé -
koztatást adta: Hat évvel ezelõtt a 200 éves intézményt a bezárás fenyegette.
azóta ez a veszély megszûnt, s vác pest megye északi régiójának komplex
gyógy pedagógiai szolgáltatató központja lett. ma már nemcsak a hallássérültek,
hanem más fogyatékos gyermekek ellátása is alapfeladatuk. a jövõben a
szakképzést kívánják bõvíteni. Átjárhatóvá teszik az oktatást a speciális szak -
iskola és a szakmunkásképzés között. az intézményben a hallássérültek száma
csökkent, ugyanakkor nõtt a korai fejlesztésben részesülõ és az integrált oktatás -
ban segített tanulók száma. az elmúlt évben 850 millió forint címzett állami támo -
gatásból új sportcentrum (tornaterem) és új kollégium épült, energiatakarékos
központi fûtést vezettek be, az óvoda tárgyi feltételeit is javították. a 200 éves
váci intézmény megújult tárgyi és szakmai lehetõségekkel kezdi meg mûkö -
désének harmadik évszázadát.
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Kovalinszky pálné a váci Simon antal Beszéd- és Hallássérültek Tanintéze -
tének igazgatója rövid tájékoztatást adott az intézmény történetérõl, szakmai 
feladatainak folyamatos megváltozásáról. az iskola fõ feladata ma már a 
beszédfogyatékos tanulók általános iskolai nevelése, oktatása, valamint pest me -
gye északi régiójának logopédiai ellátása. várható, hogy néhány év múlva a
hallás sérült gyermekek, tanulók ellátása megszûnik az intézményben. addig
azon ban maga és tantestülete tartani kívánja a szakmai kapcsolatot a hallás -
sérültek iskoláival.

az ülés résztvevõi úgy ítélték meg, hogy a javuló tárgyi feltételek és a peda -
gógiai szolgáltatásokkal bõvülõ új, komplex gyógypedagógiai feladatok egységes
szakmai feladatként jelentkeznek valamennyi intézményben. a Hallásfo gya -
tékosság-ügyi szakosztály javasolja, hogy a következõ tanévben a hallássérülteket
oktató iskolák együtt alakítsák ki az új feladatokhoz kapcsolódó szakmai állás -
foglalásukat, javaslataikat. 

dr. Farkas miklós

Mozgásfogyatékosság-ügyi Szakosztály
– Salgótarján, 2005. június 24. –

a maGye idei konferenciájának témáját a gyógypedagógus képzés átalakítása,
az új felsõoktatási törvény szellemében kialakítandó un. Bolognai-folyamat meg-
valósításához kapcsolódó feladatok adták. Szakosztályunk a szomato peda gógus-
képzés új struktúrájának, tartalmának elõkészítéséhez a súlyosan és hal mo zottan
mozgáskorlátozott gyermekek szomatopedagógiai ellátásának különbözõ
kérdéseirõl értekezett. ennek szellemében alakítottuk a szakosztály ülésen elhang-
zott referátumokat, és a szakosztályülés második felében a márkus eszter által
vezetett kerek-asztal beszélgetést. 

a program ünnepi eseménnyel kezdõdött. dombainé esztergomi anna a
zsótér pál alapítvány nevében „zsótér pál emlékérmet” adományozott Hohen -
dorf Csilla gyógypedagógus kolleganõnek. Hohendorf Csilla hozta létre a min -
den ki által csak „Ráby”-nak nevezett intézményt (a mai Csillagház néven ismert
részét a budapesti mozgásjavító Általános iskolának) és indította el fõiskolai
kutatás keretében a súlyosan és halmozottan mozgáskorlátozott gyermekek
gyógy pedagógia nevelését iskolai keretek között. az utódok ezt az iskola teremtõ
tevékenységet köszönték meg az emlékéremmel.

a szakosztályülés elsõ részében Hohendorf Csilla, Németországban élõ és
dolgozó gyógypedagógus kolleganõ tartott referátumot a súlyosan és halmozottan
sérült gyermekek ellátásának tantervérõl, tájékoztatást adott e gyermekek isko -
larendszerû oktatásának koncepciójáról, részleteket mutatva be a fejlesztendõ
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képességek „tantárgyi” elnevezése mögötti tartalmakról. Hohendorf Csilla a tan-
terv és irányelvek megfogalmazásán túl azt az új megoldást is bemutatta, ahogyan
iskola-rendszerû  képzés keretében lehet megoldani a legsúlyosabban és 
halmozottan sérült mozgáskorlátozott gyermekek nevelését-oktatást. a tanterv az
értelmileg akadályozott népesség legsúlyosabb eseteire vonatkozott a Rheinland
–pfalz tartomány szakemberei által kidolgozott program alapján. a tanterv teljes
ismertetése az egyórás referátum ellenére sem volt lehetséges, mégis sok hasznos
útmutatást adott, bebizonyítva, hogyan lehetséges tantervben megfogalmazni az
iskolarendszerû fejlesztõ-gondoskodást.

dombainé esztergomi anna, a mozgásjavító Általános iskola Csillagház
intéz ményének tagozatvezetõje nyolc különbözõ gyógypedagógiai intézmény
körében szervezett intézményközi együttmûködésrõl tartott beszámolót. ennek
keretében a testi-, érzékszervi-, a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulókat
nevelõ-oktató intézmények cserélték ki tapasztalataikat, és fogalmazták meg a
gyógypedagógia új feladatait. ez a beszámoló is a súlyosan és halmozottan fogya -
tékos tanulók helyzetének tisztázását, a gyógypedagógia és a gyógypedagógus-
képzés iránt támasztott új igények megfogalmazását segítette. elõadásában  is -
mer tette a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók iskolarendszerû oktatá -
sának rendszerét a Csillagházban, kiemelten foglalkozott az un. terápiás-fejlesztõ
csoport munkájával, valamint a fejlesztési területek szerinti belsõ tartalmakkal. 

az egészségügyet Ginczeri patricia és márton zsuzsanna elõadása képviselte
azáltal, hogy bemutatták a kerekesszék használat-tanításának módszertanát a
súlyosan gerincvelõ sérültek rehabilitációjában. a kerekesszék használat-meg ta -
ní tása-begyakorlása a mozgáskorlátozott személyek ellátásában mindenhol meg-
jelenik. Így a szomatopedagógus képzésben jól hasznosítható, összegzõ gya korlati
munkát láttunk.

a szakosztályülés második felében – a hagyományokhoz híven – a „Fiatalok
Fóruma” keretében két újdiplomás szomatopedagógia szakos kolleganõt hívtunk
meg szakdolgozati témájukról, kutatásaikról beszámolni. Csepregi anna
szakdolgozatának azokat az adatait emelte ki, amelyek a súlyosan  és halmozottan
fogyatékos gyermekek ellátásából a gyakorlati munka, a napirend kapcsán mindig
és mindenhol problémát jelenthetnek. a számszerû adatokkal és jól áttekinthetõ,
grafikonokkal ábrázolt felmérés és annak eredményei a fejlesztõ gondozó nappali
munka sarkpontjaira hívta fel figyelmünket.

papp mária a fejlesztõ gondozás részleteivel foglalkozott, kiemelten is a min-
dennapos tevékenyégre nevelést és annak részfeladatait ismertette a súlyosan és
halmozottan fogyatékos gyermekeknél.

mindkét fiatal elõadó jó szakmai felkészültségrõl, elõadói készségrõl tett
tanúságot. Köszönjük elõadásukat és kívánjuk, hogy hasonló felkészültségrõl,
szakmai tudatosságról tegyenek bizonyságot gyakorló szomatopedagógus
munkájuk során is.
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Kerek-asztal megbeszélésen márkus eszter moderátor foglalta össze a ple-
náris ülésen e témában elhangzott beszámolókban, valamint a szakosztályülés
keretében megfogalmazottakat. az elhangzott kérdések és válaszok alapján a leg-
súlyosabban és halmozottan  fogyatékos személyek gyógypedagógiai megse gíté -
sének jövõbeli feladatait a következõkben foglalta össze: 
• az integráció elve a gyógypedagógiai ellátás keretén belül is fontos. a fogya-

tékos, akadályozott gyermekek, fiatalok és felnõttek ellátása „szak ma közi”
ismereteket kíván, és a speciális ellátás keretében a halmozottan fogya tékos
személyek integratív gyógypedagógiai megsegítésére kell a hangsúlyt helyez-
ni. 

• minthogy a súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek gyógypedagógiai
nevelése szakmaközi ismereteket kíván, erre a jövõ gyógypedagógus kép zé -
sében nagyobb hangsúlyt szükséges fektetni. a fejlesztõ iskolák megjelenése
jelenleg még csak gondolat, de a jövõben valóság lesz és erre a gyógy -
pedagógusokat fel kell készíteni. 

• ennek érdekében javasolt lenne a képzésben a szakterületek együtt mû kö -
désének fokozása.

• Jó lenne a maGye OSzK keretében közös témák meghirdetése, a gyógy -
pedagógiai megsegítési mód szerinti szakosztályközi szekciók meghirdetése.

• Javasolt lenne annak elõsegítése, hogy a fogyatékos, akadályozott személyek 
ellátása ne a szintér szerinti kvóta szerint, hanem az adott személy speciális szük -
séglete alapján történjék. ehhez a maGye mint szakmai szervezet a megfelelõ
fórumokon tegyen javaslatot.

Benczúr miklósné dr. – márkus eszter

Logopédiai Szakosztály
– Salgótarján, 2005. június 24. –

a logopédiai Szakosztály népes számú résztvevõ körében tartotta szakosztályi
ülését, eltekintve attól, hogy a logopédusok egy része a maGye ez évi konferen -
ciáját megelõzõ héten a magyar Fonetikai Foniátriai és logopédiai Társaság
kõszegi kongresszusán vett részt. az ország két ellentétes pólusán más-más 
szakembercsoportok vettek részt a szakmai vitákban. a logopédiai Szakosztály a
„Beszédfejlõdési zavarok – Helyzetkép, álláspontok, eredmények, tennivalók”
kerettémával kapcsolódott a konferencia programjához. a vitaindító elõadást
„Beszédfejlõdési zavar kezdetei és folytatása – Terminológia, kritériumfeltételek,
nyomonkövetés, sajátos nevelési igény” címmel Gereben Ferencné tartotta.
elõadásának bevezetõjében utalt a kõszegi konferencián lezajlott terminológia-
vitára, amely az egységes logopédiai és foniátriai nomenklatura kérdéseit 
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tárgyalta. ebbe a terminológia@barczi.elte.hu e-mail címen lehet szeptembertõl
bekapcsolódni a beszédfogyatékosság, a diszlexia és a beszédfejlõdési zavar ter-
minológiájának megvitatása, egységes álláspontok kialakítása céljából. (az
eredményeket a következõ konferencián ismertetni fogják.) Felvetette a korai
logopédiai ellátás több fontos kérdését. a terminológia szempontjából
követendõnek tartotta a német Beszédpedagógiai Társaság szakmai álláspontját,
miszerint azoknak a gyermekeknek az esetében, akik két éves korukig nem
birtokolják az elsõ ötven szót, az elsõ ötven jelentéssel bíró közlésegységet, a
„beszédfejlõdési zavar” diagnosztikus kategóriát alkalmazzák. ezt követte
logopédiai óvodából kilépõ 8-16 éves korú gyermekek nyomon követõ vizsgála-
tának ismertetése, különös tekintettel arra a jelenségre, hogy e gyermekek többsé-
gének sajátos nevelési igénye a magasabb iskolás korban  a verbális típusú
tanulási zavarok különbözõ megjelenési formái, s az ezekhez társuló viselkedé-
szavarok miatt fogalmazódik meg. az elmondottakhoz jól kapcsolódott lõrik
József  „Kisiskolások olvasási hibái” címmel tartott, igen sok újszerû ismeretet
tartalmazó elõadása, amely nyomatékosította, hogy a diszlexia diagnosztizálása,
az olvasási teljesítmény javítása csak alapos, elemzõ, a teljesítmény hátterében
meghúzódó képességzavarok feltárásával lehetséges. az elhangzottakhoz a 
frissen diplomázott négy legfiatalabb logopédus beszámolója kapcsolódott.
Jasper Ágnes  „az auditív és vizuális percepció szerepe a diszlexia jelenségének
kialakulásában”, valamint Hódsági Júlia „a fonológiai diffe renciálás új vizsgála-
ti módszere diszlexiás gyermekeknél” címû elõadásukban a sokat vitatott olvasá-
si zavar  új szemléleti és gyakorlati diagnosztikai kérdéseit mutatták be kutatási
eredmények alapján. Szabó Olga „Szótalálási nehézségek vizsgálata dadogóknál”
címû elõadása felhívta a figyelmet arra, hogy a dadogás jelenségének terápiás
megközelítése nem nélkülözheti annak figyelembevételét, hogy a háttérben a 
verbális tanulási folyamatok gyengesége húzódik meg. Somo gyi Tímea egy új
technikát ismertetett. az „automatikus beszédfelismerõ rend sze rek alkalmazása 
a beszéd érthetõségének objektív megítélésére” a jövõ logopédiai technikái, a 
számítógépes diagnosztika felé nyújtott kitekintést, elõsegítve a tiszta, pontos
hangképzés, egyes  progrediáló orvosi kórképek állapotromlásának megí télését.

a szakosztályi ülést Serfõzõné deák Katalin elõadásában a Nógrád megyei
logopédiai ellátás bemutatása zárta be, amely modellértékûnek tekinthetõ más
helyi szolgáltatási rendszerek számára. ezt követõen került sor a hozzászólásokra,
szakmai vitára. a hozzászólók többek között a logopédiai ellátás romló helyzeté-
re, az integráció veszélyeire is felhívták a figyelmet, amely aggasztó országos
jelenség az ellátást igénylõk számának növekedése mellett.    

Gereben Ferencné dr.
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Autizmus Szakosztály
– Salgótarján, 2005. június 24. – 

a szakosztály munkájában az elmúlt évek hagyományainak megfelelõen szülõk és
szakemberek egyaránt résztvettek. az ülés kezdetén bemutatkozott a vendéglátó
város speciális autista csoportja, mely az elsõk között alakult magyarországon.
ezt követõen a plenáris ülésen elhangzott elõadások, információk összefoglaló
ismertetésére került sor. a területen dolgozó kollégák számára különösen öröm -
teliek voltak a képzési kötelezettekre vonatkozó jó hírek, mivel számos
autizmussal élõ gyermek tartozik e csoporthoz.

a Gyöngyösi autista Segítõ Központ munkájáról Szenek mónika gyógy pe -
dagógus, iskolaigazgató számolt be, különös tekintettel az ott mûködõ általános
iskolára. az iskola jelenleg 25 gyermeket lát el. a tanulók zömmel gyermek -
otthoni ellátásban is részesülnek, így a családok komplex szolgáltatást vehetnek
igénybe. a dinamikusan fejlõdõ aSK az autizmussal élõ emberek teljes életútjára
igyekszik korszerû ellátási formákat kialakítani. az  elõadást gazdag képanyag
tette emlékezetessé.  

az ülésen a program a vadaskert Szakambulancia munkatársainak színvo -
nalas elõadásaival, hozzászólásaival bõvült. prekop Csilla gyógypedagógus rövid
áttekintést nyújtott a vadaskertben folyó, autizmussal kapcsolatos szerteágazó
diagnosztikus, terápiás és kutató munkáról. lázár alpár pszichológus röviden
beszámolt arról a folyamatban lévõ kognitív idegtudományi kutatásról, mely több
partner (Semmelweis egyetem magatartástudományi intézete, OpNi, autizmus
alapítvány Gyermek-és ifjúságpszichiátriai ambulanciája) közremûködésével
folyik a vadaskertben. a kutatás során autizmussal élõ személyek alvás közbeni
agy mûködését vizsgálják.

dr. Bíró andrea gyermekpszichiáter elõadása két fontos témát érintett: az
autiz mus genetikai háttere, valamint pharmakoterápiás lehetõségek a másodlagos
tü netek kezelésében. 

az elõzetesen tervezett programtól eltérõen dr. Balázs anna elõadása elma -
radt, de az egyes oltások (pl. mmR) és az autizmus kialakulásának összefüggését
cáfoló cikkek elérhetõségét, valamint a gyógyulást ígérõ módszerekkel kap cso -
latos alapvetõen fontos információkat ismertettük. 

Õszi Tamásné gyógypedagógus az európa Tanács autizmus-ügyi albizott -
ságának iii. ülésérõl számolt be, melynek munkájában az iCsSzem megbízásából
vett részt. az albizottság a következõ célokat valósítja meg 2006-ig:
– információcsere a tagországok között az autizmus definíciójáról, statisztikai

adatok gyûjtése (pl. gyakorisági adatok az egyes tagországokban).
– az autizmussal élõ gyermekek számára nyújtott szolgáltatások áttekintése,

különös tekintettel az oktatási rendszerre.
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– Tapasztalatok cseréje az egyes tagországok között koherens, nemzeti szintû
autizmus politika megvalósításáról.

– Jó gyakorlatok gyûjtése.
– ajánlások kimunkálása a kormányok számára az autizmussal élõ gyermekek

oktatása és integrációja területén.
az ülés végén a résztvevõk az autizmus Szakmai egyesület által meg -

fogalmazott szakmai állásfoglalás elsõ változatát vitatták meg. az állásfoglalás
célja, hogy felhívja a figyelmet a jó értelmi és nyelvi képességekkel rendelkezõ
autizmussal élõ gyermekek helyzetére a közoktatásban. a vita eredményeként a
következõ javaslat fogalmazódott meg: a HeFOp program keretében kapjon
prioritást az autizmussal élõ gyermekek diagnosztikus és elhelyezési proto -
kolljának kidolgozása. az állásfoglalás átdolgozott változatát az érintettek
várhatóan 2005. õszén kapják kézhez.

Õszi Tamásné

Pszichopedagógia Szakosztály
– Salgótarján, 2005. június 24. – 

a szakosztály ülését az elmúlt évek gyakorlata szerint nagy érdeklõdés kísérte.
Szinte állandó témahozó és elõadó ezeken az alkalmakon Hannuska marianna. a
találkozó szakmaiságának személyes elmélyítése érdekében kísérletet tettünk egy
mûhelymunkára, aminek keretében a résztvevõk saját személyiségükkel dolgozva
élhették át a csoportmunka hatásait.

a szakosztályi ülésen résztvevõ érdeklõdõk két programon vettek részt: 
meghallgatták Hannauska marianna: a szülõkkel való kapcsolat néhány

dilemmája a fejlesztõ munkában címû elõadását, Szarka attila felolvasásában.
ezt követte egy szakmai konzultációs mûhelybeszélgetés az agresszió és féle -

lem, félelem és agresszió témában. 
Hannuska marianna elõadásának felolvasását a résztvevõk gyakran 

kommentálták saját élményeikkel és véleményükkel. Kétségtelenül rendhagyóra
sikerült a téma interpretációja, hiszen a szerzõ elõadói és szakmai személyiségét
nem lehetett pótolni. a téma fõ pontja a terápiás jellegû konzultáció; a konzul tá -
ció; a szülõ-konzultáció; a gyermek-terápiát kísérõ konzultáció; eppel együtt mû -
kö dési javaslatai; valamint a kapcsolati analízis és a konzultáció kölönbözõségei
voltak.

megállapításra került, hogy a pszichopedagógiai megsegítés területére a gyer -
me keknek több mint a felét az iskola vagy az óvoda küldi, bár az önként jelent -
kezõk száma is évrõl évre növekszik. a gyermekek tünetei súlyosságukat illetõen
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széles skálán mozognak, a környezet követelményeinek megfelelni nem képes
gyermekektõl a súlyos neurotikusig, esetleg pszichotikusig.

a szülõvel való együttmûködés jellege mind a gyermek, mind a szülõ 
állapotától függ. mindig az önként jelentkezõknél vannak a legjobb kilátások arra,
hogy eredményes munkát végezhessünk.

Élénk reakciókat váltott ki a jelenlévõkbõl az elõadás azon megállapítása,
hogy a gyermek a szülõvel való függésben és velük szoros érzelmi kapcsolatban
él, ezért a szülõt kell ismernünk ahhoz, hogy a gyermeket megértsük.

Többen saját élményeikkel és tapasztalatukkal erõsítették, igazolták az
elhangzottakat és megállapították, hogy a szakmai beavatkozás elsõdleges célja a
gyermek megerõsítése. 

ezek után jutottunk el a terápiás jellegû konzultáció fogalmáig, amit általában
a szakirodalom megkülönböztet a terápia fogalmától, a folyamat mélységét és a
téma-feldolgozás szintjét illetõen.

Többen reflektáltak a Winnicott-féle terápiás konzultáció célmeghatározására,
aminek a lényege az, képesek vagyunk-e annak a felismerésére, hogy „mi az a leg-
kevesebb, amit tenni kell”. 

a továbbiakban a szülõ-konzultáció tartalmi ismertetésére került sor. a
konzultációs órákon a szülõk felismerésekrõl és ezek nyilvánvaló elhárításáról
vagy tévedésekrõl számolhatnak be. pontosításra került az a szakmai elv, hogy a
terapeuta következetesen csak azokkal a megnyilatkozásokkal foglalkozik, ame-
lyek a gyermek megkezdett terápiájának folyamatába illeszthetõk. végezetül
pedig arról dilemmáztak a jelenlévõk: annak eldöntése, hogy mikor szolgálja a
szülõ múltjának értelmezése a gyermek gyógyulását, olyan kérdés, ami megnyug-
tatóan talán sohasem zárható le.

a szakosztályi ülés második részében mûhelymunka jelleggel terápiás értékû
munkát végeztek a résztvevõk agresszió-félelem, félelem-agresszió témakörben.

a terápiás jelleget a terem átrendezése is elõsegítette, ugyanis körben 
helyeztük el a székeket. volt résztvevõ, akinek ez a munkaforma új volt, volt aki
elmondta azt, hogy eddig nem tudta elképzelni magáról, hogy körben ülve
beszélni tud saját érzéseirõl. volt, aki azt mondta, hogy csak egy- két percre jön
be, az ülés végén jegyezte meg, hogy el is felejtette, közben hová akart még 
ellátogatni.

agresszió és félelem, jelenlévõ fogalmai hétköznapjainknak és megjelennek
munkánk során egyaránt. Saját érzéseikrõl beszélhettek a mûhelymunka
résztvevõi. milyen érzés félni és félelmet kelteni; milyen érzés agressziót elszen-
vedni és agresszívnek lenni; keletkeznek-e testi érzeteink és milyenek, amikor
félünk vagy félelmet keltünk, amikor agresszió ér bennünket, vagy amikor mi
válunk agresszívvé?

minden résztvevõ szót kapott, mindenki meghallgatta a másikat és mindenki
elmondhatta az érzését az ülés végén azzal kapcsolatban, hogy érzi magát most.
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öröm és megnyugvás volt valamennyi résztvevõ érzése és véleménye a szak-
osztályi ülés végén.

Köszönöm minden résztvevõnek, hogy jelen volt, hogy megnyílt, hogy
érzéseirõl beszélt.

Szarka attila

Iskolaegészségügyi Szakosztály
– Salgótarján, 2005. június 24. – 

a szakosztályülés elsõsorban a korai fejlesztéssel foglalkozott. az értelmileg aka-
dályozottakon túl hallássérültek, autisták, súlyos akadályozott beszédhibások
helyzetérõl, a fejlesztés lehetõségeirõl, a probléma új, szakszerűbb megköze -
lítésérõl hallottunk elõadásokat. az érdeklõdés nagy volt, sok kérdés hangzott el,
élénk vita alakult ki.

a program dr. Buday József elõadásával kezdõdött. a down szindróma kuta-
tásának magyarországi történetérõl. Érdekes volt látni, hogy a képzõmû vészetben,
már a 13. századi ábrázolásokon, majd 1800-as években a flamand festményeken
felismerhetõek voltak a down szindróma külsõ tünetei. Napjainkig követte az
elnevezés változását, ill a terápiás próbálkozásokat.

Czenéné Jakus Hajnalka – Klément Józsefné Helyzetkép a korai fejlesztésrõl
Nyugat Nógrádban címmel  a 2000 óta folyó munka eredményeit, nehézségeit
ismertette meg a hallgatósággal. 

varga Gézáné a házigazda Salgótarján képviseletében a saját tevékenységét a
lakatos Katalin által fémjelzett TSmT módszer eredményességét ismertette. a
módszer és a pedagógus rendkívüli fejlesztõ hatásáról szólt, az általa bemutatott,
óvodáskorú gyerekeknél. „a korai fejlesztés rendszere egy intézményben” c.
elõadásában. magáról a rendszerrõl – amely szakmai körökben még egyáltalában
nem közismert – csak kevés szó esett.

Kós istvánné „ a korai gondozás helyzete Kelet Nógrádban” címmel mutatta
be a pásztón és környékén ellátottak helyzetét. Szólt az általános gondokról, arról,
hogy a gyermekek jelentõs számban csak 3 éves korukban kerülnek a rendszerbe,
nincs korai fejlesztõ státusz, az utazó tanárok az iskolai munkájukon túl látják el
a feladatot.

Takács lászlóné hatvani kolleganõ „a korai fejlesztés rendszere Heves
megyében. Team munka egy decentrumban” címmel szép példáját mutatta meg a
különbözõ szakemberek együttmûködésének.

Ébner Gyula a gyöngyösi autistákat újszerûen nevelõ intézményt mutatta be
„autizmussal élõ kisgyermekek korai fejlesztésének lehetõségei egy integrált
intézményben” címû elõadásában. megismerhettük azt a bentlakásos intézményt,
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ahol 3-18 éves autista gyermekek és fiatalok egyéni szükségleteinek figyelembe
vételével team munkában folyik a mindennapi nevelés, a kommunikációs
szükséglet serkentése a legfõbb cél érdekében. az elõadó hangsúlyozta, hogy
ezen a területen hiányoznak a speciálisan képzett gyógypedagógus tanárok.
Hallhattunk az intézmény jövõbeli terveirõl, közöttük a Karácsond melletti építés
alatt álló farmról is. mindezekrõl bõvebben az interneten az autizmus.lap.hu
címen olvashatnak a téma iránt érdeklõdõk.

Gubányi istvánné a váci hallássérültek korai gondozásáról adott korrekt 
helyzetképet „Hallássérültek korai fejlesztése és az integrált oktatás” címmel.

Tóth anikó a budapesti Korai Fejlesztõ Központ szakmai vezetõje, az intéz-
mény sokoldalú tevékenységét ismertette. a több mint egy évtizede mûködõ
intézményben ma már 56 különbözõ képzettségû szakember 160-180 gyerek 
ellátását végzi, több mint 400 vizsgálat mellett. 

az utolsó elõadó S. pintye mária elméleti kérdésrõl osztotta meg véleményét
a hallgatósággal. elõadásának címe: „Korai intervenció vagy korai fejlesztés?”
volt. az újszerû megközelítés a korai intervenció elnevezést tartja jobbnak, mely
közbelépés, közvetítésként a gyerek teljes integrációját segíti a családban,
szeretetteljes légkörben. Fõleg az anya-gyerek kapcsolatra fókuszál. ennek
elengedhetetlen feltétele az elõzõ állapot és a környezet ismerete. Így a segítés tar-
talma, a súlypont változik a mindennapi munkában - hangsúlyozta az elõadó.

Kiss Tiborné – dr. Buday József

A MAGYE Vezetõségválasztó Közgyûlésén 
(Salgótarján, 2005. június 25-én) megválasztott Elnökség tagjai

313

Balogh József

Benczúr miklósné dr.

dr. Bernolák Béláné

dr. Buday József

Bujdosóné arató
adrienne

Feketéné Gacsó mária

Földes Tamás

Gáll andrás

Gereben Ferencné dr.

Gordosné dr. Szabó anna

dr. Hatos Gyula

Herczog Tamás

Hódi mariann

Kamper antal

Kerekes Ferenc

Kiss Tiborné

dr. mesterházi zsuzsa

mezeiné dr. isépy mária

mihalovics Jenõ

Õszi Tamásné

dr. patakyné Barkóczy
ildikó

Révay György

Rosta Katalin

Rózsáné Czigány enikõ

Sum Ferenc

Szarka attila

Szemkeõ péter

dr. Torda Ágnes

Tóth egon

Tölgyszéky papp
Gyuláné

Weisz ildikó



A MAGYE Titkársága

elnök: Kamper antal
alelnök: Tóth egon
Fõtitkár: mezeiné dr. isépy mária – 2005. december 31.

Rózsáné Czigány enikõ – 2006. január 1-tõl
Fõtitkár helyettes: mezeiné dr. isépy mária – 2006. január 1-tõl
Titkárok:dr. mesterházi zsuzsa – a felsõoktatás és a nemzetközi ügyek felelõse

Révay György – a gazdasági ügyek felelõse
Tölgyszéky papp Gyuláné – a közoktatás felelõse

GyOSze fõszerkesztõ: Gordosné dr. Szabó anna
Jegyzõk: Hódi mariann

Weisz ildikó

Szakosztályvezetõk:

Benczúr miklósné dr. – mozgásfogyatékosság-ügyi Szakosztály
dr. Buday József – iskolaegészségügyi Szakosztály 
Bujdosóné arató adrienn – Hallásfogyatékosság-ügyi Szakosztály
Földes Tamás – Szociálisszervezõ Szakosztály
Gereben Ferencné dr. – logopédiai Szakosztály
dr. Hatos Gyula – Értelmileg akadályozottak pedagógiája Szakosztály
Hódi mariann és Weisz ildikó – látásfogyatékosság-ügyi Szakosztály
Õszi Tamásné – autizmus Szakosztály
dr. patakyné Barkóczy ildikó – Kórházpedagógiai Szakosztály
Sum Ferenc – Tanulásban akadályozottak pedagógiája Szakosztály
Szarka attila – pszichopedagógiai Szakosztály

314



IN MEMORIAM

Tácsi László (1935–2005)
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Tácsi lászló az 1990-es években az erdélyi és magyarországi gyógypedagógiai
szakmai kapcsolatok alakításából jelesül kivette részét. Többször volt a debreceni
dr. Kettesy aladár Általános iskola és diákotthon és a maGye látásfogya té -
kosság-ügyi Szakosztályának vendége. debrecenben, az iskola 20 éves jubi -
leumán elõadást tartott: „Gyengénlátók életpályája – esélyek és buktatók számok
és sorsok tükrében” címmel (lásd: GyOSze, 1993/1. szám, p. 51–54.).

Tisztelettel és szeretettel õrizzük mi is emlékét.

Gordosné Szabó anna



FIGYELÕ

Nézd a kezem!
eRdÉlyi aNdRea: Nézd a kezem! egyszerû gesz-
tusjelek gyûjteménye nem beszélõ emberekkel való
kommunikációhoz
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005. p. 423
Cd melléklettel

azokban az idõkben, amikor igazán nem lehetett arról
beszélni, hogy az a divatszakmák közé tartozott volna,
egy német gyógypedagógusnõ beleszeretett a ma gyar
gyógypedagógiába. mintegy négyszáz oldalas doktori
disszertációban elemezte múltját, szellemi áramlatait,
nagyjait, a módot, ahogy az a pedagógia egészére hatott. a szerelem nem múlt el a disz-
szertáció beadásával, hanem megmaradt és a szerzõ a magyar gyógypedagógusok újabb
nemzedékeit kezdte el tanítani. Nyitottan és gyakorlatiasan állt a tanításhoz, növendékeit
gyakran vitte különbözõ olyan helyekre hospitálni, ahol, remélte, valamit láthatnak meg-
valósulni a könyvekben leírtakból. S miközben jött-ment, valami hiányt észlelt. azt
tapasztalta, hogy magyarországon nemcsak kevés helyen ismerik és gyakorolják az aug-
mentatív kommunikációt – ezt a sérült emberi kommunikáció követ kez ményeinek eny-
hítésére kialakított diszciplínát –, hanem annak is csak bizonyos formáival foglalkoznak.
látta a magyar nyelvre lefordított pCS-t (picture Communication System), kézbe vette a
magyar Bliss-nyelvrõl írott könyveket, ki p róbálta a betûalapú, számítógépes kommu-
nikációs programokat, de nem talál ko zott azzal az odahaza, Németországban már nagy
sikerrel alkalmazott manuális mód szerrel, amely pedig közelebb áll az értelmi sérült
emberekhez, mint az emlí tett grafikus rendszerek.

Régi megfigyelés ugyanis, hogy a beszédképtelen vagy a funkcionális beszé det
nélkülözõ, értelmi sérült személyek, akik vagy egyáltalán nem, vagy csak enyhén
mozgássérültek, lényegesen jobban fejezik ki magukat egyszerû, gyakran maguk által
kialakított gesztusokkal, mint a felajánlott grafikus rendszerekkel. mintha több közük
lenne a mozdulathoz, mint a statikus képekhez. ezek az egy szerû jelek azonban csak
azok számára érthetõk, akik az adott személlyel együtt élnek, õt jól ismerik. Kilépve a
legszûkebb környezetbõl, a jelek, mint minden idioszinkretikus közlés, elveszítik
jelentésüket a külvilág számára. Tehát a világ sok táján dolgoztak ki olyan rend-
szerezett gesztusnyelveket (pl. amer-ind, White-féle gesztusok stb.), amelyekben a
jelállandóság is biztosítható és a külvilág számára is érthetõvé tehetõk. ezek a rend-
szerek az augmentatív és alternatív kommunikáció (aaK) dinamikus, segédeszközt
nem igénylõ, ún. produkción alapuló módszerei közé tartoznak (azaz az illetõ a saját
testével produkálja az üzenetközvetítésre szolgáló jelet).

erdélyi andrea észlelte az ezen a területen tapasztalható hiányt magyar or szá gon.
Jó lenne ezen változtatni, született meg benne az elhatározás. ennek értel mé ben
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pályázatot írni, azt megnyerni, a programot összeállítani, kutatást szervezni, pedagó-
gusokat és szülõket partnernek megnyerni, tapasztalatokat könyvben össze gezni, a
kiadásra pénzt szerezni, mindez gyorsan és logikusan  következett az energikus,
szervezõnek is kiváló oktató-kutató fenti elhatározásából. ezzel a ma gyar gyógy-
pedagógiának elkötelezett fiatal német gyógypedagógus újabb hidat épített a német és
a magyar szakma között.

a „Schau doch meine Hände an“ nevû gesztusnyelv Németországban szü letett meg,
1991-ben. az eredeti cél az volt, hogy az evangelikus egyház külön bö zõ otthonaiban
tanuló, esetleg idõrõl-idõre intézményt váltó gyermekek min denütt azonos módon fejez-
hessék ki magukat (Bundesverband evangelische Behinderten hilfe, Stuttgart, 2000).
eredetileg 750 kifejezésnek megfelelõ gesz tusból állt a rendszer, amely magába építette a
német jelnyelv egyes egyszerûbb elemeit is. 

magyarországon 2001 novemberében kezdõdött meg ennek a német modellnek az
adaptálása, figyelemmel a magyar nyelvi, kulturális és oktatási hagyományokra. a szerzõ
nem egyszerûen lefordította a német gesztusszótárt, hanem gyógypedagógusokkal,
szülõkkel és jeltolmácsokkal való sorozatos egyeztetés és konzultáció nyomán
magyarította is azt. vállalkozó kedvû szülõk kezdték beépíteni mindennapjaikba a gesz-
tusokat, ezzel is segítve erdélyi andreát, aki a tanítva tanu lunk (docendo discimus) régi
elve alapján dolgozott e szülõkkel. e recenzió szerzõje is ismer néhány olyan gyermeket,
aki nemcsak jókedvûen és ügyesen használja a Nézd a kezem! magyar névre keresztelt
gesztusnyelv mozdulatait, de amióta azt használja, jobban felismeri a képeket és szépen
megindult a beszédfejlõdése is. Hiszen a gesztusnyelv, mint minden aaK módszer, a
kommunikáció sikere és a kommunikációban résztvevõ agyi struktúrák fejlesztése révén,
erõteljesen serkenti a magának a beszédfejlõdésnek a folyamatát is.

a Nézd a kezem! gesztusnyelv elõnye, hogy az egész országban immár egységesen
tanítható, belsõ logikája miatt egyszerû és áttekinthetõ, s így jó megoldást kínál 
azoknak, akik csak ennek az aaK módszernek a segítségével tudják kifejezni 
magukat. Használata természetesen nem korfüggõ, azt épp olyan haszonnal lehet gyer-
mekek, mint értelmi sérült felnõttek számára oktatni.

a Nemzeti Tankönyvkiadó által 2005 szeptemberében megjelentetett könyv, a
Nézd a kezem!, a fenti szakmai érdemektõl eltekintve is rendkívül színvonalas munka.
Jó kézbevenni, szépek a betûi, szépek a képei, praktikus gyûrûs kötése lehetõséget ad
a folyamatos bõvítésre. További hihetetlen elõnye a mellékelt Cd, amely bármely mul-
timédiás pC-n futtatható, életre keltve a gesztusokat. ebbõl a könyvbõl tanulni is, taní-
tani is, dolgozni is érdemes. a megjelenés annak a hatékony együttmûködésnek az
eredménye, amely, ma még talán kevésbé szok ványosan, a szakmai és a civil tár-
sadalom között kialakult.

örömmel nyugtázhatjuk tehát, hogy a magyar augmentatív és alternatív kommu-
nikáció új területtel gazdagodott, eszköztára kibõvült a Nézd a kezem! gesztus-
nyelvvel. az igen jó színvonalú, szép kiadvány megismerése javasolható mindazok-
nak, akik a korai fejlesztés terén és/vagy megkésett beszédfejlõdésû vagy a
funkcionális beszédet nélkülözõ, értelmi sérült személyekkel foglalkoznak.

dr. Kálmán zsófia
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CSaBay KaTaliN:
Lexi sorozat (2005)

Lexi betûországban I-II.
Betûkóstolgató, szótagoló mesetankönyv olvasni tanuló
gyermekeknek p. 135 és p. 111
Lexi íróka I-II.
Betûrajzolgató feladatlapok írni tanuló kisiskolásoknak
p. 72 és p. 48
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2005.

a tanévkezdésre komoly tartalommal bíró gyönyörû kivitelû tankönyvcsalád jelent meg
a Nemzeti tankönyvkiadó Rt. közremûködésében. a leXi eddig megjelent két sikeres
mesetankönyve után Csabay Katalin újabb, az olvasás-írás tanulást segítõ anyagot
állított össze, madár eszter kitûnõ, gyermekközpontú rajzaival.

aki kézbe veszi a „leXi betûországban” i. és ii. kötetét, amit a „leXi íróka” i.
és ii. egészít ki, az végigtanulmányozza mind a négy kiadványt, mert nemcsak a 
gyermekek számára lesz nélkülözhetetlen az olvasás-írás tanulás kapcsán, de a szak-
emberek könyvespolcáról sem hiányozhat a jövõben.

a szerzõ figyelembe vette a Közoktatási Törvény elõírásai mellett a gyermeki
nyelv fejlõdését, az iskolába lépõ kis diákok személyiségállapotát.

a könyvekben található versikék, mondókák és szövegek mindegyike az olvasás
és helyesírás megalapozását szolgálják.

a lexi íróka segíti a gyermeki kéz érettségének kialakulását, a biztos ceruzafogást.
a játékos gyakorlatok biztosítják a lendületes vonalvezetést, a siker megjelenését a
folyamatban, a fejlõdést az eddig problémával küzdõ gyermekek esetében.

az új tankönycsalád egyaránt használható a tanulásban akadályozottak vagy
beszédjavító általános iskolában szegregáltan oktatott gyermekeknél, de éppen úgy
helye van az integrált nevelésben-oktatásban is.

Hézagpótló szakmai anyagot ajánlunk minden érdeklõdõnek azzal a reménnyel,
hogy ezáltal egyre több gyermek kedveli meg és sajátítja el az ol vasás-írás mûvészetét.

mezeiné dr. isépy mária
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Tanulmányok az értelmileg sérült gyermekek 
nevelése és oktatása témakörébõl
KaJÁRy ildiKó (szerk.)

Bárczi Gusztáv óvoda, Általános iskola és Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola.

Budapest, 2005. 197 oldal

a nevelés, oktatás, fejlesztés eredményességét, hatékonyságát minõségi szem pont ból
szemlélni a korszerûen mûködõ gyógypedagógiai iskolákban nem pusz tán napjaink
„kihívása”. elmondható, hogy a tanítás differenciáltsága és a minõ ség kérdése – a 
mennyiség ellenében – a gyógypedagógiai mûködés nélkülöz hetet len eleme. eme 
törekvés kétszeresen is díjazott alkotása az új tanulmány kötet, melyet a nemrég épületet
változatott „dohány utcai” iskola nevelõtestülete bocsátott közre. az írásokat hosszú
évek alatt szerzett gyakorlati tapasztalataik alapozzák meg, aki beleolvas, errõl
meggyõzõdhet! a gyógypedagógiai munka esszenciája mindegyik, mely az értelmileg
akadályozott népesség legfontosabb fejlesztési területet veszi sorban a kisgyermekkortól
az iskoláskor végéig. Kertész ildikó a korai diagnosztizálás és gyógypedagógiai 
fejlesztés céljai mellett az egyéni programkidolgozás szempontjait mutatja be. a 
mozgásfejlesztés „aktív gyakorlatai” - a manipuláció kiemelten – a kisgyermekkorban
különösen értékes tanácsok. az életkorban elõbbre haladva Kárpáti Katalin az 
óvodáskorú gyerme kek gyógypedagógiai programját bontja ki. Szempontrendszere a
szülõk, és az iskolába kerülõ gyermekekkel közös, érzelemmel telített, egyben
felelõsségteljes munkáját érzékelteti. az egyéni fejlesztõ programot az 1-5 éves
gyermekek fejlõdésének értékelõ és mérõlapjával egészíti ki. az értelmileg akadályozott
iskolások logopédusaként Bodáné Kertai zsuzsa mutatja be – kifejezõ képek 
segítségével – a kiscsoportos beszédfejlesztõ foglalkozások eszköztárát, mód szereit. a
„beszédes” képek láttatják azokat a helyzeteket, melyekben örömmel vesznek részt a
különbözõ életkorú tanulók, feledve játék közben a logopédiai gyakorlások olykori
nehézségeit is. a tanulók logopédiai értékelésének szempont rendszere Bőti mariann
munkája. az iskolai oktatás-nevelés alapterületei közül a mozgásnevelésben alkalmazott
terápiákat és módszereket a konduktor-gyógypedagógus Oroszné Kosik Gabriella
foglalja rendszerbe. a szomatopedagógus igazgató, Kajáry ildikó felmérõ munkája 
csatlakozik a témához, aki speciális diagnosztikai lapot szerkesztett az iskola tanulói
részére. Jóllehet, az olvasás-írás a többségi általános iskolákban ún. alapozó tantárgy, az
értelmileg akadályozottak oktatási programjának is része: itt nyilvánvalóan speciális 
fejlesztési terület, mely magyarországon nagynevû elõdökre tekint vissza. Szemé lyes
tapasztalatait szemléltetõ anyaggal gazdagon kiegészítve dr. Ranschburg Jenõné mutatja
be a kötetben. az egyedi tervezésû feladatlapok más-más céllal a különbözõ fejlettségû
tanulók számára, a tanulói megoldásokkal együtt közölve tanulságosak. a tantervi
alakítás-ábrázolás foglalkozások „felfrissítésérõl” számol be Horgosi lea, a vizuális
nevelés és a gyógypedagógiai pszichológia össze függésében. Cataluccio andrea
mûvészetet, mozgást, táncot, játékot ötvöz pedagógiai munkájában. a tánc- és 
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mozgáspedagógiai foglalkozásokról, dráma játékról fényképeket is talál a könyvben az
olvasó. daubnerné pogány eszter napi oktatómunkájában – mint írja – évek óta 
alkalmazza a montessori-pedagógia eszközeit mind az érzékelés, mind a számtani 
gondolkodás, anyanyelvi fejlesztés, valamint a mindennapi élet praktikus készségeinek
gyakorlásakor. Napirendjébe ún. beszélgetõ-köröket is beiktat, melyek kedvezõ hangu-
latot teremtenek a tanuló csoportokban. az oktató-nevelõ munka minõségének
biztosítása értelmében – korszerû intézményként – a tanítás-tanulás eredményességét
kiemelten kezelik. ennek megfelelõen, a már említett felmérések mellett Ruttkay
leventéné azokat a dokumentumokat mutatja be, melyeket az iskola tanulóinak szöveges
értékelésére dolgozott ki. az 1. osztálytól a szakképzõ tagozatig terjedõn, táblázatokban
közölt egyszerû, áttekinthetõ minõsítések mind a szakember, mind a  szülõk, mind a
tanulók számára eligazítást adnak. (a többségi általános iskolákban is az alsó tagozat
számára ajánlható lenne a számjegyes osztályozás kiváltására.) Tanul ságos a „tanulói
elégedettség” vizsgálat, melyrõl elõször jelenik meg publikáció a szakmai gyakorlatban.
Tillingerné Sebestyén erika humán szervezõ-gyógype da gógus minõségben kérdezte
meg az értelmileg akadályozott tanulókat, hogyan vélekednek az iskolájuk nyújtotta
tanulási kínálatról. a nagyfokú szakértelemmel, gondos válogatással, logikusan
szerkesztett igényes megjelenésû könyvnek egyben utolsó darabja eme újszerû felmérés.
a szakértelem mellett valamennyi elkö telezett és egyben kiemelkedõen tudatos
gyógypedagógiai oktató, nevelõ, fejlesztõ munkáról ad hírt. imponáló a szerteágazó
team-munka, melyben logo pédus, szomatopedagógus, konduktor, mûvészetterapeuta,
mentálhigiénés szak ember mûködik együtt a gyógypedagógiai tanárral és segítõ 
személyzet egyéb munkatársaival, igazolván a 21. századi speciális iskolák 
eredményességéhez szükséges feltételeket. a szakmai képesítések mellett az intézmény
nyitottsága, szerzõdésekben rögzített kapcsolati hálózata bizonyára ugyancsak fontos erõ
ebben az iskolában. Javasoljuk a tanulmánykötetet teljes egészében az értelmileg 
akadályozottak gyakorló gyógypedagógusai számára, illetve a gyógypedagógus-
képzésben tananyagként. az általános tanítóképzés számára is mintaként szolgálhatnak
a kötet tanulási eredményességgel kapcsolatos vizsgálatai, különös tekintettel az integrált
iskolák mûködésére napjainkban.

vágó Éva anna

Kellemes karácsonyi ünnepeket és

békés, boldog új esztendõt kívánunk

minden kedves Olvasónak!

szerkesztõség
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