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E R E D E T I K Ö Z L E M É N Y E K

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet

Adaptív viselkedés mérése mérsékelt
intellektuális képességzavarral élõ felnõttek
magyar mintáján

CSÁKVÁRI JUDIT 
judit.csakvari@barczi.elte.hu

Absztrakt
Háttér: Az intellektuális képességzavar egyik hangsúlyos kritériuma az adaptív viselkedésben tapasztalható jelentõs korláto-
zottság, így sürgetõen szükséges az objektív mérés lehetõségének megteremtése. 
Célok: A tanulmány célja, hogy bemutassa az adaptív viselkedés mérésének egy lehetséges eszközét mérsékelt intellektuális
képességzavarral élõ felnõttek magyar mintáján. A kapott eredmények fényében értékelje a kísérleti magyar változat
használhatóságát. Felmérje a minta adaptív viselkedés profilját.
Módszer: A Scales of Independent Behavior – Revised (Önálló viselkedés skálák) adaptív viselkedést mérõ skáláinak kísérleti
magyar változatával végeztünk vizsgálatokat mérsékelt intellektuális képességzavarral élõ felnõttek (N=31 fõ ) magyar mintáján. 
Eredmények: Az adaptív viselkedés átfogó mutatója és külön a motoros, szociális, személyes és közösségi komponense is
vizsgálható, az eredmények illeszkednek a várt mérsékelt (középsúlyos) korlátozottság szinthez. A skála átfogó önállóság
mutatója és az egyes adaptív viselkedést mérõ klaszterek értékei jelentõs korrelációt mutatnak a legújabb, standardizált IQ
teszttel mért értékekkel a mérsékel intellektuális képességzavarral – fõként Down-szindrómával – élõ felnõttek körében.
Értékelés: A kutatás eredményei ígéretesek, az adaptív viselkedés profilírozható az eljárással, de a közösségi élet klaszter
magyar változata felülvizsgálatot igényel, a standard pontszám értékek jelentõsen alacsonyabbak a többi klaszter átlagától.

Kulcsszavak: intellektuális képességzavar, adaptív viselkedés mérés, Down-szindróma

1. Bevezetés

1.1 Intellektuális képességzavar (továbbiakban IKZ) 
és adaptív viselkedés

A fizikai és társas környezettel való hatékony bánásmód, a környezethez való illeszke-
dés alapja a széles értelemben vett kognitív mûködés. A hétköznapokban ez minden vi-
selkedéses mozzanatban megnyilvánul. A társas beilleszkedés és az elérhetõ legma-
gasabb szintû önellátás szempontjából minden ember esetében kiemelt jelentõségû,
hogy mennyire komplex és differenciált az a viselkedésrepertoár, ami az alkalmaz-
kodást biztosítja. Intellektuális képességzavar esetén a populáció átlagához viszonyított
jelentõs intelligencia elmaradás mellett az adaptív viselkedés jelentõs korlátai is jelen
vannak (LÁNYINÉ ENGELMAYER 2009, 2012). Az intelligenciatesztelés bevezetése elõtt, már
a 19. századtól kezdve az IKZ leírása olyan fogalmakkal történt, amik megfelelnek a ma
használatos adaptív viselkedés fogalomnak (természetesen az adott kornak, kultúrának
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megfelelõ tartalommal). Itard, majd késõbb Seguin, akik az intellektuális képességzavar
megfigyelhetõ jeleirõl beszámolnak, hangsúlyosan említik a szociális kompetencia
hiányát, a készségfejlesztés szükségességét, a szociális normáknak való megfelelés és az
öngondoskodás nehézségét (SCHALOCK 2011). A hivatalos definícióba elõször 1959-be
kerül be az adaptív viselkedés kritérium, Heber jóvoltából, majd 1973-ban az AAMD
(intellektuális képességzavarral foglalkozó amerikai egyesület akkori elnevezésének
rövidítése) megújított definíciós és klasszifikációs kézikönyvében a korábbinál még
hangsúlyosabb helyet kapott az adaptív viselkedés, ezt a kiadványt Grossman szerkesz-
tette (lásd részletesen: LÁNYINÉ ENGELMAYER 2009, 2012: 102–111). Az adaptív viselkedés
ettõl kezdve megkerülhetetlen kritériuma lett az intellektuális képességzavarnak,
alapvetõ követelmény a diagnózisalkotásban is (NIHIRA 1999). A konstruktum pontos
meghatározása, belsõ szerkezetének feltárása máig kutatott kérdés a szakirodalomban
(THOMPSON et al. 1999). A fogalom objektiválása és a konszenzusos definíció kialakítása
mellett azonban hangsúlyos a téma gyakorlati oldala is, az önállósági szint és támogatási
szükséglet (CSÁKVÁRI 2012) optimalizálása az elérhetõ legmagasabb szintû adaptív
viselkedést biztosíthatja és így a hatékony társas/társadalmi részvétel egyik kulcs
komponense, tehát az objektív mérés lehetõségének kialakítása sürgetõen szükséges.

1.2 A mérés lehetõségei

Az intelligencia szint mellett az intellektuális képességzavar megléte, súlyosságának
mértéke függ az adaptív viselkedés színvonalától is. A hazai szakirodalomban Lányiné
már 1974-ben rávilágított arra (LÁNYINÉ ENGELMAYER 1988, 2009), hogy az intelligencia-
vizsgálat önmagában nem alkalmas a szocializációs szint és az érettség megismerésére,
márpedig ezek pontos feltérképezése és egyénre szabott segítése, fejlesztése a társa-
dalmi integráció fontos feltétele. Az intelligenciadeficit hatása a személyiségfejlõdésre
igen összetett, a szorosan vett mentális mûködéseken kívül a viselkedéses megnyilvá-
nulások minden szintjén megnyilvánulhat, a környezethez történõ értelmes alkalmaz-
kodás több intelligencia definíciónak is része. Az önálló életvezetés, a társadalmi elfo-
gadottság és tágan értelmezve a társadalmi befogadottság tehát áttételesen kapcso-
lódnak az intellektuális háttértényezõkhöz, de a kapcsolat közvetlen módon, az adaptív
viselkedés és a támogatási szükséglet színvonala által is meghatározott.

Az adaptív viselkedés vagy azzal rokon konstruktumok mérésének hazai törté-
netében, a pszichodiagnosztikai gyakorlatba való beillesztésében a Doll által kialakított
Vineland szociális érettségi skála kiindulópontnak tekinthetõ. (A skála részletes be-
mutatását itt mellõzzük, errõl ld. részletesen LÁNYINÉ ENGELMAYER–MARTON 1991.) A skála
fordítása és adaptálása után (1973–74) felnõtt és gyermekvizsgálatok egyaránt történtek,
tipikusan fejlõdõ és intellektuális képességzavarral élõ populáción. A skála alkalmasnak
bizonyult a szociális érettség felmérésére, informatív eredményeket adott alacsony
intellektuális övezetben is, használata elterjedt.

A diagnosztikus repertoár bõvítésére tett kísérletnek tekinthetõ az Adaptív viselkedés
skála (Adaptive Behavior Scale) 1974-es változatának lefordítása és kísérleti kipróbálása,
de ez a hazai gyakorlatban nem terjedt el, bár nem publikált vizsgálatok történtek vele
(LÁNYINÉ ENGELMAYER–MARTON 1991).

Harmadig eljárásként a Pedagógiai analízis és curriculum (eredeti neve: Progress
Assessment Chart) P-A-C említendõ meg. Kidolgozása Günzburg nevéhez fûzõdik. A 20.
század 60-as éveitõl kezdve több változatát alakította ki (GÜNZBURG 2000). A szociális
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kompetencia egyes területeit méri fel különbözõ súlyosságú intellektuális érintettség
esetén. Lányiné fordította és végezte a próbavizsgálatokat, melyek tapasztalatai a skála
hazai populáción való jól használhatóságát támasztották alá, a hazai gyakorlatban elter-
jedt, máig alkalmazott módszer.

Fontos megemlíteni még a Heidelbergi Kompetencia Inventárt (RADVÁNYI et al. 2012),
amit Radványi vezetett be a hazai pszichodiagnosztikai gyakorlatba intellektuális képes-
ségzavarral élõ gyermekek vizsgálatára, a szociális kompetencia feltérképezésére. Az
eljárást eredetileg is intellektuális képességzavarral élõ gyermekek vizsgálatára dol-
gozták ki, tehát kellõen részletes és a specifikus sajátosságokhoz igazodó tételekbõl áll,
a praktikus, kognitív és szociális kompetencia területeit fedi le.

A nemzetközi gyakorlatban az adaptív viselkedés mérésére közel 200 eljárás van
forgalomban (SPREAT 1999), a jelen tanulmányban a Bruininks és munkatársai által kidol-
gozott skálát mutatjuk be.

1.3 Scales of Independent Behavior – Revised (továbbiakban SIB-R)

A SIB-R az adaptív és a problémás viselkedés átfogó mérésére szerkesztett skála, amely
elsõsorban az önálló mûködést vizsgálja otthoni, iskolai, munkahelyi vagy közösségi
környezetben. A skála elsõ változatát 1984-ben publikálták, ennek standardizálása során
a kiegészítõ mintába közel 500 fõ IKZ-val vagy hallássérüléssel vagy tanulási zavarral
vagy viselkedés problémával élõ gyermek, serdülõ, felnõtt került bevonásra. A meg-
újított változata 1996-ban került az amerikai piacra, Bruininks, Woodcock, Weatherman
és Hill munkája eredményeként, 3-tól 90 éves korig összesen 2182 tipikusan fejlõdõ és
1681 atipikus fejlõdésû (IKZ, mozgás- és szenzoros sérülés) személy volt a stan-
dardizációs és a kiegészítõ mintában (BRUININKS 1996; MINSHAWI 2007). Az angol nyelvû
változatban az eredmények szülõknek készült bemutatása spanyolul is kinyerhetõ a
szoftveres értékelésbõl, illetve a skála koreai változata is elkészült (CHO 2010). A skála
nem kizárólag a diagnózisalkotásban segít, hanem kijelöli az egyénre szabott fejlesztési
célokat, alapja az intervenciós munkának. Hazánkban elõször 2007-ben az ELTE
BGGYK Gyógypedagógiai Intézetében folyó OTKA kutatásban került kísérleti fel-
használásra a kiadó engedélyével (CSÁKVÁRI 2010), jelen vizsgálatban is ez a kísérleti
magyar változat került felvételre. Széles életkori tartományban, 0-80+ év között, mér.
Lehetséges változatai: Teljes skála, rövidített, korai életkorra kidolgozott és látássérültek
vizsgálatára használatos skálák. 

A skála az adaptív viselkedést az önálló viselkedés szintjének maghatározásával
kívánja mérni. Az önálló mûködés és az adaptív viselkedés fogalmai egyre fontosabbá
válnak az egyén fejlesztése, támogatása, beilleszkedés és integrációja során. Az önálló-
ság fogalom általában az egyénnek arra a képességére utal, hogy mennyire tud a társa-
dalmi és közösségi elvárásoknak megfelelni, személyes függetlenségét megalapozni,
fizikai szükségleteit kielégíteni, a társadalmi normáknak megfelelni és emberi kapcsola-
tait fenntartani. Az önálló mûködés területeiben való jártasság a korral valamint a fej-
lettségi állapottal változik színvonala az adaptív viselkedés során nyilvánul meg. Ennek
változása bármelyik fejlõdési szakaszban bekövetkezhet a kora gyermekkortól a felnõtt-
korig. A skála szerzõi szerint három fõ készségterület jelzi az adaptív viselkedés
változását: (a) érettséget jelzõ ügyességek kifejlesztése és tökéletesítése (mint a beszéd,
járás és szobatisztaság); (b) iskolai/tanulási készségek és fogalmak fejlõdése;
(c) személyes, társadalmi és foglalkozásbeli beilleszkedés. Mivel az önálló mûködés és
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alkalmazkodási képesség társadalmilag meghatározott, az egyén teljesítményét azoknak
a társadalmi és környezeti elvárásoknak megfelelõen kell vizsgálni, amik az egyén
mûködésére kihatással vannak (BRUININKS et al. 1996).

A skála tartalmi és szerkezeti jellemzõit az amerikai változat kézikönyvére alapozva
mutatjuk be (BRUININKS et al. 1996). Az eljárás két részbõl áll, külön történik az adaptív
és a problémás (maladaptív) viselkedés mérése. Az adaptív skálák összesen 259 tételt
tartalmaznak. A SIB-R 14 területen méri a viselkedéses önállóságot (alskálák A-tól N-ig),
melyek 4 klaszterbe rendezõdnek (az eredeti angol nyelvû rövidítsek: Motor Skills – MS,
Social Interaction and Communication Skills – SC, Personal Living Skills – PL és
Community Living Skills – CL). Ezek együttes eredményébõl (átlagából) számolható az
átfogó önállóság mutatója (eredeti angol nyelvû rövidítése Broad Independece – BI). Az
alábbi lista az egyes alskálákat sorolja föl.
MS Motoros készségek

A – Nagymozgás
B – Finommotorika

SC Társas interakciós, kommunikációs készségek
C – Társas interakciók
D – Nyelvi megértés
E – Nyelvi kifejezés

PL Személyes életvezetési készségek
F – Étkezés és ételkészítés
G – WC használat
H – Öltözködés
I – Személyes higiénia
J – Háztartási készségek

CL Társadalmi életvezetési készségek
K – Idõ és pontosság
L – Pénz és értékek
M – Munkavégzés
N – Tájékozódás otthon/közösségben 

Az egyes tételekre 0-3 nyerspont adható, mely pontszám az adott viselkedés kivitelezésé-
nek önállóságát tükrözi (0: nem csinálja az adott viselkedést, még felszólításra/kérésre
sem, 3: mindig vagy majdnem mindig kivitelezi az adott viselkedést, felszólítás, kérés
nélkül).

Az eljárás lehetõvé teszi a viselkedési problémák vizsgálatát is. Nyolc típusú
maladaptív viselkedést különböztet meg, melyek három klaszterbe rendezõdnek:
Internalizált – Önbántalmazó/önveszélyes

– Szokatlan vagy repetitív szokások
– Elszigetelõdõ vagy figyelemhiányos magatartás

Externalizált – Mások bántalmazása
– Tárgyak/tulajdonok megrongálása
– Destruktív Magatartás

Aszociális – Társadalmilag megbotránkoztató 
– Együttmûködésre nem hajlandó magatartás

Ezeket gyakoriság és súlyosság szerint pontozza. Jelen tanulmányban a maladaptív
területet nem elemeztük, de szükségessége vitathatatlan az IKZ populáció belül is, fõleg
súlyosan és halmozottan sérült, vagy autizmus spektrum zavarra is gyanús, vagy
mentális betegséggel is (ún. kettõs diagnózisú) küzdõ személyeknél.
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A SIB-R-rel kapott eredmények számos értelmezési lehetõséget adnak. A skála
többféle típusú információt ad a vizsgálati személyrõl, ezekre az információkra a hierar-
chikus egymásra épülés jellemzõ. Az elsõ szint a kritérium-alapú minõségi és mennyi-
ségi elemzés, alapja a tételekre adott válaszok áttekintése, az egyéni viselkedés
bejóslását, a készségek azonosítását, a támogatási szükségletek specifikálását teszi
lehetõvé az egyes vizsgálati személyekre koncentrálva. A második szint norma-alapú
megközelítés, a fejlõdési szint megállapítását célozza, a tételekre kapott nyerspontokból
indul ki, melyeket a Rasch képesség pontszámra (Rasch Ability Score, angol nyelvû jelö-
lése: W), illetve életkor ekvivalens (továbbiakban: ÉE) értékre vált, az egyéni fejlõdés
szintjérõl ad információt. A W pontszám a hazai gyógypedagógiai pszichodagnosztikai
gyakorlatban a Woodcock-Johnson Kognitív Képességek Tesztjében fordul még elõ
(Woodcock, R.W. a SIB-R másodszerzõje is), a W skála középponti értéke 500, ami a je-
len skálában egy átlagos 10 éves 8 hónapos (kb. 5. osztályos) gyermek teljesítményének
felel meg. A harmadik szint szintén kritérium-alapú értelmezés, a teljesítmény az adott
életkorra jellemzõ referencia W értéktõl való különbözõséggel (Rasch Difference Score,
angol nyelvû jelölése: DIFF) valamint a Relatív jártassági index-szel (angol nyelvû
jelölése: RMI) fejezhetõ ki. Az értelmezés negyedik szintje az adott életkorban elvárható
normákhoz viszonyított egyéni teljesítmény meghatározását teszi lehetõvé, számszerû
értéke a standard pontszám (Standard Score, angol nyelvû jelölése: SS) és a százalékos
rang (Percentile Rank, angol nyelvû jelölése: PR). A statisztikai számítások preferált
mutatója a W, a DIFF és az SS (BRUININKS et al. 1996). 

1.4 Jelen tanulmány

A bemutatásra kerülõ vizsgálat célja, hogy megismertesse a hazai szakemberekkel az
adaptív viselkedés mérésének egy lehetséges eszközét, és bizonyítsa, hogy mérsékelt
intellektuális képességzavarral élõ felnõttek magyar mintáján alkalmazható ez az új
eljárás. A kapott eredmények fényében értékelje a kísérleti magyar változat használ-
hatóságát. Felmérje a minta adaptív viselkedés profilját, azonosítsa az erõsségeket és
gyengeségeket, valamint a kapott eredményeket összehasonlítsa a rendelkezésre álló
intelligenciamutatókkal. További cél, hogy a kapott eredmények mentén megvizsgálja a
kísérleti magyar változat konstruktum validitását az alskálák és klaszterek belsõ
korrelációjával.

Az adaptív terület eredményeinek ismertetésekor és elemzésekor jelen tanulmány is
az angol változat rövidítéseit használja.

2. Módszer

2.1. Résztvevõk

A vizsgálatban összesen 31 fõ vett részt (58,1%-a, 18 fõ férfi). Az életkor 17 év 6 hónap
és 41 év 1 hónap között szóródott. A résztvevõk budapesti oktatási vagy szociális intéz-
ményi ellátásban részesültek, 11 fõ bentlakó, 20 fõ családban él. Mindannyian mérsékelt
intellektuális képességavar (régi nevén: középsúlyos értelmi fogyatékosság) diagnó-
zissal rendelkeztek, szakértõi bizottsági vagy orvosszakértõi szakértõi véleményben leír-
va. A bevonási kritériumok között szerepelt, hogy a személy hangzó beszéddel képes
legyen kommunikálni (ez nem mindegyik vizsgálati személy esetében valósult meg), ne
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legyen epilepsziája és csatlakozó szenzoros- vagy motoros sérülése, ne szedjen közpon-
ti idegrendszerre ható gyógyszert. A minta tehát nem tekinthetõ reprezentatívnak buda-
pesti mérsékelt súlyosságú IKZ személyek esetében sem. A rendelkezésre álló korábbi
dokumentumok hiányossága miatt és a pontos eredmények érdekében az intellektuális
képességzavar súlyosságát a WAIS-IV teszttel megvizsgáltuk (CSÁKVÁRI 2012b). A minta
jelentõs részénél (93,6%) a teszt felvehetõ volt, 1 fõnél nem történt meg a teszt felvétele
(nem volt elérhetõ), 1 fõ teljesítményébõl pedig nem lehetett teljes teszt IQ-t (TtIQ)
számolni. A teljes teszt IQ eredmények alapján a mintából 1 fõnek (IQ 59) enyhe fokú
intellektuális képességzavara van, a többi résztvevõ IQ-ja 40 és 55 közötti érték volt. Az
intellektuális képességzavar hátterében Down-szindróma (DS), Williams- (WS), illetve
törékeny X szindróma (FXS) állt, 1 fõ kóreredete ismeretlen. A vizsgálat céljáról a
vizsgálati személyeket és szüleiket, gondviselõiket informáltuk, aláírásukkal kifejezték
beleegyezésüket. A minta kóreredet, életkor és IQ szerinti összetételét az 1. táblázat
tartalmazza.

2.2. Eszköz és eljárás

A viselkedéses önállóság színvonala egy nagyobb kutatás részeként került megálla-
pításra. A SIB-R skála magyar adaptációjának kísérleti változatát használtuk, a teljes ská-
lát alkalmaztuk. A vizsgálatok egyéni helyzetben történtek a vizsgálati személy és egy
õt jól ismerõ személy (szülõ, gyógypedagógus) együttes válaszadásával. A skálát a hazai
kísérleti változat egyik kialakítója és az eljárás használatára betanított két gyógypedagó-
gus hallgató vette fel. Fontos megjegyeznünk, hogy a skála kísérleti használatra történt
fordítása készült el. Az eredmények kiszámolásánál magyar standard hiányában az ame-
rikai normákat használtuk, melyek nagy valószínûséggel nem feleltethetõk meg teljes
egészben a hazai kulturális háttéren alapuló – és normarendszeren elvárt – életkoron-
ként eltérõ viselkedéses önállósági szintnek. Ez az eredmények értelmezésénél nem
hagyható figyelmen kívül.

2.3. Adatelemzés

Az adatok elemzése az IMB SPSS Statistic 20 szoftver használatával történt. Leíró statisz-
tikai elemzés, korrelációs vizsgálatok és átlagok összehasonlítása t-próbával történek.
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3. Eredmények

3.1 Az IKZ minta erõsségeinek és gyengeségeinek elemzése

A tanulmány egyik célja az IKZ-val élõ felnõttek mintáján felvett SIB-R skála ered-
ményeinek elemzése. A teszt az eredmények több szintû bemutatását teszi lehetõvé,
mely a kinyerhetõ információk egyfajta hierarchiájának is tekinthetõ. A fejlõdési szint
megállapításánál a nyers pontok úgynevezett W pontszámra válthatók, mely az
erõsségek és gyengeségek elemzésének alapját képezi. A 2. táblázat a minta egyes
alskálákon elért teljesítményét mutatja W pontszámban és ÉE (év) értékben kifejezve.

Az 1. ábra szemlélteti, hogy az IKZ mintán belül a Háztartási készségek és a Társas
interakciók terület számít jelentõs erõsségnek, illetve a WC-használat és a Személyes
higiénia is az átlagos teljesítménynél jobb. A Pénz és érték, a Tájékozódás otthoni és
közösségi környezetben és az Idõ és pontosság a minta átlagos teljesítménytõl lényegesen
gyengébb területek. 

Az alskálákon elért életkor-ekvivalens értékeket a 2. ábra mutatja be. Életkor szerint is
a Háztartási készségek, illetve a WC használat és Személyes higiénia azok a területek,
melyeken a legmagasabb életkori teljesítményt érte el a minta (az amerikai mintára
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kialakított W értékeket alapul véve). A W pontszám szerinti sorrendhez képest a Társas
interakció a második legjobb helyrõl a negyedik helyre szorul vissza, ugyanazon W
pontszám az egyes adaptív viselkedés területeken más-más életkori teljesítménynek
felel meg.

Az egyes alskálák klaszterekbe rendezõdnek, melyek W pontszámai egy-egy fõ terület
erõsségét vagy gyengeségét mutatják meg az adaptív viselkedés profilban, a táblázat
utolsó oszlopa az életkor ekvivalens értékek átlagát (amerikai standardizációs minta
teljesítménye alapján) mutatja (3. táblázat).

A 4 klaszter körül a Személyes élet területén kaptuk a legjobb teljesítményt, mely terület
az önkiszolgálás, önellátás különféle tevékenységeit foglalja össze (ld. részletesebben az
bevezetõ részben).

A skála lehetõvé tesz a tipikus populáció átlagos teljesítményével való összehason-
lítást is, kétféle módon. A „Relatív jártassági index” egy hányados, aminek a nevezõje
konstans, értéke 90. (A táblázatban a számláló értékeit tüntettük fel.) Az index számlá-
lója azt jelzi, hogy az adott személynek hány százalékos az önállósági szintje az adott
készségekben, amely készségekben az azonos életkorú populáció teljesítménye 90%-os
önállóságot mutat.

A „Standard pontszám” pszichometriai jellemzõit tekintve leginkább hasonlít az IQ-
hoz, átlaga 100 szórása 15. Hazai standardunk nincs az eljáráshoz, így jelen tanulmány-
ban az amerikai standardizációs minta normáihoz tudtuk viszonyítani a teljesítményt.
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A 4. táblázat az IKZ-val élõ felnõttek RMI és SS eredményeit foglalja össze. Az SS
értelmezési lehetõsége hasonlít leginkább (természetesen nem megfeleltethetõ annak)
a hazai pszichometriai gyakorlatban ismert szociális kvóciens értelmezéséhez.

Ahogyan a W pontszámok már jelezték a Közösségi élet (CL) klaszterben elért jártassági
index a leggyengébb és a standard pontszám is jelentõsen (p< 0,001) gyengébb a többi
klaszterhez képest (3. ábra és 5. táblázat), és így az átfogó önállóság mutatója is (BI)
jelentõsen alacsonyabb a másik három klaszterhez képest.
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A motoros, társas és kommunikációs, valamint a személyes élet klaszter standard
pontszámai széles tartományban szóródnak, de a SIB-R-rel mért átlagok a korábbi el-
nevezéssel középsúlyos mértékû károsodást mutatják, az elvárt tartományba esnek, az
önálló viselkedés mérsékelt akadályozottságát jelzik. A Közösségi élet (CL) klaszter ese-
tében standard pontszám a minta 61%-ánál volt számolható, a többi vizsgálati személy
által elért teljesítmény padló hatás miatt nem volt értelmezhetõ. A padló hatást a többi
klaszter esetében nem tapasztaltuk, tehát valószínûsíthetõ, hogy a CL klaszterbe tartozó
alskálák fordítási elégtelenségek miatt és/vagy az eltérõ amerikai és magyar kulturális
normák és elvárások okán másként mérnek hazai populációban, így az ezen a területen
kapott eredmények csak ennek figyelembevételével, hipotetikusan értelmezhetõk. A ka-
pott eredményekbõl kitûnik, hogy a Közösségi élet készségek klaszter az egész mintában
a leggyengébb. Ennek hátterében állhat (a fenti okokon kívül) egyrészt, hogy a Pénz és
érték és az Idõ és pontosság alskálák jelentõs mértékben kapcsolódnak a számosság,
számolás témához, ami a Down-szindrómás (és kisebb mértékben ugyan, de a Williams-
szindrómás) populációnak ismert komoly nehézsége, másrészt a Tájékozódás otthon és
közösségben alskála által elvárt önállósági szint a hazai családi és intézményi szociali-
zációban sem jelenik meg erõs elvárásként a felnõtt IKZ populációban. Tehát esetleg
kifejezetten sérülés specifikus gyenge teljesítményt látunk az eredményekben. A CL
klaszter jelentõs gyengesége kihat az Átfogó önállóság szintjére is.

3.2 Adaptív viselkedés és intellektuális funkciók kapcsolata

Az IKZ korszerû definíciója az intellektuális funkciók és az adaptív viselkedés jelentõs
korlátozottságát egyaránt magába foglalja. Egy adaptív viselkedést mérõ eljárástól tehát
elvárható, hogy IKZ diagnózissal rendelkezõ vizsgálati személyek körben az adaptív
viselkedés színvonala erõs kapcsolatban legyen az intelligencia színvonalával. Vizsgála-
tunkban megkaptuk ezt az erõs kapcsolatot a SIB-R és a WAIS-IV esetében (6. táblázat).
A WAIS-IV indexek és teljes teszt IQ értékek a – CL klaszter kivételével – az össze SIB-
R klaszterrel és a BI mutatóval erõsen, szignifikánsan korrelál. (A SIB-R és WAIS-IV
teszten belüli korrelációi is jelentõsek és szignifikánsak, szürkével a két teszt egymás
közötti korrelációját emeltük ki.) A WAIS-IV tesztnek korszerû hazai standardja van,
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tehát bizonyos mértékig – bár tudjuk, hogy alapvetõen eltérõ konstruktumot mér –
ebben a speciális populációban, alkalmas lehet a hazai standardokkal nem rendelkezõ
SIB-R-rel kapott eredmények validálására a jelen tanulmányban.

Ismert jelenség a szakirodalomban, hogy az adaptív skálák mérsékelt korrelációt mu-
tatnak az IQ-val tipikus populáció esetén is, és ez a korreláció általában erõsödik, ha
alacsonyabban funkcionáló, atipikus csoportokat vizsgálnak (MINSHAWI 2007). A közepes
(vagy jelentõs) korreláció az intellektuális funkciók és adaptív viselkedés között a kuta-
tókat arra a feltételezésre vezette, hogy közös konstruktumot keressenek a háttérben.
A legnagyobb valószínûséggel a verbális és kommunikációs készségek terület lehet a kö-
zös háttértényezõ, ugyanis átlagos vagy ahhoz közeli intellektuális teljesítmény mellett
is – amikor más adaptív területek és az IQ korrelációja már nem tapasztalható –
a verbális és kommunikációs területtel megmarad az intellektuális funkcionálás együtt
járása. Ezt az összefüggést számos szerzõ találta meg más IQ teszt (pl. a Stanford Binet
IV.) és adaptív skála (pl. Vineland Adaptive Behavior Scale) felvétele esetén is, illetve
más idegrendszeri fejlõdési zavarokban, pl. autizmus spektrum zavar (BOLTE–POUTSKA

2002). A 6. táblázat eredményeibõl kiemelendõ, hogy a legmagasabb klaszter-TtIQ
korreláció saját vizsgálatunkban is a Társas interakció, kommunikáció klaszter esetén
tapasztalható (r=0,881 p<0,01). 

3.3 A kísérleti magyar változat belsõ korrelációi

Jelen tanulmány elsõdleges célja a skála használhatóságának vizsgálata intellektuális
képességzavarral élõ felnõttek magyar mintáján, ennek érdekében az alskálák egyes
mutatóit és kapcsolatukat is megvizsgáltuk, hogy skála belsõ érvényességét bizonyítsuk.
A SIB-R (kísérleti magyar változat) 14 alskála és 4 klaszter W értékeinek interkorre-
lációját a 7. táblázat tartalmazza. A szürkével kiemelt korrelációs együtthatók az azonos
klaszterbe tartozó alskálák interkorrelációját, sötét szürke alapon fehér értékek pedig az
egyes klaszterekbe tartozó alskálák és az adott klaszter érték korrelációját mutatják.

A klaszter értékek és a hozzájuk tartozó alskálák korrelációja minden esetben erõs, szig-
nifikáns, még a Közösségi élet klaszter esetében is. Az azonos klaszter alá tartozó al-
skálák interkorrelációja, négy kivétellel, erõs, szignifikáns. A kivételek a korábban is
jelzett Közösségi élet klaszter alskálái között vannak. Az Idõ és pontosság nem korrelál
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a Munkavégzéssel és a Tájékozódás otthon/közösségben-nel sem, a Pénz és értékek
szintén nem korrelál a Munkavégzéssel, valamin a Munkavégzés sem korrelál a Tájéko-
zódás otthon/közösségben alskálával. A Pénz és érték alskála azonban korrelál az Idõ és
pontosság valamint a Tájékozódás… alskálával is. A Munkavégzés az egyetlen olyan
alskála, amely egyetlen másik alskálával sem korrelál szignifikánsan, a korrelációs
együttható értékei is alacsonyak. A SIB-R kézikönyvben rendelkezésünkre álló amerikai
adatok esetében a szerzõk az interkorrelációk esetében a szignifikancia szinteket nem
jelölték, illetve csak a tipikus minta adatai kerültek publikálásra, így nemzetközi ada-
tokkal nem tudjuk eredményeinket összehasonlítani.

4. Következtetések
Az eljárás a kapott eredmények több szintû elemzését és értelmezését teszi lehetõvé. Az
eredmények értelmezésénél azonban nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy kul-
turálisan eltérõ lehet, hogy mely életkorban milyen teljesítményt várunk el adott adaptív
viselkedés területen, így az amerikai mintán kialakított életkor-ekvivalens érték, relatív
jártassági index és standard pontszám is csak ennek figyelembevételével értelmezhetõ.
Bíztatónak találtuk, hogy a mérsékelt intellektuális képességzavart mutató személyek
mintáján az elõzetesen elvárt értéktartományba estek a kapott eredmények a Közösségi
élet klaszter kivételével. A Közösségi élet klaszter SS értéke jelentõsen alacsonyabb
a többihez képest, bár életkor ekvivalens értéke a Motoros klaszternél jobb. Elképzelhetõ,
bár magyar tipikus mintán végzett vizsgálatok hiányában nem eldönthetõ, hogy ezen a
területen az amerikai társadalomban esetleg adott életkorban magasabbak az elvárások,
mint nálunk. A SIB-R skála adaptív viselkedést mérõ részével kapott eredmények
összességében bíztatóak, hazai standardok hiányában is segítik a viselkedéses profil fel-
tárását, az erõsségek és gyengeségek azonosítását, a magyar mintán kialakított standar-
dok szerint számolt IQ-val való magas és szignifikáns korrelációja egyértelmûvé teszi,
hogy IKZ populáción a skála jelenlegi változata is érvényes eredményeket ad, hazai stan-
dardizálása sürgõs és hiánypótló lenne. Az eredményekbõl kiemelendõ az intelligencia
mutatók és a társas, kommunikációs terület jelentõs együtt járása. Oksági magyarázatot
meg sem kísérelve, érdemes kiemelni a szoros összefüggést IKZ esetében az intellek-
tuális funkcionálás, a viselkedéses önállóság és alkalmazkodás valamint a szociális, kom-
munikációs készségek között, hiszen ennek az IKZ jelenségének alaposabb megértése
és a gyakorlat szempontjából is komoly jelentõsége van, további kutatási és intervenciós
irányokat egyaránt kijelölhet.

Az interkorrelációk megvizsgálása után elmondhatjuk, hogy a Közösségi élet klaszter
áttekintést és hazai viszonyokra történõ adaptálást igényel, még akkor is, ha a minta
fentebb említett specifikumait figyelembe vesszük. A másik három klaszter esetében
a szignifikáns belsõ együtt járások alátámasztják, hogy az egyes tételek valóban egységes
konstruktumot mérnek, alkalmasak az adaptív viselkedés vizsgálatára IKZ mintán.

Bár ebben a tanulmányban nem tértünk ki a maladaptív skála eredményeire, ismert
jelenség IKZ-ban a viselkedésproblémák nagy gyakorisága (CSORBA et al. 2011). Más
eljárásokkal végzett kutatások alátámasztják, hogy az IKZ-val élõ személyek körében a
viselkedés problémák létrejöttében és fennmaradásában érintett faktor az adaptív
viselkedés deficitje, a maladaptív viselkedés nem egyszerûen az adaptív nehézségek egy-
fajta megjelenése, hanem önálló konstruktum (MINSHAWI 2007; NUOVO 2007). A SIB-R
további elõnye, hogy belsõ felépítése lehetõséget teremet arra, hogy egyszerre lehessen
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azonosítani az adaptív viselkedés szintjét, annak deficitjeit, illetve a problémás viselke-
dés jellegét, súlyosságát, a kettõ közötti kapcsolat feltárását, vizsgálatát.

Köszönetnyilvánítás
Köszönettel tartozunk a vizsgálati személyeknek és a nekik szolgáltatást nyújtó intézmé-
nyeknek, hogy idõt és energiát áldoztak a részvételre. 

A kutatás az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinan-
szírozásával valósult meg, a támogatási szerzõdés száma TÁMOP 4.2.1/B-09/1/KMR-
2010-0003.

A SIB-R eljárás megvételét az OTKA 61463 sz. pályázata támogatta.
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Társadalmi szemléletformálás és integráció
támogatása segítõkutyák bevonásával, 
avagy a négylábú segítõtársak sokrétû szerepe
Egy projekt és hatásvizsgálat tapasztalatai
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lovanyieszter@segitokutya.net, piczkat@tolerance.hu

Absztrakt
Kutatásunk célja az volt, hogy – a NEO Magyar Segítõkutya Egyesület munkatársaival együtt, négylábú társaink bevonásával –
nem fogyatékos gyermekek számára tartott társadalmi szemléletformáló programunk hatásait felmérjük, és ezzel
hozzájárulhassuk az érzékenyítõ tréning továbbfejlesztéséhez. A foglalkozások elõtti és utáni kikérdezés tartalmi és statisztikai
összehasonlító elemzése képezte a kiértékelés alapját. Elsõ lépésben szakirodalmi forrásokra támaszkodva kidolgoztunk egy
– nyitott és zárt, direkt és indirekt kérdéseket egyaránt tartalmazó – kérdõívet, mely a társadalom egyes rétegeinek a fogya-
tékossággal élõ személyekkel szembeni attitûdjét vizsgálja. Tíz iskolai osztályt vontuk be a kutatásba, melyek földrajzi el-
helyezkedésük, fenntartójuk, típusuk és a fogyatékosokkal kapcsolatos tapasztalataik szempontjából heterogén képet
alkottak. Továbbá arra törekedtünk, hogy a kiválasztott tanulók is a lehetõ legjobban képviseljék az általános és középiskolai
diákok teljes populációját. Összesen 253 kérdõív feldolgozására került sor, melyek elemzésével próbáltunk következtetéseket
levonni, és igazolni hipotéziseinket a „rendhagyó osztályfõnöki órák” eredményességére vonatkozóan. Mivel az egyik szerzõ
négylábú segítõtárssal rendelkezõ gazda, személyes élményeket is be tudtunk építeni a tanulmányunkba.

Kulcsszavak: hallássérült-segítõ kutya, mozgássérült-segítõ kutya, látássérült-segítõ kutya, terápiás kutya, integráció, társadal-
mi szemléletformáló program

I. Problémafelvetés, célkitûzés
Hazánkban is sikerrel alkalmazzák a segítõkutyákat, melyek a fogyatékossággal élõ sze-
mélyt az egyenlõ esélyû hozzáféréshez fûzõdõ joga gyakorlásában, önálló életvitelében
segítik. Ezenkívül a négylábúak veszélyhelyzet elhárításában is jól teljesítenek, valamint
(re)habilitációs feladatokat láthatnak el. Ezeknek a céloknak az érvényesüléséhez a jog-
szabályok különbözõ jogosítványokat biztosítanak a gazdájuknak a társadalmi beillesz-
kedésük megkönnyítéséhez: a fogyatékos személyek a segítõkutyájukat bevihetik a köz-
szolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, szolgáltató mindenki számára nyitva álló területére
(1998. évi XXVI. törvény; 27/2009. [XII. 3.] rendelet). 

Segítõkutyát alkalmazók gyakran számolnak be arról, hogy pozitív diszkrimináció-
ban részesülnek, fogyatékosságukról elterelõdik a figyelem: az emberek bátrabban kö-
zelednek hozzájuk, érdeklõdnek, beszélgetést kezdeményeznek (a téma adott: „Milyen
aranyos a kutya! Miben segít?”). Ilyen értelemben tehát a segítõkutya – a fizikai és lelki
segítségen túlmenõen – hozzájárul a fogyatékosok társadalmi integrációjához (BÁNFALVY

2002). Továbbá, a gyakorlati tapasztalatok is azt mutatják, hogy a terápiás kutyák
bevonásának köszönhetõen könnyebben teremtenek kapcsolatot olyan személyek is,
akik valamilyen probléma (pl. trauma, viselkedészavar, fogyatékosság) hatására nehe-
zebben lépnek kontaktusba másokkal (pl. gyógypedagógussal, fejlesztõpedagógussal).
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Autista gyermekeknél is megfigyelték, hogy kutyáknak produkáltak olyan szociális
interakciókra utaló jeleket (pl. mosoly), amit embernek szinte soha (TOPÁL 2004). 

Munkánk során azt tapasztaljuk, hogy a jelen hazai pályázati rendszer a segítõkutyák
képzésének (pl. képzési díj, állatorvosi és etetési költségek) finanszírozására még nem
nyújt teljes megoldást. Egyesületünk munkatársai önkéntesen dolgoznak, így próbáljuk
növelni kapacitásunkat annak érdekében, hogy minél több rászoruló vehessen részt prog-
ramunkban. Azonban ennek ellenére is jelentõsen magasabb az igény, mint amennyit ki
tudunk elégíteni. 

Elsõsorban a fentiekben részletezett okok motiváltak minket abban, hogy olyan
projektcélokat fogalmazzunk meg, amelyek kapcsán néhány kutyával szélesebb körû
célcsoportot érinthetünk meg, és ezáltal elõmozdíthatjuk a fogyatékosok társadalmi
elfogadottságát.

II. Elméleti háttér: a NEO Magyar Segítõkutya
Egyesület (NEO SKE) és a különlegesen képzett
segítõtársak fontos szerepének bemutatása
2011 elején alakult Egyesületünk (www.segitokutya.net, www.facebook.com/segitokutya)
fõ célja olyan egyedi segítõkutya-típusok meghonosítása, melyek eddig nem voltak
Magyarországon elérhetõek a rászorulók számára. Hazánkban olyan különlegesen kép-
zett négylábú társakra jelent meg igény, mint például hallássérült-segítõ kutyák, egyide-
jûleg látás- és mozgássérült-segítõ (vagyis keresztképzett) ebek. Oktatóink több mint
egy évtizedes tapasztalattal rendelkeznek, hazai és külföldi kiképzési módszerek alkal-
mazásában. Munkatársaink nagy része sérült, segítõkutyával rendelkezõ szakember (pl.
kutyakiképzõ, gyógypedagógus, szociológus), így munkánk során a személyes tapasz-
talatainkat is tudjuk kamatoztatni. 

A NEO SKE másik küldetése a széleskörû társadalmi szemléletformálás bemutatókon
és az oktatáson keresztül: a fogyatékosok mindennapjainak megismertetése az érdeklõ-
dõkkel – segítõkutyák bevonásával. Számos többségi, integrált intézménnyel alakítot-
tunk ki kapcsolatot, de programunkkal bemutatkoztunk szegregált iskolában is, például
farsangi vagy gyermeknapi ünnepségen. Közel egy év alatt 30 bemutatót, 12 érzékenyí-
tõ, illetve 3 szakmai elõadást tartottunk, megjelent három publikációnk, és elindítottunk
a hallássérült személyek körében egy kérdõíves igényfelmérést. Egyesületünk több
érdekvédelmi és szakmai szervezettel is együttmûködik (Magyar Cochleáris Implan-
táltak Egyesülete, Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége, Mozgáskorlátozottak
Egyesületeinek Országos Szövetsége, Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet), illetve
a hallássérült-segítõkutya programunk kialakításánál is figyelembe vettük az ELTE Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Hallássérültek Pedagógiája Tanszék és az érintettek vé-
leményét is. Egyesületünk részt vesz a fogyatékos embereket és segítõkutyákat érintõ
kérdésekkel kapcsolatos szakmai egyeztetéseken, valamint munkatársaink rendszeresen
meghívást kapnak ilyen témájú konferenciákra.

Egyesületünk profiljába elsõsorban a következõ segítõkutya-típusok tartoznak:
– hazánkban még kevésbé ismert hallássérült-segítõ kutya, 
– személyi segítõkutya, például látássérült-segítõ kutya,
– keresztképzett segítõkutya, például egyidejûleg látás- és mozgássérült-segítõ

kutya vagy hallássérült-segítõ és rohamjelzõ kutya,
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– mozgássérült-segítõ kutya, 
– terápiás kutya,
– rohamjelzõ-segítõ kutya.

A tudományos-ismeretterjesztõ tanulmányok és közös munkánk tapasztalatai, személyes
élményeink is alátámasztják, hogy egy ilyen segítõtárs rengeteget jelenthet a fogyatékos
személyeknek (fizikai segítség, szomatikus hatások, kognitív hatások, pszichés
hatások). Az alábbiakban – a teljesség igénye nélkül – bemutatunk néhány példát és
szakirodalmi forrást:

Fizikai segítség

Egy segítõkutya a nap 24 órájában készségesen áll a gazdája rendelkezésére – otthon,
közterületeken és nyilvános helyeken, akár zavaró körülmények között is képes dolgoz-
ni. Tevékenységükkel a gazdák életében fontos funkciókat tölthetnek be, például:
– biztonságérzet növelése

– fontos zajok és hangok jelzése (pl. ajtócsengõ, vekker, telefoncsörgés, riasztó,
babasírás, gazda nevének szólítása), 

– segítséghívás (segítséget nyújtó személy keresése, telefon-hozzáférés biztosítása,
vészhelyzet-jelzõ rendszer mûködtetése),

– váratlanul bekövetkezõ epilepsziás rohamok elõrejelzése,
– tárgymozgatás

– leesett tárgyak (pl. kulcs, pénzérme, póráz) feladása, 
– tárgy levétele és behozatala megközelíthetetlen helyrõl (pl. polcról, emeletrõl),
– tárgyküldés (pl. kosár bevásárláshoz), 
– szemét kidobása (pl. flakonok kukába helyezése), 

– segítség a mindennapi tevékenységekben
– öltözködés (pl. kabát, kesztyû, cipõ lesegítése),
– fürdés (pl. törölközõ behozása), 
– segítségnyújtás epilepsziás roham alatt (pl. fizikai stimuláció, melegen tartás) és

után (pl. támasz nyújtása, kijárathoz való elvezetés), 
– közlekedés segítése

– ajtónyitás és -csukás (pl. áthaladáskor záródó ajtók stabil nyitva tartása, bezárása), 
– villanykapcsoló kezelése, 
– stabil pozíció biztosítása (pl. jeges útviszonyoknál), 
– útakadályok bejelzése (pl. járda, küszöb),

– fejlesztõ foglalkozások alatti segítségnyújtás.
Megjegyzés az utóbbi funkcióhoz: a terápiás kutyáknak köszönhetõen a csoport tagjai
számára az olykor unalmas vagy nehéz feladatok elvégzése kellemes élménnyé válik,
segíti a gyakorlatra való koncentrációt, valamint növeli az együttmûködésre való
készséget (LÁNYINÉ 2004; LOVÁNYI-MÁNYIK 2012/A; TOPÁL–HERNÁDI 2011). Számos
intézményben tartanak állatasszisztált foglalkozásokat nem fogyatékos és valamilyen
problémával küzdõ (pl. hiperaktív, tanulásban vagy értelmileg akadályozott, autizmus
spektrum zavarral élõ) gyermekeknek, vagy akár szociális otthonban lakó idõseknek
(GRANDIN et al. 2010; KLIMKE 2003; KOVÁCS és mtsai 2003; KÖBÖL–TOPÁL 2012).
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Szomatikus hatások

A témával kapcsolatos vizsgálatok is kimutatták, hogy az állatok jelenléte és velük inter-
akcióba való lépés önmagában olyan jótékony, nyugtató hatásokkal bír, mint például:  

– kutyát simogató személy fájdalmai mérsékelõdnek,
– csökken a szívfrekvencia és a vérnyomás,
– a légzés erõsebbé, szabályosabbá válik,
– ellazul az izomzat, enyhülnek a kialakult görcsök,
– a kutatások szerint az állattartók körében ritkábban fordulnak elõ a hétköznapi

megbetegedések (pl. megfázás, fejfájás, influenza),
– elõsegíti az egészségesebb életmód kialakítását (pl. kutyaiskola a friss levegõn,

több mozgás) (SÁTORI 2007).

Kognitív hatások

A kutyákkal való foglalkozás során sokféle mentális funkciót használ az ember: tervez
(pl. állatorvos meglátogatása), döntéseket hoz, memorizál (pl. oltási idõpontok), figyel
(pl. sétálás alatt), új ismereteket, képességeket és készségeket sajátít el (pl. kutyakikép-
zés, „kutyás” sport, neveléssel kapcsolatos ismeretek), kommunikál (pl. beszéd, gesztu-
sok, mimika), tanul (pl. etológiai témájú könyvek) (SÁTORI 2007).

Pszichés hatások

Az állatasszisztált foglalkozások terápiás jelentõsége vitathatatlan, a kutya a csoport
tagjait elfogadja olyannak, amilyenek (korlátaik ellenére, elõítéletek nélkül dolgozik
velük). Az érzék- vagy mozgásszervi sérülteket, illetve epilepsziával élõket segítõ ku-
tyák is javítják a gazdájuk lelki egészségét:

– önállóság (pl. egyedül élés), kiszolgáltatottság érzésének csökkenése, önbizalom
és biztonságérzet növelése,

– hosszú távú lelki társ: a segítõ társ jelenléte folyamatos pozitív érzelmi hatást biz-
tosít, hiszen a gazda sohasem magányos, 

– a kutya teljesen elfogadja gazdáját, nincsenek elvárásai vele szemben,
– kirekesztettség és kisebbrendûségi érzés feloldása (a kutya bárkivel játszik),
– feltétlen szeretetnyújtás,
– felelõsségérzet kialakítása (pl. gondoskodni kell a kutyáról),
– „valakihez tartozás” tudata,
– sikerélmény, „különlegesség” érzése: a sérült személy kutyájával együtt immár

nem „más” (negatív töltés), hanem „egyedivé” (vonzóvá, érdekessé) válik,
-– oldódnak a nehézkes kommunikációs helyzetek által okozott negatív érzelmi

reakciók (pl. frusztráció, türelmetlenség) a sérült, sõt a nem fogyatékos szemé-
lyekben is, 

– esetleges szorongás, depresszió enyhülése, hangulat javulása (ILLYÉS 1994; WAYNER

et al. 1998).

Szociális hatások

A segítõkutya csökkenti a sérültek szociális elszigeteltségét, észrevétlenül új ismerkedési
lehetõségeket biztosít számukra (csoporthoz tartozás érzése), például:  

– „kutyás társaság” (pl. kutyaiskola, közös séták);
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– folyamatos kapcsolattartás más gazdákkal és kiképzõkkel (pl. levelezés, fórum), 
– közös programok más segítõkutya-gazdikkal, kiképzõkkel (pl. bemutató, tréning,

tábor); 
– idegenekkel való beszélgetéskor nem a sérülésen és a kommunikációs nehéz-

ségeken van a hangsúly, hanem máris van egy közös téma: a kutya (tudományos
vizsgálatok is alátámasztják, hogy egy segítõkutyával közlekedõ sérült pozitív
megkülönböztetésben részesül); 

– a fogyatékossággal élõkkel szemben támasztott stigmák, tévhitek és elõítéletek
akár megszûnhetnek; 

– az állatnak köszönhetõen olyan készségek és tulajdonságok sajátíthatók el,
fejlõdhetnek tovább, amelyek szükségesek az emberi interakciókhoz is (pl. po-
zitív életszemlélet, kommunikáció, nyitottság) (LOVÁNYI–MÁNYIK 2011; SMITH–
MACKIE 2005).

III. A pályázati program bemutatása
A „Fogyatékos személyek országos, megyei és helyi szervezeteinek a fogyatékos
személyek esélyegyenlõségét elõsegítõ szakmai programjainak és szolgáltatásainak
támogatása 2011” (pr. kód: 11121) címû pályázat keretében kialakított projekttervünk
alapján, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium támogatásával és a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlõségért Közalapítvány közremûködésével többféle programot valósítottunk
meg, az alábbi egymásra épülõ szolgáltatási elemekkel (1. ábra):

1. A képzési rendszerünkben lévõ különlegesen képzett segítõkutyáink le-
vizsgáztatásával gazdáik és ezzel együtt családjuk életminõségének javítása,
majd velük további szolgáltatások megalapozása.

Befejeztük három különbözõ szinten lévõ segítõkutya kiképzését, és le is
vizsgáztattuk õket a hazai segítõkutya rendeletben foglaltak szerint (27/2009. [XII. 3.]
rendelet). A hallás-, látás- és mozgássérült-segítõ kutyák elsõsorban gazdájuknak tudnak
fizikai, illetve lelki segítség útján önállóságot és életminõség-javulást hozni. Ezenkívül
mindhárom kutyatulajdonos további érzékenyítõ, közösségi programokban mutatta be
és kamatoztatta mind maguk, mind segítõkutyájuk tudását.1

2. Képzett segítõkutyáink és gazdáik részvételével új megközelítésû társadal-
mi szemléletformáló tevékenység létrehozása.

Reményeink szerint hallás-, látás- és mozgássérült önkéntes elõadóink, illetve se-
gítõkutyáik a közös ismeretterjesztõ foglalkozások tartásával hozzájárultak a fogyatékos
emberek egyenrangú társadalmi létének megvalósulásához, az önrendelkezõ, független
életvitel és a tolerancia fontosságának megismertetéséhez, elfogadtatásához, illetve
elterjesztéséhez. A gazda-kutya párosok bevonásával olyan új szemléletû módszert
dolgoztunk ki – a legfiatalabb korosztály, iskolás és óvodás gyermekek számára –, ami
feltételezéseink szerint hatékonyabb és általa nagyobb siker biztosítható. 

3. Pszichológiai felmérés tevékenységünk hatásairól, eredmények kiértéke-
lése, tanulmány elkészítése.
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1 További információk a pályázati program keretében levizsgáztatott kutyákról a gazdák által vezetett
blogokban olvashatók. (Kuku, hallássérült-segítõ kutya: www.kuku.segitokutya.net; Donnie, személyi
segítõ kutya: www.donnie.segitokutya.net; Cooper, mozgássérült-segítõ kutya: www.wifi.segitokutya.net).
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Az életkor függvényében különbözõ módszerekkel vizsgáltuk projektünk hatását
a nem sérült gyermekek körében. A kutatási eredményeink megismertetését jelen tanul-
mány egyik legfontosabb céljának tekintjük.

IV. A segítõkutyák szerepe a társadalmi
integrációban: az érzékenyítõ tevékenységünk
hatása
A projekt során kidolgozott, és tíz – a korosztály, iskolatípus és a lakhely tekintetében
is eltérõ – osztályban tesztelt tudatformáló tevékenységünk fõ célja az volt, hogy hallás,
látás- és mozgássérült elõadóink közös ismeretterjesztõ foglalkozás keretein belül
hozzájáruljanak a fogyatékossággal élõ emberek elfogadtatásához. A különlegesen kép-
zett segítõkutyák jelenlétével, valamint munkájuk rövid bemutatásával gazdáik nehe-
zebb élethelyzete pozitív élményként jeleníthetõ meg. A sérült személyek mindennap-
jainak szemléltetése az irányukba való nyitott megközelítést tesz lehetõvé, ami azért is
fontos, mert ezt a témát sok esetben tabuként kezeli a társadalom.

Az érzékenyítõ programunk célja nemcsak a fogyatékosok integrációjának elõsegí-
tése, hanem a nem sérült gyermekek szociális készségének fejlesztése is (pl. elfogadás,
segítõkészség, empátia, együttmûködõ készség), személyiség-, közösségfejlesztés. Saját
élményeken keresztül mutattuk be, hogy

– mit jelent az akadálymentesítés mozgás-, hallás- és látássérültek számára,
– milyen segédeszközöket használnak a különbözõ fogyatékossággal élõk,
– hogyan tudnak mások segítséget nyújtani számukra,
– miben különböznek, illetve miben egyeznek a sérüléstípusok,
– segítõkutyáik hogyan könnyítik meg az életüket,
– végül a legfontosabb tanulság: a sérülések ellenére az épekkel együtt közös vi-

lágban, társadalomban élünk.
Törekedtünk a változatosságra és a különbözõ igények figyelembevételére: a hatvan-
perces speciális tanóránk módszerei között szerepelnek interaktív és szituációs játékok,
kiscsoportos megbeszélések, segédeszközök kipróbálásának lehetõsége, közös csapat-
építõ foglalkozás egy-egy négylábú „játékvezetõvel” (pl. paraagility2 akadálypálya),
valamint egy rövid segítõkutya-bemutatót is láthattak a tanulók. Úgy véljük, hogy a sok-
féle eszköz (pl. videó) és kutyáink segítségével jól sikerült hosszútávon fenntartanunk
a gyermekek érdeklõdését (élményszerû, cselevéses, személyközpontú tanulás
módszere). A rendhagyó osztályfõnöki órákra a 2011/2012-es tanévben került sor, mely
egy-egy foglalkozást jelentett mind a tíz – kutatásba bevont – osztály esetében. Az
intézmények felkeresése az elõre meghatározott mintavételi szempontok alapján történt
(lásd: késõbb), nagy örömünkre a kiválasztott iskolák együttmûködésre való
készségüket és érdeklõdésüket fejezték ki (LOVÁNYI–MÁNYIK 2012/b).

100

2 Az agility, kutyaügyességi sport továbbfejlesztett változata, fogyatékossággal élõ személyek számára. Magyar
találmány, 2002-ben rendezték meg Gyulán az elsõ világkupát, ezzel a paraagility felkerült a nemzetközileg jegy-
zett kutyás sportágak közé. A sérülés típusa és súlyossága szerint többféle kategóriában versenyeznek a résztvevõk.

1. ábra. Az egyes szolgáltatási elemek egymásra épülése
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A résztvevõk véleményének szemléltetésére közreadjuk az alábbi visszajelzéseket:

„A december 9-i osztályfõnöki óra több okból is különleges volt. Itt járt nálunk a NEO
Segítõkutya Egyesület négy tagja. Két kerekesszékes, egy hallássérült és egy látássérült
ember tartott nekünk bemutatót arról, hogy milyen az életük, és a kutyák milyen
segítséget adnak az õ életükben. Most szavakban nem is tudjuk elmondani, milyen ér-
dekes, és felemelõ, néha megható volt az, ahogyan meséltek nekünk, sõt, még érdekes
játékokat is mutattak. De nem pusztán a játék kedvéért. Hanem, hogy át tudjuk érezni,
mik gátolják, vagy segítik az életüket, mindennapjaikat.” (beszámoló egy iskola
honlapján)

„Feszengés és zavart sugdolózás helyett szívbõl jövõ kacagással ismerkednek egymással
az iskolások és a NEO Segítõkutya Egyesület tagjai. A négylábúak és az önkéntes gazdik
komoly üzenetet hoztak a gyerekeknek, amit játékosan adtak át.” (DIENES 2012)

„Egy történetet szívesen megosztanék Veletek. Az egyik tanuló nagyon ódzkodott ettõl
a programtól (amúgy se vesz részt túl nagy lelkesedéssel közösségi programokon), jelezte,
hogy õ nem jönne be erre az órára. Mondtam neki, hogy az õ döntése. Nem akartam
kötelezni rá. Végül csak bejött (gondolom, a barátai hatására). Szóval ez a gyerek
a program után megkérdezte, hogy kinek az ötlete volt, hogy Ti hozzánk gyertek, mert
annyira jó volt, és nagyon tetszett neki! Az ilyenfajta megnyilvánulások (megnyílások)
tõle nagyon szokatlanok, s ezért (is) nagyon örültem neki. Szóval köszönjük!” (részlet
egy osztályfõnök levelébõl)

V. Hipotézisek
A kutatásunk során azt a feltételezést szeretnénk igazolni, hogy a segítõkutyák – a gaz-
dájuknak nyújtott lelki, illetve fizikai segítségen túl – közvetve és közvetlenül hozzájá-
rulnak fogyatékosok társadalmi integrációjának sikerességéhez.

Fõhipotézisünk szerint az iskolai érzékenyítõ, társadalmi szemléletformáló progra-
munkban részvevõ tanulók attitûdje és fogyatékos személyekhez való hozzáállása po-
zitív irányban változik: 

1. Az értékes tulajdonságukat elõtérbe helyezõ, sikerorientáltabb kép alakul ki a sé-
rültek világáról, és közelebb érzik õket magukhoz, nagyobb toleranciát tanúsítanak
feléjük, illetve

2. a fogyatékosok egyes élethelyzeteinek és mindennapjainak megismerése után bi-
zonyos, velük kapcsolatos életeseményeket kevésbé ítélnek súlyosnak.

VI. A vizsgálati minta kialakításának bemutatása
A kutatásunkban résztvevõ tanintézményeket a következõ mintavételi szempontok
alapján választottuk ki:

– az iskolák az elhelyezkedésük (fõváros – vidék), fenntartójuk (alapítványi –
állami iskola), típusuk (általános iskola – középiskola) és fogyatékos személyek
oktatásával kapcsolatos tapasztalatok3 aspektusából heterogén képet alkossanak,
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3 Az eredmények összehasonlíthatósága érdekében odafigyeltük arra is, hogy a vizsgálati mintában szerepeljen olyan
integrált intézmény is, ahova már járnak sajátos nevelési igényû tanulók is (10. iskola).
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– az általános iskolákban legalább 6. évfolyamos gyermekek vegyenek részt a fel-
mérésben (fontosnak tartottuk, hogy a vizsgálati személyek életkora alapján va-
lószínûsíthetõ legyen, hogy már önálló véleményük és határozott elképzelésük
van a kérdõívünk témakörével kapcsolatban), a középiskolákban egyáltalán nem
határoztuk meg ilyen kritériumot (1. táblázat).

1. táblázat. Az iskolai tanulók vizsgálati mintájának fontosabb paraméterei

A kérdõívekhez csatolt kísérõ levélben kértük az érintett pedagógusok segítségét, hogy
a bázismintából alábbi paraméterek alapján kerüljenek be tanulók:

– 6 fiú és 6 lány (összesen 12 fõ),
– a szûkített vizsgálati minta a tanulmányi teljesítmény alapján is vegyes képet mu-

tasson. 
Ennek ellenére a vizsgálati minta torzíthat abból a szempontból, hogy a pedagógusok
kit választanak ki, hiszen tudattalanul arra törekedhetnek, hogy olyan gyermekek ve-
gyenek részt a kutatásban, akikben nem fognak csalódni.

A vizsgálati személyek megkeresése és kikérdezése két blokkban történt. Az erre
a célra kialakított kérdõívet minden résztvevõ a program elõtt pár nappal, illetve utána
egy héten belül töltötte ki (fontos volt, hogy még friss legyen az élmény). Az adat-
védelmi és személyiségjogok miatt a kérdõíveket az adott tanintézmény által kijelölt
munkatársán keresztül juttattuk el a tanulókhoz, és ez a személy szelektálta a mintavé-
teli szempontoknak megfelelõen, illetve postázta el nekünk a megválaszolt kérdésso-
rokat. Ahogy az 1. táblázatban is látható, összesen 253 kérdõív feldolgozására került sor.

A legnagyobb igyekezetünk ellenére a vizsgálati minta kialakítására vonatkozó
tervünket nem minden iskolában sikerült teljes mértékben megvalósítanunk: még az
alapos tájékoztatás ellenére is néhány intézményben elmaradt a kért 12-12 kérdõív
kiválogatása (pl. az egész osztály által kitöltött kérdéssorokat küldték vissza). Így nem
nyílt lehetõségünk az egyes tesztek összevetésére, ezért gyakorisági eloszlások
módszerével és a szubjektív válaszok minõségi elemzésével értékeltük ki a kérdõíveket. 

VII. A vizsgálati módszer bemutatása
Az általános és középiskolás tanulók körében használt, nyitott és zárt, illetve direkt és
indirekt kérdéseket egyaránt tartalmazó kérdõívet a szükséges szerkesztéstechnikai
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Sorszám Iskola Évfolyam Feldolgozott

helye típusa kérdõívek száma

(elõtte/utána)

1. fõváros állami általános iskola 6. 10/10
2. fõváros állami középiskola 11. 12/12
3. fõváros alapítványi általános iskola 6. 15/11
4. fõváros alapítványi középiskola 12. 12/12
5. vidék állami általános iskola 7. 11/12
6. vidék állami általános iskola 8. 8/14
7. vidék állami középiskola 9. 12/12
8. vidék alapítványi általános iskola 7. 21/21
9. vidék alapítványi középiskola 10. 13/12
10. fõváros alapítványi általános iskola 6. 11/12

Eredeti_kozlemények_2_uj.qxp  2013.06.14.  8:58  Page 102



szakirodalmi források alapján dolgoztuk ki (BABBIE 2003; SZOKOLSZKY 2004), melyet az
eredmények bemutatása során részletesebben ismertetünk. A kérdéscsoportok áttekin-
tésekor látható, hogy sok szubjektív tartalmú kérdés van, amelyek esetén csak a választ
adók érzéseire, személyes véleményeire hagyatkozhatunk. Ezzel a kérdõívvel direkt és
indirekt módon is megpróbáljuk feltárni, hogy milyen szemléletmódbeli változásokat
sikerült elérni a programunkkal. 

VIII. Az eredmények elemzése
A vizsgálati módszerünk kérdéscsoportjai alapját képezõ, célzott szempontok szerint
elemeztük a kapott válaszokat, és így próbáltunk következtetéseket levonni a munkánk
releváns kérdéseire vonatkozóan. Az eredményeket az alábbi fõbb témák mentén
értékeltük ki: 

1. közvetlen tapasztalat és kapcsolat sérült embertársakkal (1. kérdés),
2. fogyatékossággal élõ személyekhez való viszonyulás (2–4. kérdés),
3. általános vélemény a fogyatékosokról (5. kérdés),
4. sérült személyek helyzetének megítélése (6–7. kérdés),
5. különbözõ életesemények súlyosságának osztályozása (8. kérdés),
6. pozitívumok és nehézségek a fogyatékosok életében (9. kérdés).
Mivel a vizsgálati személyek kiválasztása sokszor nem véletlenszerûen zajlott, a min-

tánk valószínûleg nem képviseli pontosan a tágabb populációt, vagyis nem kerülhetett
be mindig azonos eséllyel a tanulók bármely tagja, így a kutatásunk eredményei csak
óvatosan és kellõ mértéktartással általánosíthatók.

1. Közvetlen tapasztalat és kapcsolat sérült embertársakkal (1. kérdés)

A teszt elsõ kérdésében arra kérdeztünk rá, hogy a kitöltõ közelében él-e fogyatékos em-
ber, hiszen ez jelentõsen befolyásolhatja a kutatásunk eredményét. 

Ahogy a 2. táblázatban is látható, a foglalkozás elõtt 125 diák töltötte ki a kérdõívet.
8,8%-uknak szûkebb-tágabb családi környezetében, 29,6% távoli ismerõsi körében él
fogyatékos személy, és 61,6% környezetében pedig egyáltalán nem. 

A foglalkozás után megkérdezett 128 tanuló közül, 10,2% szûkebb-tágabb családi
környezetében, 32,8% távoli ismerõsi körben találkozott sérült személlyel, és 57% köz-
vetlen környezetében egyáltalán nem él fogyatékos ember.

2. táblázat. Kapcsolat fogyatékos személyekkel

A különbség abból is eredhet, hogy a diákok egy része csak a programunk után ébredt
rá arra, hogy valamely családtagja vagy ismerõse tulajdonképpen fogyatékos (pl. alig-
látó dédi, nagyothalló játszótárs).
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Közvetlen kapcsolat fogyatékos személyekkel Érzékenyítõ foglalkozás
elõtt után

szûkebb-tágabb családi környezetében él sérült személy 11 fõ 13 fõ
távoli ismerõsi körben él sérült személy 37 fõ 42 fõ
nem él a közvetlen környezetében sérült személy 77 fõ 73 fõ
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A vizsgálati minta bemutatása során említett és más okok (pl. betegség) miatt nem
mindig ugyanazok és nem ugyanannyian töltötték ki a kérdõívet a foglalkozások elõtt
és után. Az elemzés során látni fogjuk azt is, hogy néhány esetben elõfordult – nem
szignifikáns számú – adathiány, ugyanis néhány gyermek egy-két kérdésre egyáltalán
nem, vagy értelmezhetetlen választ adott.

2. Fogyatékossággal élõ személyekhez való viszonyulás

Tisztáson való elhelyezkedés (2. kérdés)
A második részben – tekintettel a mintára jellemzõ átlagos életkorra – egy rajzos feladat
segítségével vizsgáltuk a sérült személyekhez való viszonyulást. Az ábrán a gyermekek
egy sematikus erdõben jelölhették be, hogy hol táboroznának le szívesen. Az „a” tisztás
közvetlenül a fogyatékos emberek mellett, a „b” tisztás az egészségesekhez egészen közel
van, és a „c” tisztás pedig körülbelül ugyanolyan távol helyezkedik el az egészségesektõl
és a fogyatékosoktól. Az ilyen indirekt megközelítés sok szempontból többet árulhat el,
mint a konkrétan feltett kérdések. Az utóbbival csak azt tudjuk meg, hogy mennyire
szándékozik a vélt elvárásoknak megfelelni, nem biztos, hogy az illetõ a saját valódi
álláspontját árulja el.

Az érzékenyítõ program elõtt a gyermekek csupán 12,8%-a táborozott volna szíve-
sen, 42,4%-a kicsit távolabb tõlük, és 40%-a pedig nem táborozott volna fogyatéko-
sokkal együtt.

Ahogy a 2. ábra diagramjából kiolvasható, a foglalkozás után érdekesen alakult
a válaszok megoszlása, mindhárom elhelyezkedési lehetõséget a kitöltõk 31,3%-a jelölte
be. Vagyis ebben a kérdésben lényeges változást sikerült elérni, a tanulók hozzáállása
pozitívan javult, 18,5%-kal nõtt azok aránya, akik szívesen telepednének le a fogyaté-
kosok közelében, 8,7%-kal kevesebben voltak azok, akik egyáltalán nem sátoroznának
velük.

2. ábra. Tisztáson való elhelyezkedés, a fogyatékos személyekhez viszonyítva 

Pozitív és negatív tartalmú jelzõk megjelenése (3. kérdés)
Ebben a feladatban a vizsgálati személyeknek összesen 31 db (15 pozitív és 16 negatív
tartalmú) jelzõ közül kellett kiválasztaniuk azt a 6 legjellemzõbbet, ami leginkább
eszükbe jut a fogyatékos személyekrõl. 
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A szemléletformáló foglalkozás elõtt 479, utána pedig 663 pozitív jellemzõt
karikáztak be. A program elõtt 293, utána 131 negatív jelzõ szerepelt a listában. Tehát
9%-kal nõtt a pozitív, és 8,3%-kal csökkent a negatív tulajdonságra utaló szavak elõfor-
dulási aránya.

Közelség-távolság (4. kérdés)
A negyedik részben szintén egy rajzon, 15,5 cm-es skálán kellett bejelölni, hogy milyen
közel vagy távol érzik magukhoz a fogyatékos embereket. A 0 pont jelentette a legkisebb,
a 15,5 cm a legnagyobb távolságot.

A válaszadók távolságának átlaga a foglalkozás elõtt 6,85 cm volt, utána pedig 5,38 cm
volt, azaz 21,46%-kal közelebb érezték magukhoz a fogyatékos személyeket.

3. Általános vélemény a fogyatékosokról (5. kérdés)

Az 5. pontban arra kértük a tanulókat, hogy karikázzák be, hogy a környezetük hogyan
vélekedik a fogyatékosokról. A válaszadás során a gyermekek akaratlanul a saját gon-
dolataikat is megosztották. 

A három kérdéscsoportban bejelölt válaszok megoszlási arányát a következõ táblázat
mutatja be: 

Általános vélemény a fogyatékos személyekrõl Érzékenyítõ foglalkozás
elõtt után

„A” kérdéscsoport
„Nem érdemes így élni.” 6 fõ 3 fõ
„Nagyon nehéz életük van.” 64 fõ 54 fõ
„Mindannyiunknak megvannak a magunk nehézségei.” 18 fõ 26 fõ
„Bárki lehet boldog a fizikai korlátaitól függetlenül.” 33 fõ 39 fõ

„B” kérdéscsoport
„Nem szeretnék a közelükbe kerülni.” 3 fõ 3 fõ
„Ha lehet, inkább kerülöm õket.” 34 fõ 26 fõ
„Ugyanolyanok, mint mások.” 64 fõ 55 fõ
„Szívesen ismerkednék velük, kíváncsi vagyok rájuk.” 22 fõ 42 fõ

„C” kérdéscsoport
„Lehet gúnyolódni rajtuk.” 4 fõ 4 fõ
„Néha viccesek.” 8 fõ 6 fõ
„Ugyanolyanok, mint mások.” 19 fõ 32 fõ
„Bárki kerülhet ilyen helyzetbe.” 91 fõ 80 fõ

3. táblázat. A fogyatékos személyekrõl alkotott vélemény

Ahogy a 3. ábrán is látható, a foglalkozás után a gyermekek szignifikánsan pozitívabban
ítélték meg a környezetük véleményét, és a negatív hozzáállásra utaló válaszok száma
is csökkent. Például a bemutatót követõen 2,5%-kal kevesebben gondolták azt, hogy
sérülten nem érdemes élni, és 9%-kal pedig azt, hogy a nagyon nehéz életük van.
Figyelemre méltó az is, hogy a segítõkutya-gazdákkal való megismerkedés után jelen-
tõsen, 15,2%-kal nõtt azok száma, akik azt felelték, hogy szívesen ismerkednének meg
velük és kíváncsiak rájuk. Azok aránya, akik szerint õk is ugyanolyanok, mint mások,
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8,23%-kal csökkent, feltételezéseink szerint ez a pozitív benyomásoknak is köszönhetõ:
a sérült elõadók különleges képességeire (pl. szájról olvasás) és vidám életszemléle-
tükre utaltak a tanulók. 

3. ábra. A fogyatékos személyekrõl alkotott vélemény változása (az A-C kérdéscsoportok
összesített adatai)

4. Sérült személyek helyzetének megítélése 

Fogyatékosok jellemzése (6. kérdés)
A 6. pontban pedig a fogyatékossággal élõ személyeket kellett jellemezniük. A kérdés-
csoportokhoz négy válaszlehetõség tartozott. Az elsõ kifejezetten negatív, a „b” és a „c”
válasz tartalmaz igazságot, de a „c” már közömbös, a „b” még inkább negatív, és a „d”
válasz pedig kifejezetten pozitív. 

Fogyatékosok jellemzése Érzékenyítõ foglalkozás
elõtt után

„A” kérdéscsoport
„Szerencsétlen, szomorú.” 20 fõ 6 fõ
„Közönyös.” 7 fõ 4 fõ
„Ugyanolyan, mint bárki más.” 34 fõ 31 fõ
„Tud valamit, amit mi nem.” 61 fõ 83 fõ

„B” kérdéscsoport
„Irigy, rosszindulatú.” 0 fõ 0 fõ
„Néha bántó.” 12 fõ 2 fõ
„Ugyanolyan, mint bárki más.” 35 fõ 41 fõ
„Empatikusabb, együttérzõbb, mint mások.” 73 fõ 81 fõ

„C” kérdéscsoport
„Számomra félelmetes.” 9 fõ 2 fõ
„Számomra inkább kerülendõk.” 8 fõ 7 fõ
„Sajnálatra méltó.” 63 fõ 41 fõ
„Kíváncsi vagyok rájuk.” 39 fõ 75 fõ

4. táblázat. A fogyatékos személyek jellemzése

106

Eredeti_kozlemények_2_uj.qxp  2013.06.14.  8:58  Page 106



A fenti adatokból kitûnik, a foglalkozásokat követõen jelentõsen mérsékelõdött a ki-
fejezetten negatív tartalmú, és nõtt a pozitív kijelentések száma. Néhány példát kiemel-
ve, 11%-kal kisebb lett azok aránya, akik szerint a fogyatékosok szerencsétlenek,
szomorúak. 2,5%-kal csökkent azoké, akik közönyösnek tartották õket. 18,4%-kal pedig
a „sajnálatra méltó” válaszlehetõségek elõfordulási aránya csökkent. Ezzel szemben
16%-kal emelkedett azoké, akik szerint a fogyatékossággal élõ személyek tudnak
valamit, amit mások nem. Jelentõsen, 27,4%-kal többen válaszolták azt, hogy kíváncsiak
a sérültek világára.

A fogyatékosokban felmerülõ gondolatok – a gyermekek szerint (7. kérdés)
Arra vonatkozóan is feltettünk kérdést, hogy a vizsgált személyek véleménye szerint
a sérültek hogyan gondolkodnak saját helyzetükrõl, tehát a helyükbe kellett képzelni ma-
gukat. A megadott válaszlehetõségek elosztása ugyanaz, mint az elõzõ kérdéscso-
portoknál (6. kérdés). 

A társadalom megítélése a fogyatékosok Érzékenyítõ foglalkozás
szemszögébõl – a gyermekek szerint elõtt után

„A” kérdéscsoport
„Gyûlölöm az egészségeseket.” 1 fõ 0 fõ
„Gyakran kerülöm az embereket.” 27 fõ 17 fõ
„Ugyanolyan vagyok, mint mások.” 45 fõ 42 fõ
„Megedzett az élet, erõs vagyok.” 46 fõ 60 fõ

„B” kérdéscsoport
„Legszívesebben meghalnék.” 0 fõ 0 fõ
„Nagyon szerencsétlen vagyok.” 9 fõ 5 fõ
„Vannak nehéz pillanataim, mint mindenkinek.” 66 fõ 59 fõ
„Rajtam múlik, hogy érzem magam.” 45 fõ 57 fõ

„C” kérdéscsoport
„Az emberek többsége fél tõlem.” 18 fõ 9 fõ
„Az emberek többsége közömbös.” 4 fõ 4 fõ
„Az emberek különbözõek, vannak együttérzõek és közönyösek is.” 88 fõ 93 fõ
„Az emberek általában együttérzõek és segítõkészek.” 11 fõ 18 fõ

5. táblázat. A társadalom megítélése a fogyatékosok szemszögébõl – a gyermekek szerint

Az 5. táblázat tükrözi azt, hogy foglalkozások elõtt és után a gyermekek szerint a fogya-
tékossággal élõ személyek hogyan látják a világot és a társadalommal való kapcsola-
tukat. 

Az érzékenyítõ programunk hatására 8,3%-kal csökkent azon válaszok aránya, melyek
szerint a gyermekek úgy gondolják, hogy a fogyatékossággal élõ személyek gyakran
kerülik az embereket. 10,1%-kal nõtt azok aránya, akik a pozitív életszemléletet jelölték
be: a fogyatékosok erõsnek tartják magukat, megedzette õket az élet. Továbbá, a má-
sodik kérdéscsoport esetében 8,53%-kal nõtt a legpozitívabb attitûdöt tükrözõ szemlélet
(„rajtam múlik, hogy érzem magam”) elõfordulási gyakorisága.
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Számunkra meglepõ volt, hogy már az ismeretterjesztõ foglalkozások elõtt a vizs-
gálati személyek közül viszonylag sokan jellemezték úgy a sérült személyeket, hogy
derûlátóan vélekednek a saját helyzetükrõl és a többségi társadalomról (pl. „Megedzett
az élet, erõs vagyok.”, „Az emberek különbözõek, vannak együttérzõek és közönyösek
is.”), a rendhagyó osztályfõnöki órákat követõen – több esetben – ehhez képest is nõtt
ezen bíztató válaszok aránya. 

A grafikonról (4. ábra) leolvasható, hogy a 6. és 7. kérdések válaszait összesítve
a pozitív hozzáállást tükrözõ válaszok száma jelentõsen nõtt, a negatív tartalmúaké pedig
csökkent.

4. ábra. A sérült személyek megítélésének alakulása az érzékenyítõ tréning hatására
(6–7. kérdés)

5. Különbözõ életesemények súlyosságának osztályozása (8. kérdés)

Ennél a kérdésnél 9-es skálán súlyosságuk szerint kellett osztályozni különbözõ életese-
ményeket. Ezek nemcsak a fogyatékossággal kapcsolatos megpróbáltatásokról szóltak,
hanem egyéb életesemények is szerepeltek (pl. évismétlés, testvér születése). 

A 6. táblázatban látható, hogy a vizsgálati személyek a „rendhagyó” osztályfõnöki
óra elõtt és után egy 9-es skálán átlagosan milyen súlyosnak ítélték meg a fogyatéko-
sokkal kapcsolatosan felsorolt élethelyzeteket.

Élethelyzet Érzékenyítõ foglalkozás
elõtt után Változás

„Ha valaki nem hall.” 6,84 6,68 -0,16
„Ha valaki nem lát.” 7,42 7,52 0,1
„Születésétõl kezdve kerekesszékben tud csak mozogni valaki.” 7,51 7,24 -0,27
„Baleset miatt kerekesszékbe kényszerül valaki.” 7,73 7,51 -0,22
„Ha valaki értelmi fogyatékos születésétõl kezdve.” 7,46 7,4 -0,06
„Ha valaki betegség miatt nem tud beszélni.” 7,07 6,97 -0,1

6. táblázat. Fogyatékosokkal kapcsolatos kijelentések osztályozása
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Tehát a gyermekek a skálán való osztályozásai szerint a segítõkutya gazdákkal való
találkozás után, – a gyengénlátók és vakok kivételével – minden sérüléstípust vala-
mennyire kevésbé éreztek „tragikusnak”. Ennek valószínûleg az az oka, hogy miután
megismerkedtek a munkatársainkkal és a segítõkutyákkal, megtapasztalták, hogy a fo-
gyatékosok is élhetnek teljes, vidám életet, õk is rengeteg pozitív tulajdonsággal bírnak
– a fizikai korlátaik ellenére. Továbbá, az adatok megerõsítettek minket abban, hogy
a tanulók különösen átérezték a látássérült munkatársunk helyzetét, aki nappal még
valamennyit lát, de a betegségébõl kifolyólag a félhomályos helyeken és a sötétben való
közlekedés már most gyakorlatilag ellehetetlenedett számára. 

6. Pozitívumok és nehézségek a fogyatékosok életében (9. kérdés)

Az utolsó feladatban olyan 3-3 pozitívumot és negatívumot kellett leírni, amit a válasz-
adók véleménye szerint átél a fogyatékos ember.

A gyermekek leggyakrabban a következõ pozitívumokat hangsúlyozták: sok ember
segít nekik; több figyelmet és szeretetet kapnak; megtapasztalnak olyan dolgokat, amit
mások nem; megbízhatóbb, összetartóbb közösségük van; sokkal kitartóbbak, nagyobb
az akaraterejük; sokkal jobban értékelnek, becsülnek egyes dolgokat; más szemmel lát-
ják a világot; kedvesebbek; empatikusabbak; lelkileg erõsebbek. A kutyát, mint segítõ
társat többen említették. 

Példák a negatív véleményeket tükrözõ magyarázatokra: a diákok elsõsorban fogya-
tékosságból eredõ fizikai korlátokat emelték ki (önellátás, közlekedéssel kapcsolatos
akadályok); nehezebb munkát szerezniük, családot alapítaniuk; az emberek megvet-
hetik, lenézhetik; csúfolhatják õket; a társadalom kirekesztheti õket.

A megkérdezettek a hozzáállásukra vonatkozó indoklásainak tartalmi áttekintése so-
rán is felfedezhettünk árnyalati különbségeket a szemléletformáló tréning után. A foglal-
kozások elõtt megfogalmazott válaszaikat pontosították, konkretizálták és részletezték
(pl. „nehezen közlekedik” – „nem tud felvenni dolgokat a földrõl”, „nem éri el a magas-
ban lévõ tárgyakat”, „akadálymentes mellékhelyiség keresése”). Ebbõl azt a következte-
tést vonhatjuk le, hogy az érzékenyítésen túl, az esélyegyenlõséggel és fogyatékossággal
kapcsolatos ismereteket is át tudtunk adni játékos formában a tanulóknak. Reményeink
szerint azzal, hogy – az erõsségek kiemelése mellett – rávilágítottunk a sérüléssel járó
néhány problémára, kicsit hozzájárultunk ahhoz a célhoz, hogy egy elfogadóbb, oda-
figyelõbb és segítõkészebb generáció nõjön fel.

Érdekes vizsgálati tapasztalat, hogy az integrált és differenciált oktatás alapelve
szerint mûködõ intézményben (10. iskola) is sikerült változást elérnünk. Elsõsorban
a fogyatékossággal élõ személyekhez való viszonyulását, általános véleményt és a kü-
lönbözõ életesemények súlyosságának megítélését elemzõ kérdésekben fedeztünk fel
pozitív irányú javulást (4-5., 7-8. számú kérdések). Ez azért is meglepõ, mert ebben az
egyéni különbségeket sikeresen kezelõ, befogadó iskolában a tanulók nap, mint nap ta-
lálkoznak sajátos nevelési igényû osztálytársaikkal (osztályonként 2-3 fõ). Az egyes
iskolatípusok között (pl. általános – középiskola, vidéki – pesti, alapítványi – önkor-
mányzati) nem voltak kimutatható különbségek, ehhez valószínûleg túl kicsi volt a minta.
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IX. Hipotézisek megválaszolása, tapasztalatok
összegzése
A kérdõívek feldolgozásának eredményei alapján a következõkben támasztjuk alá vagy
cáfoljuk meg a társadalmi integráció elõmozdítását célzó projektünk hatékonyságára
vonatkozó hipotéziseinket.

Az iskolai érzékenyítõ, társadalmi szemléletformáló programunkban részvevõ tanulók
attitûdje és fogyatékos személyekhez való hozzáállása pozitív irányban változott, vagyis
a kutatásunk elején megfogalmazott feltételezésünk teljes mértékben igazolódott.

1. Az adatok alapján elmondhatjuk, hogy az iskolák többségében az elõadást
követõen pozitívabb jelzõkkel illették a diákok a fogyatékosokról alkotott képet, tehát
az értékes tulajdonságokat helyezték elõtérbe, az elért sikerüket hangsúlyozták ki
a gyermekek.

2. A felmérés szerint az érzékenyítõ tréning elõtt megfogalmazódott távolságérzet
csökkent a programot követõen, a vizsgálati személyek szignifikánsan közelebb jelölték
be magukat a fogyatékossággal élõ emberekhez. 

3. Összegzésképpen megállapíthatjuk, hogy ez a hipotézisünk is igazolódott, a prog-
ramot követõen a résztvevõk a fogyatékossággal járó élethelyzeteket kevésbé ítélték
meg traumatikusnak, más életeseményekhez viszonyítva.

Tehát a kutatásunk eredményei szerint a pályázat keretében megvalósított projektünk
látványos változást eredményezett a nem sérült gyermekek a fogyatékosokkal szembeni
hozzáállásában, attitûdjében és toleranciájában. Ezt igazolják számunkra a tanintézmé-
nyektõl érkezett visszajelzések (pl. személyes megkeresések, e-mailek és levelek, újabb
meghívások) és az iskolai honlapokon közzétett élménybeszámolók, fényképalbumok
is. A 10 rendhagyó osztályfõnöki óra során több mint 250 fiatalhoz tudtunk eljutni.
A diákok és tanárok egyaránt hasznosnak találták tevékenységünket és további foglal-
kozásokra jelezték igényüket. Mi is, az Egyesület munkatársai, valamint segítõkutya-
gazdák rengeteg tapasztalattal gazdagodtunk, nagyon sokat kaptunk a gyermekektõl.
Személyes tapasztalataink alapján elmondhatjuk – több iskolai elõadáson, esély-
egyenlõségi napon vettük már részt, kutyák nélkül – az állat bevonása nagyban segítette
az oldott légkör kialakítását. Sõt, a tematikusan felépített interaktív foglalkozások is
érezhetõen több eredményt hoztak, mint egy egyszerû segítõkutya-bemutató, ahol
a gyermekek inkább passzív nézõként figyelték a kutyák és a gazdáik produkcióit. 

Munkánkat ebben az irányban szeretnénk folytatni, nagyobb célcsoportot megérintve
(pl. óvodák, általános és középiskolai osztályok), a tanulmányban ismertetett program,
felmérés és az eredményekbõl levont következtetések finomításával, valamint azok
további alátámasztása nagyobb létszámú vizsgálati körön, a kérdõívek folyamatos
karbantartásával. A kutatást szándékozunk megismételni – jelentõs idõ eltelte után –
ugyanazokban az osztályokban, hogy megvizsgálhassuk a pozitív hatás tartósságát is.
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Absztrakt
A magyar köznevelési intézményekben folyó pedagógiai tevékenység eredményességének mérésére kidolgozott országos
kompetenciamérésben a sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók többsége nem vesz részt. A mentesség egyaránt érinti
a szegregált és integrált körülmények között nevelkedõ gyermekeket. A mérések kiterjesztésének kérdése mind a szakma, mind
az oktatásirányítás részérõl felmerült már, de érdemi elõrelépés még nem történt ebben az ügyben. A tanulmány az SNI
tanulók mérésekbe való bekapcsolódásának lehetõségeit, a pedagógiai értékelés rendszerszintû hasznosításának kérdéseit
járja körül.

Kulcsszavak: kompetenciamérés, sajátos nevelési igény, eredményesség, pedagógiai hozzáadott érték, longitudinális

vizsgálat, rendszerszintû értékelés

A magyar oktatási rendszer eredményességének, hatékonyságának mérését a nemzet-
közi vizsgálatok (PISA1, PIRLS2, TIMSS3) mellett hazai programok is segítik. Az általános
iskolák és középfokú köznevelési intézmények teljesítményének mérésére a 2001/2002-
es tanévtõl került bevezetésre az országos kompetenciamérés, melynek keretében a ne-
velési-oktatási intézményekben folyó pedagógiai tevékenység, így különösen az alap-
készségek, képességek fejlõdésének vizsgálata áll a középpontban. A nevelési-oktatási
intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerint a mérésnek minden tanévben ki kell terjednie
a köznevelés hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamán minden tanuló esetében az
anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlõdésének vizsgálatára. A vizsgálatok célja,
hogy a rendszer valamennyi szereplõje – tanuló, szülõ, tanár, intézményvezetõ, fenntartó,
oktatáspolitika – visszajelzést kapjon az iskolában folyó pedagógiai munka minõségérõl.

Felmerül a kérdés, vajon hogyan kezeljük a mérések során nyert információkat?
Elszámoltathatóak-e az intézmények a kompetenciamérésen nyújtott teljesítményük
okán, s ha igen, mi módon? Nemzetközi szinten az elszámoltathatóságnak két szintje
alakult ki: az elsõ esetben „csak” nyilvánosságra hozzák az intézményi eredményeket
(puha elszámoltathatóság), a második esetben azonban következményként jutalommal
vagy szankciókkal járhat az intézmény mérési eredménye (szigorú elszámoltathatóság).

1 Programme for International Student Assesment – A Nemzetközi Tanulói Teljesítménymérés Programja
2 Progress in International Reading Literacy – Nemzetközi Olvasáskultúra Vizsgálat
3 Trends in International Mathematics and Science Study – A Matematika és Természettudomány Tanulásának

Trendjei
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Magyarországon nyilvánosságra hozzák az eredményeket, a Oktatási Hivatal honlap-
ján az országos, fenntartói, intézményi és telephelyi jelentések is megtalálhatók. A nyil-
vánosságra hozott mérési eredmények komolyan befolyásolhatják az iskola beiskolázási
mutatóit, akár pozitív, akár negatív irányban. Az intézményi alulteljesítés következmé-
nyeket is von maga után: a a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet szerint amennyi-
ben az adott iskolában folyó pedagógiai tevékenység az országos mérés, értékelés ered-
ményei szerint nem éri el a jogszabályban meghatározott minimumot, az intézménynek
intézkedési tervet kell készítenie. Az intézkedési terv elkészítése során fel kell tárni azo-
kat az okokat, amelyek a pedagógiai tevékenység színvonalának elmaradásához vezettek,
valamint meg kell határozni a feltárt okok megszüntetéséhez szükséges intézkedéseket,
illetve az ennek végrehajtásához szükséges iskolafejlesztési programot.4

A mérés azonban nem terjed ki minden tanulóra és iskolára. A sajátos nevelési igé-
nyû tanulók egy bizonyos köre mentességet élvez az országos kompetenciamérésben
való részvétel alól: a testi vagy érzékszervi fogyatékos tanulók és a beszédfogyatékos
tanulók közül azok, akiket fogyatékosságuk megakadályoz a teszt kitöltésében, valamint
az enyhén és középsúlyosan értelmi fogyatékos és az autizmussal élõ tanulók. A pszi-
chés fejlõdési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzdõ tanulók, nem mentesülnek a mérés alól, de teljesítményük nem számít bele az
iskola eredményébe. 

A pedagógiai értékelés rendszerszintjén vizsgálódva a fentiek alapján két követ-
keztetést mindenképpen levonhatunk: 

Az ún. többségi intézmények oktatási eredményessége nem függ a sajátos nevelési
igényû tanulók többsége által nyújtott teljesítménytõl, pedagógiai munkájának értékelé-
sébe nem tartozik bele a különleges gondozási igény kielégítése (a tanulók egyéni tel-
jesítményérõl azonban kapnak visszajelzést az iskolák). Mennyire hasznos lenne pedig
a szülõk, tanulók, az intézmény, fenntartó, a pedagógusszakma számára, ha egy kom-
petenciamérés eredményeinek elemzése arról is információt tudna adni, mennyire ké-
pes az adott iskola az átlagtól markánsan eltérõ képességekkel rendelkezõ gyermekek
egyéni különbségeihez alkalmazkodni. 

A szegregált gyógypedagógiai iskolák közül az enyhén és középsúlyosan értelmi
fogyatékos tanulók intézményei, valamint az autizmussal élõ tanulók iskolái nem
vesznek részt a mérésben. Ezen intézmények rendszerszintû értékelése tehát nem meg-
oldott, jelenleg Magyarországon nem létezik olyan mérõrendszer, amely a sajátos neve-
lési igényû tanulók teljesítményének mérésén keresztül a szegregált intézmény pe-
dagógiai munkájának eredményességét értékelné. 

A sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók mentesítését az országos kompeten-
ciamérésekbõl több civil szervezet nehezményezte diszkriminációra hivatkozva. Történ-
tek szakmai és oktatáspolitikai kezdeményezések5 a mérések kiterjesztése érdekében,
de egyelõre érdemi elõrelépés nem történt az ügyben. 

4 A tartalmi kereteket a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasz-
nálatáról szóló 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A felmérés eredmé-
nyérõl a rendelet 79. § (5) bekezdése alapján az Oktatási Hivatal készít elemzést.

5 Az ún. Zöld könyvben 2008-ban javaslatként fogalmazódott meg, hogy az Új Magyarország Fejlesztési Terv
Társadalmi Megújulás Operatív Programja keretében ki kell fejleszteni a sajátos nevelési igényû tanulók
készségeinek mérésére alkalmas eszközöket. A méréseket ettõl kezdve rendszeresen ki kell terjeszteni
a sajátos nevelési igényû tanulókra is. Lásd KERTESI Gábor (2008): A közoktatási intézmények teljesít-
ményének mérése-értékelése, az iskolák elszámoltathatósága. In FAZEKAS Károly – KÖLLÕ János – VARGA

Júlia (szerk.): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. Ecostat, Budapest. 167–189.
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Amennyiben elfogadjuk azt a felvetést, hogy a sajátos nevelési igényû tanulókat is
be kell vonni az országos kompetenciamérésekbe és a rendszerszintû értékelést, az
elszámoltathatóságot a szegregált gyógypedagógiai intézményekre is ki kell terjeszteni,
az elsõ és legfontosabb kérdés az, mit tekintünk ebben az esetben a köznevelési
tevékenység „eredményének”. Legáltalánosabb értelemben eredménynek a tanulók
tudását, ismereteit, készségeit, képességeit tekinthetjük. Az már bebizonyosodott, hogy
az országos kompetenciaméréseken rögzített tudás a sajátos nevelési igényû tanulók
többségétõl nem várható el, és az alkalmazott mérõlapok strukturális és tartalmi elemei
sem mindig illeszkednek a gyermekek eltérõ képességeihez, a tanulás sérülés specifikus
sajátosságaihoz. A kompetenciamérések kiterjesztése ezek szerint csak a sajátos nevelési
igény típusára adaptált mérõlapokkal (esetleg egyéb sérülés specifikus mérõeszkö-
zökkel6) lehetséges. 

A másik fontos kérdés az, milyen mérési-értékelési stratégiát követünk. Az ép,
normál nevelési igényû tanulók tudásában is megjelennek az iskolai hatásokon kívül
a múltbeli és jelenbeli ráfordításoknak a hatásai, amelyek jelentõsen befolyásolják az
adott idõpontban megmért tudásszintet (KERTESI 2008). A teljesítmények mögötti hatás-
mechanizmusok feltérképezhetõk különbözõ háttéradatok (pl. szülõk iskolai végzett-
sége, foglalkoztatási státusz, kulturális javak stb.). begyûjtésével. Ezeken kívül véletlen
tényezõk is befolyásolhatják a teljesítményt. A sérült, sajátos nevelési igényû gyerme-
kek, tanulók által nyújtott teljesítményben hatványozottan és kibõvítve jelennek meg a
háttérváltozók. Legerõteljesebb hatást a sajátos nevelési igénnyel kapcsolatos tényezõk
(típusa, súlyossági foka, a kialakulás ideje, másodlagos sérülések, a habilitációs-reha-
bilitációs tevékenység megkezdésének ideje stb.) gyakorolják a teljesítményre. A szülõk
szociokulturális státusza nemcsak a tanuláshoz való hozzáállás, hanem a fogyatékos-
sággal kapcsolatos információk beszerzése, feldolgozása, a gyógypedagógiai fejlesztõ
eljárások, terápiák feltérképezése, otthoni alkalmazása szempontjából is jelentõs lehet.
Nem feledkezhetünk meg olyan emocionális tényezõkrõl sem, mint például a fogya-
tékosság elfogadása a családban. Nagy hatással lehet a teljesítményre a sajátos nevelési
igényû gyermek aktuális állapota is a mérés idején. Az iskola tanulói teljesítményekhez
való hozzájárulását, azaz a pedagógiai hozzáadott értéket csak az iskolai és az iskolán
kívüli tényezõk különválasztásával lehetséges meghatározni (CSAPÓ 2002a). Ez a feladat
– különösen SNI tanulóknál, ahol a háttérváltozók szerteágazó hatásrendszerével kell
számolni – meglehetõsen nehéz. Olyan vizsgálati metódust kell tehát számukra válasz-
tani, amellyel valamelyest kiküszöbölhetõ ez a probléma. Amennyiben az ugyanazon
személyre vonatkozó, különbözõ idõpontokban végzett mérések eredményeit össze-
hasonlítjuk – feltételezve, hogy az iskolán kívüli tényezõk hatáserõssége nem változott
– a különbségekbõl pontosabban következtethetünk a pedagógiai hozzáadott értékre.
A meghatározott idõpontokban végzett mérések sorozata a gyermek, tanuló fejlõdésérõl
nyújt információt. Az ilyen vizsgálatokat hosszmetszeti, vagy longitudinális vizsgálatok-
nak nevezzük. A gyógypedagógiában folyamatdiagnosztikaként értelmezzük a longitu-

114

6 A Szegedi Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoportja a TÁMOP-3.1.9-08/1 kódszámú pályázat
által támogatott „Diagnosztikus mérések fejlesztése” címû program keretében többek között sajátos
nevelési igényû tanulók számára alkalmas mérõeszközök fejlesztését is végzi. A kutatás a PISA által is
vizsgált három fõ mûveltségi területen (olvasás-szövegértés, matematika, természettudomány) fejleszt ki
mérõeszközöket. A részprojektben olyan technikai eszközök fejlesztése is megtörténik, amelyek segít-
ségével a súlyosabb akadályozottsággal rendelkezõ gyermekek is önállóan oldhatják meg a teszteket.
A mérõeszközök nem az országos kompetenciaméréshez készülnek elsõsorban, de valószínûleg alapot
jelenthetnek majd az SNI kompetenciaméréshez.
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dinális vizsgálatokat, melynek célja a tanulási folyamatok, a fejlõdés, a sajátos nevelési
igényû gyermek állapot változásának nyomon követése. A folyamatdiagnosztika az
egyénen belül zajló változásokat tárja fel, tehát nem leíró, hanem összehasonlító jellegû.
A fentiek alapján például a szakértõi bizottságok által végzett, bizonyos idõközönként
megismétlõdõ kontrollvizsgálatokat is folyamatdiagnosztikának, longitudinális vizsgálat-
nak nevezhetjük (GORDOSNÉ 2004).

Szükség van-e egyáltalán a kontrollvizsgálatok mellett egy másfajta longitudinális
vizsgálatra a gyógypedagógiában? – kérdezhetnénk. Ha a célunk a rendszermonitor, az
intézményi mûködés eredményességének vizsgálata, a válasz egyértelmûen igen. A kont-
rollvizsgálatok fõ célja a sajátos nevelési igény fennállásának, vagy megszûnésének
megállapítása, illetve annak vizsgálata, hogy a gyermek, tanuló oktatása-nevelése meg-
felelõ intézményben, megfelelõ pedagógiai környezetben zajlik-e. A megfelelõség vizs-
gálata csak arra terjed ki, hogy az adott intézmény rendelkezik-e a sajátos nevelési igény
ellátáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel. Az intézmény pedagógiai munká-
jának eredményességét, a különleges gondozási igény kielégítésének minõségét, szak-
mai színvonalát a bizottság nem vizsgálja. 

Az egyén szintjérõl át kell térnünk tehát az intézmény szintjére, mely jelen esetben
a sajátos nevelési igényû gyermekeket integráltan, vagy szegregáltan oktató-nevelõ
általános iskola, vagy középfokú intézmény lehet. A tanulmány elején már esett szó
arról, hogy, amennyiben az integráltan nevelt SNI gyermekek teljes köre részt vehetne
a kompetenciaméréseken – természetesen, ahol szükséges sérülés specifikus mérõ-
eszköz alkalmazásával – a longitudinális vizsgálatok rávilágítanának a tanuló fejlõdé-
sére, és az iskola fejlesztõ hatására. A sajátos nevelési igényû tanulók eredményei „nem
rontanák le” az intézményi eredményeket, mivel esetükben individuumra orientált
értékelést alkalmaznánk, azaz nem az aktuális teljesítmény, hanem az elõzõ méréshez
viszonyított fejlõdés adná a mérési eredményt. Ezt a vizsgálati metódust lenne érdemes
alkalmazni azoknál a sajátos nevelési igényû tanulóknál is, akik képesek a többség
számára készített mérõlapokat kitölteni, de tanulási korlátaik miatt az egyes
feladattípusoknál az átlagtól szignifikánsan eltérõ teljesítményt mutatnak. Részvételüket
a mérésben a feladatlapok sérülés specifikus adaptációjával (pl. nagyobb betûméret,
szellõsebb elrendezés, ikonok stb.), illetve különbözõ segédeszközök (számítógép,
olvasótévé, nyeles nagyító stb.), valamint többletidõ biztosításával támogathatjuk.7

Az adatfeldolgozás folyamatában így az integráltan oktatott sajátos nevelési igényû
tanulók teljesítményét külön kellene kezelni, egyrészt a mérõeszköz, másrészt az eltérõ
mérési adatok miatt. Az adatelemzés folyamatában azonban az SNI tanulók által nyújtott
teljesítmény az intézményi értékelés szerves részévé válik, megmutatja, hogy az adott
iskola pedagógiai gyakorlata mennyire tudja kiküszöbölni az összeillési zavarokat
(ILLYÉS 2000), mennyire tud alkalmazkodni az eltérõ nevelési-oktatási igényekhez. A fej-
lõdési mutatók alapján az iskolák összehasonlíthatók, még akkor is, ha különbözõ
létszámú, életkorú és sajátos nevelési igényû gyermekeket oktatnak-nevelnek, így az
SNI kompetenciamérés az intézményi elszámoltathatóság egyik pillére lehet. A sajátos
nevelési igényû gyermekek szülei nincsenek könnyû helyzetben a gyermek beiskolá-
zásakor. Már az is problémát jelenthet esetenként, hogy egyáltalán fogadják gyermekét

115

7 A Szakiskolai Fejlesztési Program II. keretében kidolgozott bemeneti kompetenciamérések négy terüle-
téhez (kommunikáció, problémamegoldás, szabálykövetés és szociális kompetenciák) már készültek
alkalmazási javaslatok a sajátos nevelési igényû tanulók teszt kitöltéséhez. 
Lásd http://www.szakma.hu/komponensek_es_projektek/content/index_new.php?komp=14&altmenu=4
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az intézményben. A szülõk természetesen olyan intézményt keresnek, ahol nemcsak
fogadják, hanem befogadják gyermekét, és képesek eljuttatni a képességének megfelelõ
legmagasabb szintre. Az SNI kompetenciamérések nyilvánosságra hozott eredményei
segítséget nyújthat nekik az iskolaválasztásban.

A rendszerszintû értékelés másik kérdéses területe az országos kompetenciamérések
alól mentességet élvezõ szegregált gyógypedagógiai iskolák köre. A mentesség esetük-
ben is teljes mértékben indokolt, a normál populációra kifejlesztett mérõlapok nem
illeszkednek tanulóik képességéhez. Míg azonban az integráló intézmények esetében
a sajátos nevelési igényû tanulók oktatása-nevelése a pedagógiai feladatrendszer egy
szelete, amelynek vizsgálatára az országos kompetenciamérés nem terjed ki, addig a
gyógypedagógiai iskolák kimondottan a fenti célra létrehozott intézmények, így a teljes
pedagógiai/gyógypedagógiai feladatrendszer esik el az eredményességi mérés-értéke-
léstõl.

Amennyiben a magyar köznevelési rendszer valamennyi oktató-nevelõ munkát
végzõ intézménye részt vesz (vehet) a kompetenciaméréseken, a szegregált formában
tanuló sajátos nevelési igényû gyermekek számára is biztosítani kell a sérülés specifikus
mérõlapokat (mérõeszközöket), és esetükben is a hosszmetszeti vizsgálatok fognak
használható információt nyújtani az egyes tanulók fejlõdésérõl, a speciális szükségletek-
nek megfelelõ gyógypedagógiai fejlesztõ munka hatásáról. A szegregált gyógypedagó-
giai intézmények többsége a sajátos nevelési igény több típusát is ellátja, az elkülönített
nevelés változatos intézményi formáival találkozhatunk. E sokszínûség az összehason-
líthatóság és elszámoltathatóság többféle megközelítését teszi lehetõvé. Gondoljunk
például arra az esetre, amikor egy gyógypedagógiai iskolának enyhén értelmi fogyaté-
kos és középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók számára mûködtetett csoportjai van-
nak. Mindegyik csoportban a tanulók értelmi képességeinek megfelelõ mérõeszközzel
mérnek. Az intézmény pedagógiai munkája értékelhetõ és összehasonlítható külön-
külön az enyhén és a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók oktatására, nevelésére,
fejlesztésére irányuló gyógypedagógiai tevékenység szempontjából, és – mivel az
eredményességet fejlõdési mutatókkal fejezzük ki – értékelhetõ és összehasonlítható
összességében a sajátos nevelési igény kielégítése szempontjából is. 

A sajátos nevelési igényû tanulók kompetenciamérésénél tehát nem lehet a normál
populációnál mûködõ szummatív értékelést alkalmazni. A gyógypedagógiai folyamat
egy bizonyos pontján nyújtott teljesítményt a fejlõdési folyamat ismerete nélkül értel-
metlen, és bizonyos értelemben veszélyes is minõsíteni. Az SNI tanulók esetében
a kompetenciamérések a formatív diagnosztika elvén mûködhetnek csak, amely alapul
szolgálhat az egyénre irányuló fejlesztõ tevékenység prioritásainak meghatározásához.
A longitudinális vizsgálatok az SNI kompetenciamérésben akkor érhetik el céljukat, ha
az intézményes nevelés kezdetétõl – tehát a többségi, vagy a szegregált általános iskola
elsõ évfolyamától – minden évben (évfolyamon) megszervezésre kerülhetnek. Különös
jelentõsége lehet az elsõ évek mérési eredményeinek, mivel a gyermek fejlõdésén, az
esetleges terápiák kiválasztásán túl az intézményi elhelyezés megfelelõségérõl is infor-
málhatja a nevelési folyamatban résztvevõket. Nem kevésbé fontos az intézményes
nevelés befejezése elõtt álló SNI tanulók kompetenciamérése sem, mivel a gyermek
fejlõdési ívének feltárása, elemzése megalapozhatja a továbbtanulást, szakmaválasztást,
a felnõtt életre való felkészülést. 

Az SNI kompetenciamérések alapján az intézményi eredményesség összehasonlít-
hatósága több területen is megvalósulhat:
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– egyrészt összehasonlíthatóvá válnak a többségi iskolák a sajátos nevelési igény
kielégítésére irányuló pedagógiai tevékenységük eredményessége alapján,

– másrészt összehasonlíthatóvá válnak a szegregált gyógypedagógiai intézmények
is gyógypedagógiai tevékenységük eredményessége alapján,

– végül, de nem utolsósorban összehasonlíthatóvá válik a sajátos nevelési igényû
gyermekek, tanulók képességfejlõdése az integrált és az elkülönített nevelésben. 

Ez utóbbi lehetõség különösen hasznos lenne a köznevelési rendszer számára, mivel
– noha már történtek ilyen irányú kezdeményezések – átfogó, a sajátos nevelési igény
több típusára kiterjedõ kutatás, összehasonlító elemzés még nem történt hazánkban. Az
SNI kompetenciamérésekkel akár évenkénti összehasonlításra is lehetõség nyílna. 

A sajátos nevelési igényû tanulók bevonása az országos kompetenciamérésekbe
hosszú elõkészítõ folyamatot igényel. A sérülés specifikus mérõeszközök kifejlesztése,
adaptálása, valamint a longitudinális vizsgálatok megszervezése idõ- és költségigényes
feladat. A mérés-értékelés elektronikus alapokra helyezése – melynek kifejlesztésével
jelenleg hazai és nemzetközi kutatások is foglalkoznak – olcsóbb és gyorsabb adat-
gyûjtést és elemzést tesz lehetõvé a sajátos nevelési igényû tanulók körében is. 

Az elszámoltathatóság bevezetése az SNI oktatásban felveti a következmények
kérdését. A kompetenciaméréseket szabályozó törvényi háttér minden intézményre vo-
natkozik, így a sajátos nevelési igényû tanulók mérésében is útmutatást ad. Az intézmé-
nyeknek fel kell tárniuk az alulteljesítés okait, és maguknak kell megtalálniuk a helyes
megoldást. A problémaelemzésben és az intézkedési terv kidolgozásában külsõ szakér-
tõk is segíthetnek. A cél az, hogy az intézmények az egyéni különbségekre érzékeny,
reflektív, a sajátos nevelési igényû tanulók ellátásában megfelelõ tudással rendelkezõ
szervezetté váljanak.

Ha azt szeretnénk, hogy Magyarországon valóban a köznevelés egészét átfogó érté-
kelõ rendszer épüljön ki, annak szerves része kell, hogy legyen a sajátos nevelési igé-
nyû tanulók kompetenciamérése.

Irodalom

CSAPÓ B. (szerk.) (2002a): Az iskolai mûveltség. Osiris Kiadó, Budapest.
CSAPÓ B. (szerk.) (2002b): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest.
CSAPÓ B. (2003): A képességek fejlõdése és iskolai fejlesztése. Akadémiai Kiadó, Budapest.
CSAPÓ B. (2004): Tudás és iskola. Mûszaki Könyvkiadó, Budapest.
CSAPÓ B. (2007): Hosszmetszeti felmérések iskolai kontextusban – az elsõ átfogó magyar iskolai

longitudinális kutatási program elméleti és módszertani keretei. Magyar Pedagógia, 107,
4, 321–355.

CSAPÓ B. (2008): Az oktatás Magyarországon az ezredforduló körüli évtizedekben – fejlõdési
tendenciák és megoldásra váró problémák. In BENEDEK A. (szerk.): Az oktatás közügy. VII.
Nevelésügyi Kongresszus. Program és összefoglalók. Budapest. 35–50.

CSÉPE V. (2008): A különleges oktatást, nevelést és rehabilitációs célú fejlesztést igénylõ (SNI)
gyermekek ellátásának gyakorlata és a szükséges teendõk. In FAZEKAS K.–KÖLLÕ J.–VARGA

J. (szerk.): Zöld könyv a magyar közoktatás megújításáért. Ecostat, Budapest. 139–165.
GORDOSNÉ SZABÓ A. (szerk.) (2004): Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Medicina Könyvkiadó,

Budapest.
ILLYÉS S. (2000): Gyógypedagógiai alapismeretek. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi

Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar, Budapest.
KERTESI G. (2008): A közoktatási intézmények teljesítményének mérése-értékelése, az iskolák

elszámoltathatósága. In FAZEKAS K.–KÖLLÕ J.–VARGA J. (szerk.): Zöld könyv a magyar közok-
tatás megújításáért. Ecostat, Budapest. 167–189.

117

Eredeti_kozlemények_3.qxp  2013.06.14.  8:59  Page 117



118

Nevelési Tanácsadó, Logopédiai Intézet és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi
és Rehabilitációs Bizottság, Szentendre (Pomázi Nevelési Tanácsadó)1

ELTE Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat, Szakértõi és
Rehabilitációs Bizottság és Országos Gyógypedagógiai-szakmai Szolgáltató
Intézmény (Budapest)2

A Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálata (DPV) 
(Dékány–Juhász-féle diszkalkulia pedagógiai vizsgálat

sztenderdizált változata)

Ismertetõ a Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálatáról
óvodás és kisiskolás korú gyermekeknél 
2. rész

CSONKÁNÉ POLGÁRDI VERONIKA1 – DÉKÁNY JUDIT2

polgardi.vera@gmail.com, elte.gyoszi@gmail.com

Absztrakt
A Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálata (DPV) gyógypedagógiai vizsgáló eljárás, az ELTE GYOSZI diszkalkulia munkacsoportja
által kidolgozott Dékány–Juhász-féle diszkalkulia pedagógiai vizsgálat neuropszichológiai kutatásokkal alátámasztott, meg-
újított és sztenderdizált változata. 
Jelen cikk 1. része a Gyógypedagógiai Szemle 2012. XL. évfolyamának 4. számában jelent meg, amely bemutatta a sztender-
dizáló munkacsoport mûhelymunkáját, a DPV kidolgozásának elõzményeit, a vizsgáló eljárás elméleti hátterét, fõbb koncep-
cióját és jellemzõit. A DPV ismertetõjének 2. része felsorolja az életciklus szerinti tesztváltozatokat, valamint bemutatja a kisis-
kolások számára készült teszt felépítését és az elsõ két szubteszt (tájékozódás, számköri ismeretek) elméleti vonatkozásait.
A tartalmi leírás során nagy hangsúlyt kap a részfeladatok, a számolásban résztvevõ fõ numerikus és az egyéb, nem mate-
matika-specifikus rendszerek (részképességek) szoros, strukturált kapcsolata. Ezek az összefüggések képezik a diagnosztikus
kritériumok felállításának alapját. A tipikus hibák analizálása megfelelõ differenciál-diagnosztikát és hatékony, célzott terápiát
tesz lehetõvé.

Kulcsszavak: életkori tesztváltozatok, számolási rendszerek, részképességek, diagnosztikus kritériumok, tipikus hibák, tájé-

kozódás, számköri ismeretek

Bevezetõ
A diszkalkulia munkacsoport több évtizedes diagnosztikus és terápiás munkája során
szerzett tapasztalatai alapján és a modern kutatások, szakirodalmi adatok ismeretében
újult meg a Dékány–Juhász féle (1999, 2007) diszkalkulia vizsgálat. A sztenderdizálás
folyamatában ismét bizonyosságot nyert, hogy a diszkalkulia olyan tünetegyüttes,
amelynél a kognitív funkciók, a különbözõ részképességek atipikus fejlõdése révén a
tünetek, valamint a zavar súlyossága igen változatos képet mutathat. A fejlõdési diszkal-
kulia hátterében az absztrakt diszkrét, szemantikus reprezentáció (számmegértés, szám-
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és mûveleti fogalom) érintettsége a meghatározó (CSONKÁNÉ 2012; DÉKÁNY–MOHAI 2012
m.a.). Mindezek egymással összefüggésben alkotják a DPV koncepcióját.

A fenti koncepció alapján a teszt nem csak a diszkalkuliások kiszûrésére alkalmas,
hanem általában véve a matematikatanulási problémákkal küzdõ gyermekek aritmetikai
képességeinek felmérésére és az alapvetõ számolási ismeretek elsajátítási nehézsége
mögött meghúzódó részképesség-gyengeségek feltérképezésére is (vö. FARKASNÉ 2008).
Ezáltal lehetõvé válik már óvodás kortól kezdve az iskolai tanulmányok során mind-
végig a különbözõ súlyossági fokú matematikatanulási/ismeret-elsajátítási lemaradások
elkülönítése majd a megfelelõ fejlesztés/felzárkóztatás/korrepetálás tartalmának egyén-
re szabott összeállítása is. 

Az elmúlt évtizedek vizsgálati tapasztalati során a teszt érvényességet szerzett a disz-
kalkulia és a matematikatanulási nehézség elkülönítésén kívül az egyéb sajátos nevelési
igényû (pl. enyhe értelmi fogyatékos, enyhébb fokban érzékszervi és/vagy mozgásszer-
vi fogyatékos, diszlexiás, diszgráfiás, figyelemzavarral küzdõ stb.) és az általános tanu-
lási nehézséget mutató, akár az egyes területeken lassabban érõ gyermekek vizsgálatára
és célzott megsegítésére is.

A Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálatának (DPV) felépítése

Életkori tesztváltozatok

A DPV olyan (gyógy)pedagógiai vizsgáló eljárás, amelyben az életkorok szerint össze-
állított tesztek analóg módon egymásra épülnek. 

Diszkalkulia-prevenciós vizsgálat óvódások számára

A DPV prevenciós változata az 5–7 éves korosztály esetében az aritmetikai képességek
különbözõ fokban elmaradó fejlõdésének felmérésére és a diszkalkulia-veszélyeztetett-
ség felismerésére szolgál. Ez az életciklus kritikus idõszak a tanulási képességeket
meghatározó pszichikus funkciók fejlõdése (intenzív érési, differenciálódási, integrá-
lódási folyamatok) szempontjából (DÉKÁNY 1989; PORKOLÁBNÉ 1998; PORKOLÁBNÉ–PÁLI

1992). Józsa (2004) szerint az elemi számolási készség1 fejlõdése jórészt az óvodai évek
alatt zajlik. E kritikus kognitív készség (NAGY 2000) „az óvodás- és a kisiskoláskor egyik
legalapvetõbb készsége, ami mind az általános értelmi fejlõdésben, mind az iskolai
matematikatanulásban fontos szerepet játszik.” (JÓZSA 2004: 51)

A korai felismerést szolgáló DPV prevenciós változata az óvoda nagycsoportjától
(beiskolázás elõtti nevelési év) az iskola elsõ félévéig két életkori tesztverzióval mér. Az
Ovi1-teszt szükség esetén felvehetõ a középsõ csoport végén is. Az Ovi2 változat két
félévre lebontva tartalmazza az érési szakaszoknak megfelelõen elvárható feladat-
sorokat.

Ovi1 Az iskolakezdés elõtti nevelési év (nagycsoport) eleje (Ovi1)

Ovi2 Az iskolakezdés elõtti nevelési év (nagycsoport) kezdetétõl 1. osztály elsõ félév
végéig (Ovi2-Isk1)

1 Az elemi számolási készség tartalma Józsa (2004) szerint: Számlálás (számlálás, számkörök átlépése, szám-
lálás visszafelé); Mennyiség (manipulatív számolás, kiszámlálás, hozzászámlálás, elvétel, bontás, csopor-
tosítás, számképfelismerés, számolvasás).
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Diszkalkulia-vizsgálat iskolások számára  

Az óvodás tesztváltozatra épül a kisiskolások számára kidolgozott vizsgálóeljárás, az
alábbi életkori/osztályfoknak megfelelõ bontásban (ezeken belül féléves érési szakaszok
megfigyelési lehetõségével):

1.   1. osztály második félévtõl 2. osztály elsõ félév végéig (1/II-2/I)
2. 2. osztály második félévtõl 3. osztály elsõ félév végéig (2/II-3/I)
3.   3. osztály második félévtõl 4. osztály elsõ félév végéig (3/II-4/I)
4. 4. osztály második félévétõl 5. osztály elsõ félévéig (4/II-5/I)

Kidolgozás alatt áll a felsõ tagozatosok és a középiskolások vizsgálata is (DÉKÁNY–MOHAI

2012 m.a.), amelyben a DPV egyes területei a következõ osztályfokokra bonthatók:
• 5-6. osztály
• 7-8. osztály
• középiskola

A teszt felépítése

Az alábbiakban a kisiskolások számára készült tesztváltozat kerül bemutatásra. 
A DPV több feladatcsoportból áll (szubtesztek), amelyek további részfeladatokat

tartalmaznak, megtartva az eredeti vizsgálati egységeket (DÉKÁNY–JUHÁSZ 1999, 2007).
A részpróbákon belül a feladatok száma eltérõ, de mindenképpen elegendõ a megbíz-
ható méréshez.

A DPV a következõ feladatcsoportokból és részfeladatokból áll: 

1. TÁJÉKOZÓDÁS

1.1. Relációk alkotása
1.2. A relációs szókincs / grammatika használata
1.3. Bal-jobb differenciálás

2. A SZÁMFOGALMAT MEGALAPOZÓ KÉPESSÉGEK / KÉSZSÉGEK / ISMERETEK

2.1. Számlálás adott számkörben
2.2. Mennyiségállandóság
2.3. Számemlékezet
2.4. Globális mennyiségfelismerés
2.5. Számnév-számjegy egyeztetése adott számkörben
2.6. Mennyiségi relációk adott számkörben
2.7. Helyiérték-fogalom adott számkörben

3. PÓTLÁS, BONTÁS, ALAPMÛVELETEK

3.1. Pótlás, bontás 10-es számkörben 
3.2. Összeadás, kivonás

3.2.1. Összeadás, kivonás 10-es, 20-as számkörben
3.2.2. Összeadás, kivonás 100-as, 1000-es számkörben

3.3. Szorzás, bennfoglalás
3.4. Írásbeli mûveletvégzés 1000-es számkörben

4. SZÖVEGES FELADATOK

egyszerû, összetett, fordított szövegezésû feladatok 
5. MATEMATIKAI-LOGIKAI SZABÁLYOK

többváltozós sorozat rajzban, egy- és többváltozós számsorozat
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6. ARITMETIKAI TÉNYEK

szóbeli mûveletvégzés kis számkörben: összeadás, kivonás, pótlás

A kisiskolások számára kidolgozott teszt az alábbiakban feladatcsoportonként kerül
ismertetésre, számba véve a mögöttük meghúzódó fõ numerikus hipotetikus rendszere-
ket, valamint a feladatokban közremûködõ egyéb, nem matematika-specifikus rendsze-
reket, (rész)képességeket2. Ezek nyújtják a DPV diagnosztikus kritériumainak alapját. 

A vizsgálat során a tesztfelvételi jegyzõkönyv táblázataiba foglalt fõ értékelési szem-
pontok (tipikus hibák) alapján történik a pontszámmal való értékelés. A feladatokban
közremûködõ, a fogalmi diszkalkulia diagnosztizálása szempontjából kisebb mértékben
szignifikáns – a terápia szempontjából azonban mérvadó – területek mûködését a mérés
során pontszámmal nem kell értékelni, de a megfigyeléseket feltétlenül szükséges fel-
jegyezni. Ezért a DPV jegyzõkönyve adott megfigyelési szempontokat is tartalmaz (lásd
késõbb a DPV egyéb megfigyelési szempontjai), ezen kívül a vizsgálatvezetõ saját fel-
jegyzései is helyet kapnak az ûrlapon. További fontos észrevételeket is rögzíteni kell
a tesztfelvétel folyamán: pl. motiváltság, feladattudat, feladattartás, monotóniatûrés, fi-
gyelem, perszeveráció, általános munkatempó, az adott feladat végzése során megfi-
gyelt reakcióidõ, az instrukció megértése, beszéd- és nyelvi nehézségek, spontán javí-
tás/önkorrekció, taníthatóság, visszaugrás/visszalépés alacsonyabb szintû fejlõdési fok-
ra. (Ezek az általános észrevételek nem jelennek meg minden egyes szubteszt értékelési
szempontjaiként, fontosságuk azonban mindvégig nagy hangsúllyal szerepel a vizsgá-
latvezetõ számára.)

A fenti összefüggéseket jelen cikkben táblázatok3 rendszerezik: a teszt pontszámmal
értékelt területeit félkövér betûk jelzik, a nem kiemelt szövegrészek a vizsgálatban
egyéb megfigyelési szempontként szerepelnek. A feladatcsoportok tartalmi leírását min-
den esetben a vonatkozó szakirodalom rövid ismertetése elõzi meg, amit a DPV szten-
derdizálása során is bemért tipikus hibák és az egyéb megfigyelési szempontok rövid
felsorolása követ.

1. Tájékozódás

A tájékozódás térben és idõben szervezõdik, fejlõdésének minõsége meghatározó sze-
repet játszik a kultúrtechnikák, így a matematikai ismeretek elsajátításában is. Ezért a DPV
több szubtesztben is vizsgálja.

A jobbféltekei téri vonatkozású kognitív rendszerek szoros kapcsolatban állnak
a számolási képességekkel is (MÁRKUS 2007). A kézujjak megkülönböztetése (ujjgnózis)
fontos az ujjszámoláshoz; stabil irányfelismerés szükséges például a számjegy mint
szimbolikus forma biztos felismeréséhez, differenciálásához, valamint a mûveletvégzés
megfelelõ irányban történõ elvégzéséhez (DÉKÁNY–JUHÁSZ 2000). A számok és a tér
között automatikus asszociáció is kimutatható, ezen alapul a számegyenesen történõ
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2 „A számolás kognitív folyamatai bázis és nélkülözhetetlen támogató kognitív rendszerek együttmûködé-
sének keretei között valósul meg. Az alap kognitív feldolgozó- és reprezentációs rendszer nagy valószí-
nûséggel a vizuál-motoros tevékenységen alapuló téri feldolgozás és gnózis (tájékozódás a térben és a saját
testen, a szomatognózis), a konstrukciós képességek. A támogató kognitív funkciók közül legfontosabbak
az emlékezeti funkciók és a figyelmi folyamatok.” (MÁRKUS 2010: 97)

3 A táblázatok a Specifikus tanulási zavarral (írott nyelvhasználat zavaraival, diszkalkuliával) küzdõ gyer-
mekek, tanulók vizsgálata (DÉKÁNY–MOHAI 2012 m.a.) Csonkáné Polgárdi Veronika által összeállított mel-
léklete alapján készültek.
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balról-jobbra való haladás a nyugati kultúrákban (DEHAENE 2003). Több kísérleti adat is
azt mutatja, hogy a mentális számegyenes, a kivonás és a téri munkamemória feladatok
is ugyanazon agyi terület (parietális területek) aktivizálását igénylik (idézi KRAJCSI 2003).
A jól mûködõ téri-vizuális emlékezet (BADDELEY 2001) és képzelet, konstrukciós kész-
ség, a rész-egész viszonyok felfogása (Gestalt) és a mentális forgatás képessége egy-
aránt szükséges például a geometria tárgykörébe tartozó síkbeli, téri feladatok megol-
dásához is (koordinátarendszerben való tájékozódás, síkidomokkal, testekkel kapcso-
latos feladatok stb.) (DESOETE 2006, idézi KRAJCSI 2010; MÁRKUS 2007).

A téri feldolgozás fejlõdését a test és a tér változó idõbeli viszonyán alapuló moz-
gásélmény alakítja. A téri-vizuális feldolgozó rendszer önmagunk helyzete, illetve saját
mozgásunk viszonylatában mûködik, fejlõdése az észlelések (multiszenzoros tapasz-
talás) és a mozgásfejlõdés minõségén, összehangoltságán, illetõleg a testséma tudatossá-
gán alapul (PÉTER 1984; PORKOLÁBNÉ 1998; KULCSÁRNÉ 2000). A testrészek és azok szim-
metriájának a felismerése, tudatosulása teszi lehetõvé a jobb és a bal testfél elkülö-
nítését, majd a jobb és a bal irányok megkülönböztetését. Ebben szerepet játszik a late-
ralitás megfelelõ érése és a domináns kéz felismerése is. A gyermek számára elõször
a saját testének részei adnak támpontot a téri relációk megértéséhez, majd a szenzo-
motoros fejlõdés során a gyermek saját struktúráját fokozatosan összehangolja a külsõ
tárgyakkal. Az egyedfejlõdés során az elemi mozgás kezdetben csak a közeli tárgyakat,
annak pillanatnyi helyzetét ragadja meg, majd az emlékezet és az értelem fejlõdésével
fel is idézhetõ. Egyúttal elképzelhetõvé válik a jövõben bekövetkezõ változás is: a tudat
a tér változásait sorba rendezi (idõi tájékozódás), melyet az „intuitív értelem” majd
a logikus és elvont gondolkodás kialakulása fejleszt tovább (PIAGET 1990). 

A DPV Tájékozódás feladatcsoportja a fentieknek megfelelõen a saját testen, térben,
síkban és idõben történõ relációk megalkotását foglalja magában. A szubteszt elvégzése
legtöbbször cselekvésbõl indul ki, némely vizsgálati egységnél (pl. idõi tájékozódás)
azonban mentális szinten történik. A teszt a próba során lehetõséget ad arra, hogy szük-
ség esetén a vizsgálatvezetõ visszatérjen a cselekvéses szintre.

A differenciált tájékozódásnak elengedhetetlen feltétele, hogy a gyermek aktív és
passzív szókincsébe beépüljenek az adekvát kifejezések (verbális tudatosítás) (PORKO-
LÁBNÉ 2005). Nagy (2004) szerint az ún. „relációszókincs ismerete, biztonságos alkal-
mazása nélkül a nyelv használhatatlan” (NAGY 2004: 30). A DPV Tájékozódás szubtesztje
mindezek alapján a relációs szókincs/grammatika megfelelõ használatát is igényli, mely-
nek értékelése az 1.1. és 1.3. részfeladatokhoz tartozó kérdések szóbeli válaszai alapján
történik. 

A tesztben hangsúlyos elvárás a vizsgálatvezetõvel szemben, hogy az irányok diffe-
renciálását a teljes vizsgálat során mindvégig figyelje, amely a Dékány–Juhász-féle
(1999, 2007) vizsgálatban is fontos kitétel. Az irányok mûveletvégzés közben való alkal-
mazásának értékelése a 3.2. alpontban történik. 

A DPV Tájékozódás szubtesztjének fõ értékelési szempontjai: hibázás, bizonytalan-
ság a saját testen, térben, síkban és idõben történõ relációk megalkotásakor; a relációs
szókincs, a szükséges grammatika (beszéd és nyelv), valamint a bal-jobb differenciálás
terén.

A DPV egyéb megfigyelései szempontjai: lateralitás; két szempont egyidejû figyelem-
be vétele; íráskészség; a gyermek saját magára vonatkozó adatainak ismerete. 
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2. A számfogalmat megalapozó képességek /
készségek / ismeretek 

2.1. Számlálás adott számkörben

A számlálás a nyelvfejlõdéshez kötött egyik legfontosabb számköri ismeret, ezért a szám-
lálást a DPV fokozatosan bõvülõ számkörökben méri. 

A mechanikus számlálás4, azaz a számnevek „mondókaszerû” sorolása (listázás),
valamint a számszavak/számnevek elsajátítása, helyes nyelvi megformálása nem jelenti
feltétlenül a számfogalom meglétét, azonban megalapozza azt (JÓZSA 2003). Jármi (2012)
összefoglaló tanulmánya a kognitív pszichológia kisérleti eredményei alapján kitûnõ
átekintést nyújt a számolás, a (meg)számlálás5 és a számszavak elsajátításának tipikus
fejlõdésérõl kisgyermekkorban.

A számszavak ismerete az ún. biológiailag másodlagos matematikai képességek
(GEARY 1995, 1998, idézi MÁRKUS 2007; JÁRMI 2012) fejlõdésének elsõ állomása, amelyet
következtetés vagy tanulás útján sajátítunk el. Megalapozza az egyre bõvülõ elemszámú
halmazok számosságának meghatározását (halmazképzés), a mennyiségi viszonyok
pontos megállapítását (relációk) és a mûveletvégzést. Piaget szerint „a sorbarendezés és
a bennfoglalt egységek alapján történõ hierarchikus illesztés vezet a tõ- és sorszámok
kialakulásához, s közben összeadási és kivonási mûveletek kitalálásához.” (KISS 1995:
32) A számszavak megjelenése, mely a humánspecifikus verbális rendszerhez kötött,
lehetõvé teszi a nagy számosságért felelõs filogenetikus, preverbális, intuitív számolási
rendszer, a számérzék (DEHAENE 2003) és a kis halmazok számosságért (szubitizáció6)
felelõs tárgykövetõ rendszer összekapcsolását és lehetõségeinek kibõvítését (SPELKE–
TSIVKIN 2001, idézi KRAJCSI m.a): „az összekapcsolódott rendszer képes lesz diszkrét,
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4 A számlálás kifejezés a diszkalkulia gyógypedagógia magyar szakirodalmában (a DPV-ben is) a számnevek
/számszavak mechanikus felsorolását jelenti megfelelõ sorrendben, de nem jelenti egyúttal a halmaz
számosságának megállapítását, a megszámlálást is. A számolás kifejezés alatt a mûveletvégzést értjük.

5 A kognitív pszichológiában a számlálás egy halmaz számosságának meghatározására szolgáló eljárás.
A számszavak kötött sorrendû felmondása a számolás, mely szûk kategóriája a tágabb értelemben vett
mennyiségekkel, számokkal végzett cselekvéses vagy mentális manipulációknak (mûveletvégzésnek).

6 Kis elemszámú (3–4-ig) tárgyak mennyiségének gyors, szinte azonnali felfogása (KAUFMAN és mtsai 1949).
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pontos és létezõ egységek reprezentációjára, felsõ határ nélkül” (nagy pontos számok
reprezentációja) (KRAJCSI m.a. 20). Az elsajátítás fokozatosan bõvülõ számkörökben
(ötös, tízes, húszas) történik (JÓZSA 2003; JÁRMI 2012). A többjegyû számok generálását,
a számszavak képzését a számok nyelvtanának megértése teszi lehetõvé a nyelvtan
kombinatorikus tulajdonsága (ciklikus ismétlõdése, szabályszerûsége) révén. A magyar
nyelv számjelölõ rendszere tízes alapú csoportosítást használ, a számnevek típusa ún.
szorzat alapú (többszörös csoport alapú) (KRAJCSI m.a.).

A DPV sztenderdizáló munkacsoportjának empirikus tapasztalatai egybecsengenek
Józsa (2003) és Jármi (2012) megállapításaival: huszas számkörben a számok automa-
tizálódott sorrendje, húsz felett pedig a számkörátlépések mikéntje a dignosztikus
kritérium. A számszavak/számnevek ismerete és használata (nyelvi képzése) az óvodás
korosztály után leginkább az alsó tagozat végéig fontos diagnosztikus szempont a fejlõ-
dési diszkalkulia tekintetében. A késõbbiek során a számnevek nyelvi megformálásában
jelentkezõ súlyos hibázás gyakran egyéb elmaradásra utalhat. 

A csökkenõ sorrendben (visszafelé) történõ számlálás fejlõdése az inverz jellege
miatt (MESTERHÁZI 1999; DÉKÁNY–JUHÁSZ 2000) jóval lassabb ütemû, mint a „felfelé” tör-
ténõ számlálás (JÓZSA 2003). A diszkalkulia munkacsoport tapasztalatai is alátámasztják
Józsa (2003) azon megállapítását is, miszerint a visszafelé történõ számláltatásra kevés
figyelmet fordítanak az intézményes nevelés-oktatás, a számolási készség fejlesztése
során, holott az alapmûveletek végzésének (pl. a kivonásnak) fontos feltétele a fordított
sorrendû számlálás automatizálódása.

Az ujjszámlálás7, illetve a tárgyszámlálás cselekvéshez kötött, a procedurális rend-
szert is igénybe vevõ feladat (ANDERSON 2005, idézi KRAJCSI m.a.), amely harmonikusan
mûködõ képesség-együttesre, a taktilo-motoros-spaciális és szeriális tevékenységre épül
(DÉKÁNY 2009; MÁRKUS 2007). A számlálási elvek (GELMAN–GALLISTER 1978, idézi MÁRKUS

2007; JÁRMI 2012) közül ezen feladatokhoz az egy az egyhez való hozzárendelés szabá-
lyának ismerete is szükséges. A tevékenységben megnyilvánuló sorrendiség (egymás
után vesszük számba, kódoljuk az egyes elemeket, sorrendjüket felidézzük) azonban
veleszületett képesség (GELMAN–GALLISTER 1978, idézi MÁRKUS 2007; JÁRMI 2012). 

A DPV a számlálást több formában teszteli: számnevek felsorolása az életkor/osz-
tályfoknak megfelelõ számkörben (egyesével, tízesével) növekvõ majd csökkenõ sor-
rendben; ujjszámlálás; szükség esetén tárgyszámlálás. A mechanikus számlálási próbák
összeállításánál ügyelni kellett arra, hogy azok a központi végrehajtó rendszert csak
a szükséges módon terheljék. Erre való tekintettel nem kívánalom az, hogy alsó és felsõ
határ között számláljon a gyermek. A tapasztalatok szerint a tanulók legkésõbb a felsõ ta-
gozatra már tisztában vannak a számok helyes sorrendjével. A számlálási tévesztések
ebben az életkorban (egyéb sérülésspecifikus esetektõl eltekintve) leginkább az elég-
telen, éretlen figyelemszabályozással függenek össze (a központi végrehajtó rendszer
érintettsége), és gyakran megfigyelhetõ spontán önkorrekció is. A DPV ujjszámlálás pró-
bájában nem feltétlenül a számosság megállapítása a cél, hanem a mozgás-beszéd
összerendezettségének, a számlálás ritmusának, tempójának, valamint a számnevek
ismeretének és sorrendjének az értékelése. 

A DPV Számlálás próbájának fõ értékelési szempontjai: hibás a számnevek ismerete
és használata; a mechanikus számlálás konkrétumhoz tapad; a mozgás-beszéd koor-
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7 A számolás, számazonosítás/számjelölés/címkézés, számalkotás (csoportba foglalás) a különbözõ civilizá-
ciókban leggyakrabban a kéz ujjainak segítségével történt (ritkábban más testrészek bevonásával). A latin
digitus szó ujjat és számjegyet is jelent (MÁRKUS 2007).
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dináció nem megfelelõ; számok kihagyása és felcserélése (az egyeseknél és/vagy a tíze-
seknél, százasoknál); iránytévesztés; akadozó ritmusú, lassú tempójú számlálás (lásd
DÉKÁNY–JUHÁSZ 1999, 2007). 

A DPV egyéb megfigyelései szempontjai: a számlálás terjedelme (számkör); a szám-
nevek képzésének analógiája hibás; egyenletes ritmusú, hibátlan, de lassú számlálás;
ügyetlen az ujjak különálló mozgatása; fokozott vizuális/taktilis kontroll szükséges
ujjszámláláskor; hasonló hangzású számnevek akusztikus tévesztése; a végrehajtó funk-
ció mûködése gyenge.

A DPV a számlálást megkülönbözteti a megszámlálástól, amely – optimális esetben –
leginkább az óvodás korosztálynál kiemelt feladat a mennyiség-számnév egyzetetésekor
(tárgyak, modellek megszámlálása). Ehhez a tevékenységhez a számlálási elvek közül
a kardinalitás elvének ismerete8 is szükséges, miszerint a halmaz utolsónak megszám-
lált, kimondott számneve jelenti a halmaz számosságát (lásd DÉKÁNY–JUHÁSZ 1999, 2007).
Szükség esetén magasabb osztályfokokról is vissza kell térni erre a szintre. 

2.2 Mennyiségállandóság

A DPV 2.2 részfeladata a mennyiségállandóságot9, azaz az invariancia elvének a meg-
értését vizsgálja. Piaget vizsgálati tapasztalatait felhasználva Kiss (1995) szerint a szám-
fogalom kialakulásához „elengedhetetlenül szükséges, hogy a gyermekben kialakuljon
a szám – mint mennyiségi egység, totális egészében bennfoglalt egységeivel – inva-
rianciájának a tudása is.” (KISS 1995: 28) A kialakult mennyiségállandóság a számfoga-
lom (a bontás), majd a helyiérték-rendszer megértésének, illetve a helyiérték-fogalom
kialakulásának is az egyik feltétele. 
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8 A kardinalitás elvének megértése fokozatos, melyet Jármi (2012) ismertet összefoglalójában.
9 A mennyiségállandóság szakirodalomban használatos szinonim kifejezései pl.: számmegmaradás, a szám

konzervációja, invariancia. 
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A DPV Mennyiségállandóság szubtesztje nem igényel kifejezett numerikus feldolgo-
zást. A szubteszben kiemelt szerepe van az ún. alaplapnak (amely több feladatcsoport
eszköztárának is eleme). Az alaplap hivatott a halmaz kereteit megadni a gyermek
számára, mely által egyértelmûek lesznek a próba különbözõ szituációi (lásd késõbb).
Az alaplap használata lehetõvé teszi az egészlegesség felfogását (kiküszöbölhetõvé válik
az Gestalt-észlelés adta hibázás), valamint a próbasorban feltett kérdés is egyértelmû.
E két feltétel a biztosítéka annak, hogy a feladat ne legyen félrevezetõ.

A próba öt fajta variációban teszteli, hogy a gyermek képes-e az adott mennyiséget
függetleníteni a modellek téri elrendezésétõl és/vagy a színétõl. A modellek színbeli
változtatása a feladaton belül magasabb fejlõdési szintet vár el az invariancia terén (lásd
DÉKÁNY–JUHÁSZ 1999, 2007). A kialakult mennyiségállandóság a szükséges kognitív
intellektuális mûködés érettségének a függvénye.

A DPV Mennyiségállandóság feladatcsoportjának fõ értékelési szempontjai10: a gyer-
mek a mennyiségállandóságot nem észleli korongokon (kialakulatlan szint: a gyermek
minden esetben számlálással végzi el a feladatot)/mennyiségállandósága kialakulóban
van (a gyermek a legtöbb esetben nem számlálással végzi el a feladatot). 

2.3. Számemlékezet

A DPV – hasonlóan más képességvizsgáló eljárásokhoz – a számemlékezet terjedelmét
egyjegyû számnevek szimultán és fordított sorrendû utánmondásával méri fel, egyre
növekvõ elemszámmal. A munkamemória mûködésének – a feladat lehetõségeihez
mért – felmérése mindenképpen hozzájárul a gyermekre jellemzõ egyéni képesség-
profil megrajzolásához, a fejlesztés lehetõségeihez, a tanórai differenciált foglalkoztatás
megtervezéséhez. 

A számemlékezet a verbális rendszer része, amelyet az információk rövid idejû és
hosszú távú tárolására is használunk. A munkamemória (BADDELEY 2001) nélkülözhetet-
len a számfeladatok megoldásához (a részeredmények, maradékok rövid idejû megtar-
tásához, az azokkal való mentális manipulációhoz, stb.). Sok gyermek küzd például
a nagyon egyszerûnek tûnõ tízes átlépés eljárásának alkalmazásával, melynek oka lehet
többek között az is, hogy a tízes átlépés sorozatos munkamemória-feladat (DÉKÁNY–
JUHÁSZ 2000). A számemlékezeti teljesítményt (fonológiai hurok, ill. fonológiai tár)
ronthatja a beszédpercepció, illetve az akusztikus differenciáló képesség gyengesége is,
mely a számfeldolgozás sajátosságával (auditív bemenet) függ össze (pl. a hasonló
hangzású egy–négy–hét számnevek tévesztése). A fordított számterjedelem próbája
– a verbális információ rövid idejû tárolásán túlmenõen – a munkamemória központi
végrehajtó rendszerének (mentális manipuláció) a mûködését terheli leginkább (BADDELEY

2001).
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10 Piaget szerinti fõ fejlõdési fokozatok alapján (idézi KISS 1995). 
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A fonológiai huroknak és a központi végrehajtó rendszernek a nyelvelsajátításban,
olvasástanulásban játszott szerepét számos kutatás támasztja alá (RACSMÁNY 2004; NÉMETH

és mtsai 2000; TÁNCZOS 2012). A munkamemória és a számolási teljesítmény között is
kimutathatók összefüggések, de az eredmények még ellentmondásosak (TÁNCZOS 2010). 

Mindezen kísérletek alátámasztják, hogy a diagnosztikus gyakorlatban számos olyan
esettel is találkozhatunk, amikor a fejlõdési diszkalkuliás gyermeknél a közvetlen szám-
emlékezet nem érintett, az általános memóriafunkciók jól mûködnek, vagy csak az
egyéb, nem számokkal kapcsolatos komplex memóriafeladatokban teljesítenek jól. Elõ-
fordul az is, hogy a diszkalkuliás tanuló erõteljes összpontosításra, különbözõ stratégiák
alkalmazására képes a hatékonyság növelése érdekében (a megfigyelési szempontok
között a DPV ezt külön jelöli). Az aritmetikai képességek zavara tehát nem egysze-
rûsíthetõ le a számterjedelem szûk kapacitására, a munkamemória gyengesége azonban
a diszkalkuliások nagy részére jellemzõ. 

A DPV Számemlékezet részfeladatának fõ értékelési és egyéb megfigyelési szem-
pontjai: A számemlékezet, a számterjedelem felmérése közvetlenül nem járul hozzá a
fogalmi diszkalkulia diagnosztizálásához, ezért a tesztben nem szükséges pontszámmal
értékelni. A számterjedelem, illetve a munkamemória minõsítése az életkorhoz mérten
történik (szûk/életkornak megfelelõ/életkort meghaladó terjedelem). Az életkori és osz-
tályfoknak megfelelõ átlag megállapításakor alapul szolgáltak a WISC-IV (NAGYNÉ és
mtsai 2008), a Woodcock-Johnson Kognitív Képességek Tesztje (RUEF és mtsai 2003)
intelligencia tesztek, valamint a magyar nyelvû számterjedelmi teszt (RACSMÁNY és mtsai
2005) vonatkozó értékei. A számismétlések során tapasztalható szeriális hibák, megta-
padás (perszeveráció), az önmonitorozás hiánya vagy a rövid idejû, fáradékony, esetleg
hullámzó figyelem legfõképp a gyenge figyelemszabályozás11 ismérvei. 

2.4. Globális mennyiségfelismerés

A globális mennyiségfelismerés (ujjképek, számképek detektálása/ globális mennyiség-
számnévegyeztetés) a legtöbb gyermeknél a mûveletvégzés fejlõdési folyamatában is
nagy szerepet játszik (DÉKÁNY–JUHÁSZ 2000). Fejlõdése óvodás korban igen intenzív,
ezen a téren való elmaradás gátolja az iskolai követelményeknek való megfelelést (JÓZSA

2003). 
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11 Mindezek a kontrollfunkciók váltási, frissítési, gátló komponenseinek (MIYAKE és mtsai 2000) a problémái.
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A (tárgyképek) korongképek globális mennyiségi felismeréséért feltehetõen az alak-
zatfelismerés (MANDLER–SHEBO 1982, idézi KRAJCSI 2006) vagy a tárgykövetõ rendszer
(TRICK–PYLYSHYN 1994, idézi KRAJCSI 2006) tehetõ felelõssé. Krajcsi (2006) kombinált
modellje szerint, ha az inger számossága három-négy elemnél kisebb, akkor a szubitizáció
hátterében a tárgykövetõ rendszer mûködik közre. Ha a halmaz számossága nagyobb,
mint négy, akkor ezt a feladatot átveszi a mintázatfelismerõ rendszer. A számosság
megállapítása (a mennyiség-számnév egyeztetése) a továbbiakban valószínûleg a szim-
bolikus-verbális rendszer aktivációján alapul (átkódolás). 

A DPV a globális mennyiségfelismerést saját testen, valamint tárgyképeken és ko-
rongképeken (tárgyak, korongok rendezett, szabályos mintázatának felismerése hatig)
vizsgálja.

A DPV Globális mennyiségfelismerés próbájának fõ értékelési szempontjai: a glo-
bális mennyiségfelismerés kialakulatlan, hibás (a gyermek számlálással végzi el a felada-
tot; egy testfélre kiterjedõen sem alakult ki; más mennyiséget mutat). A globális mennyi-
ségfelismerés kialakulóban van (ötös számkör fölött a gyermek számlálással végzi el
a feladatot; csak egy testfélre terjedõen alakult ki; tízes számkörben bizonytalan, kevés-
bé határozott a kézmozdulat; fokozott vizuális kontroll szükséges a tárgykövetõ rend-
szer/Gestalt-elvek, alakzatfelismerés és/vagy az átkódolás/csatornaváltás/ asszociáció/
társítás stb. hibája miatt). 

A DPV egyéb megfigyelési szempontjai: az ujjak mozgatásának, a két testfél mûkö-
désének összerendezése bizonytalan, integrálatlan; kézváltás szükségessége a fela-
datvégzés közben; az elemi bontások felismerése, alkalmazása hiányos. 

A globális mennyiségfelismerés alkalmazását – a célzott próbán kívül – mûvelet-
végzés közben és a teljes vizsgálat során is figyelni kell (lásd DÉKÁNY–JUHÁSZ 1999,
2007). A mûveletvégzés tipikus fejlõdése során kezdetben a legtöbb gyermek az ujjain
számlál, majd a mûveletvégzési stratégiák segítségével egyre inkább a felidézés
(elõhívás) lép elõtérbe (SIEGLER 1999, idézi KRAJCSI és mtsai 2007, idézi JÁRMI 2012).
Atipikus fejlõdés során ez az interiorizációs folyamat sérül (DÉKÁNY–JUHÁSZ 2000).
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2.5. Számnév-számjegy egyeztetése adott számkörben

A számköri ismeretek fejlõdésének egyik legfõbb állomása az adott számnév egyezte-
tése a hozzá tartozó számjeggyel. A kisiskolás gyermek a formális tanulás során külön-
bözõ matematikai szimbólumokkal (pl. számjegyekkel) ismerkedik meg. A helyiérték-
rendszer (a tízes számrendszeren alapuló számjelölõ rendszer) segítségével a számok
ismerete számkörönként bõvül, amely sokszor a helypótló alkalmazását is igényli. Az egy-
jegyû számok megnevezésének és a többjegyû számok kiolvasásának tipikus fejlõdését
Jármi és mtsai (2012) is vizsgálták, eredményeik a sztenderdizáló munkacsoport méré-
seivel megegyezõk.

A DPV Számnév-számjegyegyeztetés próbájában a diktált számok sorrendje meg-
határozott, nem ad lehetõséget az akusztikus és a téri-vizuális alapú tévesztésekre. Ilyen
jellegû tévesztések a verbális rendszer és/vagy az arab számformátum12 hibás mûködése
esetén történhetnek, pl. a két-hét számnevek akusztikus tévesztése; a 6–9 számjegyek
téri-vizuális tévesztése (lásd a DPV egyéb megfigyelései szempontjainál). 

A DPV ezen feladatcsoportja a fentieknek megfelelõen elkülöníti az absztraktabb
numerikus zavart a modalitás és jelölés specifikus problémáktól (részképesség-gyenge-
ségektõl). Kifejezetten numerikus átkódolási gondot az jelez, ha ugyanannál a számnál
mindkettõ (az írás és az olvasás is) hibás, vagyis helytelenül mûködik a rendszerek kö-
zött lezajló kétirányú átfordítás (transzformáció).13 A transzformáció ilyen fokú sérülé-
sével a fejlõdési diszkalkuliások körében ritkán találkozunk14. Gyakran megfigyelhetõ
azonban, hogy a gyermek helyesen írja le a diktált számot, de konzekvensen rosszul
olvassa ki, vagy éppen ellenkezõleg, fordítva is hibás lehet a kódolás.

Többjegyû számoknál a helyi értékek szerinti téves kódolás szintaktikai hibát, azaz
hibás tartalmi azonosítást jelent: például a számnevek átkódolása számjegyekké a foné-
mikus szerkezet/hangsor alapján történik, és nem az aritmetikai szabályok (tízes szám-
rendszeren alapuló helyi értékek) szerint (MÁRKUS 2007). Ekkor a helyi érték fogalmi
zavara tapasztalható, mely a DPV-ben leginkább a mûveletvégzés során mutatkozik meg
(lásd DÉKÁNY–JUHÁSZ 1999, 2007). Tartalmilag hibás leírás/kiolvasás esetén a DPV szám-
név-számjegyegyeztetés részfeladata a helyi értékek jó megnevezésével és értelmezé-
sével meghatározott segítségnyújtás keretében korrekciós lehetõséget biztosít (tanítha-
tóság próbája).

Szerzett diszkalkuliát vizsgáló tesztekben külön feladatként szerepel a vizuálisan be-
mutatott számnevek kiolvasása és a számszavak betûkkel való leírása. A szakirodalom
szerint az írott számszavak az írott, nem számokat jelölõ szavaktól feltehetõleg elkülö-
nülten reprezentálódnak, valamint az arab számok olvasása is disszociálhat a betûvel
leírt számok olvasásával – ezért a diszlexiások eredménye gyengébb ezen a téren
(MÁRKUS 2007). A beszéd során is elkülönült rendszer (specializált idegi hálózatok) fele-
lõs a számok kimondásáért (DEHAENE 1995; EKP15 adataira JÁRMI és mtsai (2012) is
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12 Az arab számok feldolgozásában a számjegyekre specializált vizuális detektorok vesznek részt (PINEL és
mtsai 1999; ALLISON és mtsai 1994, idézi MÁRKUS 2007; JÁRMI és mtsai 2012).

13 A számok átkódolásában a procedurális rendszer játszhat szerepet (BARROUILLET és mtsai 2004, idézi KRAJCSI

2010).
14 Márkus (2007) szerint a szerzett diszkalkulia esetében lexikai hibaként értelmezhetõ, ha például a diktált

„háromszázhuszonöt” helyett a vizsgát személy 315-öt ír le (számjegy-elõhívási probléma). 
15 EKP: „eseményhez kötött potenciál” az agyban valamely inger (esemény) hatására kiváltódó agyi elekt-

romos aktivitás, mely a hajas fejbõrön elhelyezett elektródák segítségével mérhetõ. Szûcs–Csépe (2004) a
számreprezentációk természetének feltárására irányuló tanulmányának módszertani bevezetõjében
ismerteti az EKP-val kapcsolatos alapvetõ ismereteket.
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hivatkoznak). Ezek a folyamatok nem függenek össze az aritmetikai szabályoknak
megfelelõ szemantikai értelmezés épségével, valamint az esetleges diszlexia vagy a be-
szédfogyatékosság problémája a gyermek teljesítményét nagymértékben befolyásolja,
ezért a sztenderdizáló munkacsoport a vizuálisan bemutatott számnevek kiolvasását és
a számszavak betûkkel való leírását nem tartja releváns próbáknak a fejlõdési diszkalku-
lia diagnosztizálása szempontjából. 

A számfogalmat megalapozó tényezõk (számköri ismeretek) vizsgálatának további
feladata a páros-páratlan számok felismerése. A szakirodalom szerint a párossági
információk birtoklása a számfogalom differenciált fejlõdését segíti elõ. Dehaene (2003)
elmélete alapján a „párosságdöntési” feladatokban automatikusan aktiválódik a számok
analóg mennyiségi reprezentációja. Ito és Hatta (2004) ellentétes elképzelése szerint a
párosság eldöntésénél a „számsorozatban elfoglalt relatív pozíció” a mérvadó, nem
történik mennyiségi feldolgozás (idézi JANACSEK 2007: 5). Janacsek (2007) kutatási
eredményei azt erõsítették meg, hogy a számok párosságára vonatkozó ismereteket
inkább számsorozatként tároljuk: az adott szám azonosítása páros vagy páratlanként
annak az eldöntését jelentheti, hogy a kettesével való számlálás útján, verbálisan rög-
zített számsorba beleillik-e vagy sem (vö. JÁRMI és mtsai 2012). Dehaene és munka-
társainak (1993) kísérletei szerint a nulla páros voltát nehezebb eldönteni, mint a többi
számét, amely a hipotézisük szerint matematikai jártasságot feltételez. 

A DPV vonatkozó próbájában a gyermeknek a lejegyzett/bemutatott számok közül
kell felismernie a páros vagy a páratlan számokat. Amennyiben az elsõ osztályos
gyermek a nullát nem azonosítja páros számként, akkor ez még nem tekinthetõ hibá-
nak. A következõ osztályfoktól kezdve azonban egyre inkább elvárt a nulla páros szám-
ként való azonosítása (explicit tudás), valamint a páratlan számok felismerése is. A fel-
adatot a DPV pontszámmal nem értékeli, de a vizsgálatvezetõ feljegyzi a gyermek
teljesítményét. 

A DPV Számnév-számjegy egyeztetése adott számkörben próbájának fõ értékelési
szempontjai: tartalmi hiba a diktált számnevek leírásakor; tartalmi hiba a leírt számje-
gyek kiolvasásakor.
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A DPV egyéb megfigyelési szempontjai: a hasonló hangzású számnevek akusztikus
tévesztése; tükörírás; számjegyek sorrendjének felcserélése; grafomotorosan ügyetlen
írás; a számjegyek elhelyezése a négyzethálóban rendezetlen; sajátos számjegyírás;
a páros-páratlan számok felismerése hibás. 

2.6. Mennyiségi relációk adott számkörben

A DPV a mennyiségi relációkat (több, kevesebb, ugyanannyi) az életkornak/osztályfok-
nak megfelelõ, egyre bõvülõ számkörben méri. 

A számok összehasonlítását az analóg mennyiségrendszer/közelítõ mennyiségrend-
szer végzi (DEHAENE 2003).

A szóbeli relációk esetében a DPV a számpárok megválasztásánál figyelembe veszi
az ún. távolsághatást16 (egymás melletti, közeli, ill. távolabbi számok) és a mérethatást17

(relatíve nagyobb és kisebb számpárok). Szerepel továbbá helypótlót és a különbözõ
helyiértékeken azonos számjegyeket tartalmazó szám is (pl. 570, 705). A számok sor-
rendje egy számpáron belül több szempontból is meghatározott: egyrészt azért, hogy
elkerülhetõ legyen a munkamemória által vezérelt kompenzáció (az utoljára hallott
információt jegyzi meg a gyermek (lásd DÉKÁNY–JUHÁSZ 1999, 2007), másrészt azért,
hogy ne segítse a gyermeket egy esetlegesen felismerhetõ szabályszerûség (mindig az
elsõ szám a jó megoldás). A biztonságos mérés érdekében – meghatározott esetben,
bizonyos számú tévesztésnél – fordított sorendben is rá kell kérdezni az adott relációra.
Sokszor nyelvi elmaradásra utal, ha a relációk szóbeli megfogalmazása nyelvtanilag
hibás, vagy a kétirányú összehasonlítás nehezített (ebben a gondolkodás rugalmatlansá-
ga is szerepet játszhat). 

A kisebb és nagyobb számszomszédok (különbözõ osztályfokok szerint egyes, tízes,
százas) meghatározásakor szintén a számok összehasonlítására (mentális számegyenes),
valamint a számsorban való tájékozódásra („listázás”) van szükség. A DPV ezen felada-
ta nem terheli a verbális munkamemóriát és az arab számformátum rendszerét, a vizs-
gálatvezetõ a számjegyeket tartalmazó füzet segítségével bemutatja és egyúttal megn-
evezi az ingerszámot (vö. „rendszerek szelektív terhelése”, KRAJCSI 2005). A feladatot
ponszámmal nem kell értékelni, hiszen a számszomszédok ismerete nagymértékben
függ az iskolai tanulmányoktól (explicit tudás, formális tanulás). A gyermek megoldását
a megfigyelési szempontok között szükséges feltüntetni.

A mennyiségi relációk írásbeli jelölésének mérése a 2.5. részfeladat számjegyeivel
történik. A hibázások (téves számjegyírás és/vagy számjegyolvasás) számától függõen a
feladatkijelölésnek több útja is lehetséges. Tartalmilag rossz átkódolás (helytelen
számnév-számjegyegyeztetés) esetén csak a szóbeli relációalkotás értékelendõ. Ennek
oka egyrészt az, hogy a szubteszt legfõképp az analóg mennyiségrendszer mûködését
méri, amelyben kevésbé meghatározó diagnosztikus szempont az írásbeli jelölés.
Másrészrõl a relációk írásbeli jelölése komplex feladat (vö. „rendszerek szelektív
terhelése”, KRAJCSI 2005). Ha szóban hibás a relációk alkotása, de írásban helyes, akkor
ez leginkább a számemlékezet gyengeségére és/vagy megtapadásra utalhat.

A DPV Mennyiségi relációk adott számkörben próbájának fõ értékelési szempontjai:
a mennyiségi relációk helytelen értelmezése szóban; mennyiségi relációk helytelen
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16 Távolsághatás: két szám relációjáról gyorsabban döntünk, ha nagyobb köztük a távolság. 
17 Mérethatás: két szám relációjáról gyorsabban döntünk, ha relatíve kisebbek a számpárok.

Mindkettõ a közelítõ mennyiségrendszerhez köthetõ jelenség (MOYER–LANDAUER 1967, idézi KRAJCSI 2003).
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értelmezése írásban; a relációs jel mint matematikai szimbólum tartalmi azonosításának
hiánya. 

A DPV egyéb megfigyelési szempontjai: nyelvi nehézségek a több/kevesebb/
ugyanannyi (kisebb/nagyobb/egyenlõ) relációk szóbeli megfogalmazásában; a reláció
kétirányú megfogalmazása nehezített (pl. nyelvi elmaradás vagy a gondolkodás rugal-
matlansága miatt); a matematikai kifejezések használata konkrétumhoz tapad (nem
épült be a gyermek szókincsébe); a relációs jel helytelen alkalmazása írásban (a síkbeli
tájékozódás zavara miatt); hibás reláció az azonos számjegyeket tartalmazó, de nem
ugyanannyit jelölõ számok esetében (pl. a téri-vizuális észlelés/a szerialitás zavara
miatt); a számszomszédok megállapítása hibás.

2.7. Helyiérték-fogalom adott számkörben

A DPV a helyiérték-fogalmat külön részfeladatban is vizsgálja, valamint annak különbö-
zõ „érési fázisait” is méri: cselekedtetés útján játékpénzzel, a helyi értékek megnevezé-
sével, majd aritmetikai mûveletek közben a helyi érték alkalmazásával (lásd DÉKÁNY–
JUHÁSZ 1999, 2007). A számfogalmat megalapozó tényezõk vizsgálatának utolsó felada-
tában a helyi értékek megnevezése, nagyságrendi csoportosítása, modellekkel történõ
szemantikus vizsgálata történik osztályfoknak megfelelõ számkörökben. 

A számköri ismeretek biztos tudását a pontos számlálás, a számok helyes leírása,
kiolvasása, a relációk megfelelõ értelmezése és a kialakult helyiérték-fogalom – egység-
ben való – együttes birtoklása jelenti. Ezért a helyi értékek megnevezésére, szükség
esetén már a 2.5. „Számnév-számjegy egyeztetése” részfeladaton belül is sor kerül.
A helyi értékek jó megnevezése és értelmezése magasabb számkörökben a számfogalom
megragadásának egyik legfontosabb területe. A tízes szorzat alapú számjelölõ rend-
szer18 az egyeseket tízesével csoportosítja, majd további csoportokba foglalja (százasok,
ezresek stb.). A nyelvi fejlõdés révén és a formális tanulás idõszakában differenciálódik
a helyi érték megnevezése.

A DPV a helyi érték megértését, a fogalmi kialakulás szintjét a többjegyû számok
megjelenésekor (a 2. osztály 1. félévétõl) méri. A feladatsorban teljes kétjegyû
(magasabb osztályfokon teljes többjegyû) és kerek számok esetében kell a gyermeknek
megnevezni a helyi értékeket. Szükség szerint a DPV lehetõséget ad a visszalépésre,
a cselekedtetés szintjére is (modellekkel, azaz játékpénzekkel való kirakás). Magasabb

132

18 A számjelölések tipológiája részletesen Krajcsi (m.a.) cikkében olvasható.
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osztályfokon csak a modellek szintjén való értelmezés számfogalmi éretlenséget jelez.
A vizsgálatban számjegyeket tartalmazó füzet segítségével kerül bemutatásra az adott
szám, amellyel kiküszöbölhetõ a közvetlen verbális emlékezet esetleges gyengesége.
Azáltal, hogy a vizsgálatvezetõ a vizuális bemutatással egyidejûleg ki is mondja a szá-
mot, biztosítható a helyes számnév-számjegyegyeztetés, mely a feladatvégzés kiinduló-
pontja.

A DPV Helyiérték-fogalom adott számkörben próbájának fõ értékelési szempontjai:
a helyi értékek megnevezése modellekkel is hibás; a helyi értékek értelmezése (tízes
alapú csoportosítás) modellekkel is helytelen. 

A DPV egyéb megfigyelési szempontjai: a helyi érték helyett a gyermek a számjegyet
nevezi meg; a különbözõ helyi értékeken álló számjegyek valódi értékének megha-
tározása hibás; a helyi értékek szerialitása/iránya téves; a helypótlót tartalmazó szám
esetében a helyi érték megnevezése, értelmezése helytelen.

Jelen cikk elsõ részében a DPV elméleti háttere, a második részben a számfogalmat
megalapozó ismeretek diagnosztikus mérése került ismertetésre. A harmadik rész az
alapmûveletek végzését, a szöveges feladatok megoldását, a matematikai-logikai szabá-
lyokkal történõ manipulációt és az aritmetikai tények elõhívását, a mûveletvégzés
absztraháltsági szintjét mérõ próbasorokat mutatja be.

A szerzõk köszönetet mondanak az ELTE GYOSZI diszkalkulia munkacsoportnak19

a DPV elkészítésében nyújtott lelkes és magas szintû szakmai munkájáért. 
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19 A diszkalkulia munkaközösség tagjai: Dékány Judit (szakv. oligofrénpedagógia-logopédia szakos
gyógypedagógiai tanár), Dr. Juhász Ágnes (gyógypedagógus-pszichológus), Cortívo Erzsébet
(oligofrénpedagógia-logopédia szakos gyógypedagógiai tanár), Lángi Éva (szakv. oligofrénpedagógia-
logopédia szakos gyógypedagógiai tanár), Hrivnák Ilona (matematika szakos tanár), Csonkáné Polgárdi
Veronika (szakv. oligofrénpedagógia-pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár), Ternai Gabriella
(szakv. logopédia-szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár), Vastag Jánosné (óvodapedagógus,
tanító, szakv.fejlesztõpedagógus), Váradiné Baranyai Katalin (matematika szakos tanár, szakv. fejlesztõ-
pedagógus, tanulásban akadályozottak szakos gyógypedagógiai tanár), Láz Csabáné (óvodapedagógus,
szakv. pszichopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár), Smolnicki Beáta (szakv. oligofrénpedagóia-
pszichopedagia szakos tanár)
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Ismét lovasterapeuta képzést indít a Magyar Lovasterápia
Szövetség Alapítvány

A korábbi évekhez hasonlóan idén is akkreditált lovasterapeuta képzést indít
a Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány. Az országban egyedülálló prog-
ramra olyan gyógypedagógusok, gyógytornászok jelentkezését várjuk, akik
hippoterápia vagy gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna szakágakon szeret-
nének továbbtanulni. 
A jelentkezési kérelemhez rövid szakmai önéletrajzot, valamint az alapkép-
zettséget igazoló dokumentum fénymásolatát kell csatolni.
A kétéves, összességében mintegy 185 órás tanfolyam várhatóan 2013 szep-
temberében indul, a lovas felvételi vizsgákra augusztus és szeptember hónapok
folyamán kerül sor. Részletes információk a www.lovasterapia.hu webol-
dalon, a „Képzések” menüpont alatt találhatóak.
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A hangképzési zavarok kezelésének
jelentõsége az egészségügyben – 
A klinikai logopédia feladata

HACKI TAMÁS
tamas.hacki@klinik.uni-regensburg.de

Absztrakt
A hangképzés, az artikuláció és a nyelvi képesség zavarai ma már nem „luxusbetegségnek”, hanem a munkaképességet és
az életminõséget alapvetõen rontó, patológiás állapotnak számítanak. A WHO „Funkcióképesség, fogyatékosság és egészség
nemzetközi osztályozása, FNO” címû kiadványában (2001) hangsúlyozza az emberi tevékenység és a társadalomban való
részvétel fontosságát, és ezáltal fokozott követelményeket támaszt a kommunikációs zavarok orvosi, logopédiai-
gyógypedagógiai, rehabilitatív ellátásával szemben. A logopédiai terápiához, mint az egészségügyi ellátás egyik alkotóré-
széhez való hozzájutás állampolgári jog, ugyanakkor magas színvonalú klinikai logopédusképzés nélkül kétséges a gyógyítás
ezen területének jövõje.

Kulcsszavak: FNO, klinikai logopédia, rehabilitáció, egészségügyi politika, foglalkoztatáspolitika

A kommunikációs zavarok jelentõsége ma, FNO
Korunk kommunikációra épített világában a verbális információcsere a munkavégzés és
a szabadidõtöltés alapeszköze. Száz évvel ezelõtt a kenyérkeresés eszköze fõleg a testi
munka volt, és a kommunikációs képességek nem játszottak fontos szerepet. Ma a fejlett,
nyugati társadalmakban az emberek munkahelyi alkalmazásának 90%-a a kommunikációs
képességeik figyelembe vételével történik (RUBEN 1999; US Dept. of Labor 2012). 

A hangképzés és az artikuláció zavara gátolja a szakma és hivatás elsajátítását és
gyakorlását, a személyiség érvényesülését a társadalomban. Azok a személyek, akiknek
a beszédkészsége rossz, rosszabbul fizetett munkakörben tudnak elhelyezkedni, és
közöttük több a munkanélküli, mint más funkciózavarban, fogyatékosságban szenvedõ
embertársaik csoportjában (RUBEN 1999, 2003). A verbális kommunikáció javítása, illetve
helyreállítása lényeges eleme a munkaképességnek, a családi és szociális környezetbe
való újra-beilleszkedésnek és általában az életminõség javításának.

Az elmúlt évtizedekben még az orvostársadalom egy része által is luxusbetegségnek
gondolt diszfónia ma már egyre inkább ugyanazt a patológiai realitást képviseli a me-
dicina felfogásában, mint minden más, az embert az életvitelében gátló funkciózavar.
Ehhez a felfogásbeli változáshoz jelentõsen hozzájárul az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) 2001-ben közreadott állásfoglalása, a „Funkcióképesség, fogyatékosság és

1 A cikk egyes részei megtalálhatók a 2013-ban kiadásra kerülõ Foniátria és társtudományok címû könyv-
ben (ld. irodalomjegyzék).
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egészség nemzetközi osztályozása” (FNO). A magyar fordítás (dr. Jancsó Ágnes) 2003-
ban jelent meg. 

A hangadás és beszéd funkciója, azaz a verbális kommunikáció képessége az FNO-
ban egyenrangú szerepet kap a többi testi funkcióval és tevékenységgel. A rendszer
feltünteti a funkcióhoz kapcsolódó testi struktúrákat, valamint a funkció által „mûködõ”
személy számára biztosított társadalmi tevékenységet (Tevékenység,részvétel) (1. és 2.
táblázat). A funkciót és így a funkciózavarokat elõtérbe helyezõ felfogás erõsíti azt a
gondolkodásmódot, amely a hangképzésben résztvevõ szervek patológiás elváltozásain
túlmenõen, a mûködést és a mûködés céljait (kommunikáció) helyezi a terápiás-
rehabilitációs munka középpontjába.2 A funkciózavarok kezelésének, a rehabilitációnak
elõtérbe helyezése felértékeli a logopédiát, mint klinikai diszciplínát.

A betegségek nemzetközi klasszifikációjának (International Classification of Diseases,
ICD) jelentõsége ugyanakkor változatlan. Ez, a patológiás állapotok rendszere, részlete-
sen felsorolja a hangképzésben résztvevõ szervek betegségeit és elváltozásait, és néhány,
funkciózavarra utaló fogalmat is tartalmaz (diszfónia, pszichogén diszfónia és afónia). Az
ICD-ben, szemben az FNO-val, kevésbé jelentkeznek a funkcionális összefüggések, míg
az utóbbi a testi funkciók és a tevékenységek hangsúlyozásával a megelõzést, illetve
a betegek szükségleteinek felismerését is szolgálja. Magyarországon eddig fõleg a reha-
bilitációban résztvevõ orvosok és az egészségbiztosítók figyeltek fel az FNO-ra, az orvosi
közvélemény még kevésbé (KULLMANN–KUN 2010).

1. táblázat. A Funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása, FNO (WHO
2001) rövid, táblázatos formában a kontextuális tényezõk részletezése nélkül (HACKI 2013). 

2 A foniátria és logopédia szempontjából egyre fontosabbá váló funkciózavart, a diszfágiát ebben a cikkben
nem tárgyaljuk. A nyelési zavaroknak megfelelõ fejezetek az FNO táblázat mindhárom oszlopában meg-
találhatók: lásd emésztõrendszer és funkciói, önellátás.

A funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása FNO (ICF)
Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2001

Testi funkciók

1. fejezet: Mentális funkciók
2. fejezet: Érzékelési funkciók

és a fájdalomérzékelés
3. fejezet: Hangképzés és

beszédfunkciók
4. fejezet: A kardiovaszkuláris,

a vérképzõ, az immun- és
a légzõrendszer funkciói

5. fejezet: Az emésztõrendszer,
az anyagcsere és az endokrin
rendszer funkciói

6. fejezet: Húgy-ivarrendszeri és
szaporodási funkciók

7. fejezet: Ideg-, csont- és izom-
rendszeri, valamint
mozgáshoz kapcsolódó
funkciók

8. fejezet: A bõr és a bõr-
függelékek funkciói

Testi struktúrák

1. fejezet: Idegrendszeri struk-
túrák

2. fejezet: A szem, a fül és
a kapcsolódó struktúrák

3. fejezet: A hangképzésben és a
beszédben részt vevõ struk-
túrák

4. fejezet: A kardiovaszkuláris,
a vérképzõ, az immun- és
a légzõrendszer struktúrái

5. Az emésztõrendszerhez,
az anyagcseréhez és az
endokrin rendszerhez kap-
csolódó struktúrák

6. fejezet: A húgy-ivarrendszeri
és szaporodási rendszer
struktúrái

7. fejezet: A mozgáshoz kap-
csolódó struktúrák

8. fejezet: A bõr és a kapcso-
lódó struktúrák

Tevékenységek, részvétel

1. fejezet: Tanulás és az
ismeretek alkalmazása

2. fejezet: Általános feladatok
és elvárások

3. fejezet: Kommunikáció
4. fejezet: Mobilitás
5. fejezet: Önellátás
6. fejezet: Otthoni élet

Kontextuális tényezõk

1. Környezeti tényezõk
2. Személyes tényezõk
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b310 Hangadási funkciók
b3101 Hangminõség
b320 Artikulációs funkciók
b330 A beszéd gördülékenységét és ritmusát biztosító funkciók
b340 Alternatív hangadási funkciók
b398 A hangadás és a beszéd funkciói, másképpen meghatározott
b399 A hangadás és a beszéd funkciói, nem meghatározott  

2. táblázat. Néhány, a kommunikációt érintõ, betûvel és számmal jelölt, meghatározott
(illetve közelebbrõl nem meghatározott) funkció az FNO-ból

Multidiszciplinaritás, klinikai logopédia

A verbális kommunikáció zavara számos okra visszavezethetõ, bonyolult patomechaniz-
mus alapján létrejövõ és sokarcú szimptómaegyüttest felmutató komplex funkciózavar.
Ezért kezelésének, rehabilitációjának klinikai bennfekvõ és ambuláns szervezeti formája
is multidiszciplinaritást igényel: a foniátriai, a logopédiai diagnosztika és a kezelés
munkacsoportban, sokszor más szakmák bevonásával történik: így szerepet kap a neu-
rológus, az operáló fül-orr-gégész, a pszichológus, a gyermekgyógyász, a gyógytornász,
a fizikális terápia szakembere. 

A multidiszciplinaritás ténye jelentõs feladatokat ró az egészségpolitikára és nem
utolsósorban a képzés szervezõire. Az egészségpolitikának és az egészségbiztosítóknak
megfelelõ, a különbözõ szakmákat befogadó szervezeti struktúrát és anyagi feltételeket
kell biztosítaniuk a szakemberek klinikai és ambuláns tevékenységéhez. A képzés fel-
adata pedig az, hogy a foniátereket, a logopédusokat és a többi szakma képviselõit fel-
készítse az együttmûködésre, a kommunikációs zavarokat érintõ komplex rehabilitatív
feladatok megoldása érdekében. 

Jelenleg azonban a klinikai logopédus szak hiányzik a felsõfokú képzésbõl – kima-
radt a bolognai átalakulások közepette. Vajon megengedheti-e magának ezt egy ország
egészségügye? A hangképzés és a beszédfunkció zavarában szenvedõ személyek meg-
felelõ színvonalon történõ ellátása az egészségügyi nézõponton túl a foglalkoztatás-
politika szempontjából, a korszerû, kommunikációra épített társadalom formálásának
érdekében is elengedhetetlen.
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Mozgássérültek Petõ András Nevelõképzõ és Nevelõintézete

Az írásbeli kommunikáció 
fejlesztése a konduktív nevelésben
(Esettanulmány)

PINTÉR HENRIETT
pinterh@mail.datanet.hu

Absztrakt
A tanulmány egy 28 hetes fogalmazásfejlesztõ kísérletet mutat be, amely a budapesti Petõ Intézet egyik iskolai csoportjában
indult el. A kutatás céljai a központi idegrendszeri sérült (CP-s) tanulók pszichoszociális, kognitív és kommunikációs
képességének intenzív fejlesztésére, továbbá – a szövegalkotási képességen belül – a gondolatok elõhívásának és rögzíté-
sének mozgósítására irányultak. A fejlesztés koncepcióját a tanulók saját szövegalkotási fejlõdésük nyomon követésére,
az azonos téma köré szervezett feladatokra és az önállóan leírt gondolatok szöveggé minõsítésére építettük. A tapasztalatok
azt mutatják, hogy a fejlesztés eredményes volt, mert (1) a tanulók a 33. héten képesek voltak az önálló szöveg alkotására,
(2) minden tanuló a saját fejlõdési tempójában haladhatott, és (3) értékelni tudták, önmaguk szövegalkotási tevékenységét.
A hét tanulóból négy képes volt teljes, befejezett szöveget írni, három elõrehaladási tempója lassúnak mondható, illetve
további fejlesztésre szorul. A fogalmazásfejlesztõ program vélhetõen jelentõsen hozzájárul az iskolában végzett konduktív
pedagógiai kutatásokhoz, különösen a CP-s tanulók gondolkodásának megismeréséhez.

Kulcsszavak: írásbeli kommunikáció, tanulás, CP-s tanulók, szövegalkotás, konduktív nevelés

Bevezetés

Az utóbbi évtizedben a sajátos nevelési igényû tanulók nevelésében és oktatásában két
fontos törekvést figyelhetünk meg. Az egyik a fejlõdési hátrányok feltérképezésére
szolgáló mérõeszközök kidolgozása és használata, amelyek biztosíthatják a tanulási
nehézségekkel küzdõ tanulók képességeinek objektív felmérését, illetve hozzájárulhat-
nak az elszámoltathatósághoz. A másik pedig azoknak az önsegítõ és önellátásra építõ
eszközöknek és interaktív programoknak az elõtérbe kerülése, amelyek segítik a tanu-
lókat a tanulásban, és hozzájárulnak mind a fizikai mind a mentális lemaradásuk csök-
kentéséhez. Ezek az utóbbi lehetõségek széles körben fejlesztik az írásbeli kommuniká-
ciót a mindennapi és hétköznapi helyzetekben is. A tanulmány egy olyan fejlesztõkísér-
letet mutat be, amely hozzásegítheti – a sajátos nevelési igényû tanulókon belül –
a mozgássérült tanulókat a fogalmazás kezdeti szakaszában a könnyebb szövegalkotás-
hoz és az írott kommunikációjuk tanulásához és fejlõdéséhez. 
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A kutatás elméleti háttere
A fejlesztés speciális intézetben kezdõdött, ahol a mozgássérült tanulók szegregált
iskolában, konduktív pedagógiai elvek szerint – a nem szegregált iskolákban tanulók-
hoz hasonlóan – az anyanyelvi tantárgy keretén belül tanulják a fogalmazást. A kutatás
elméleti hátterének megvilágításához elõször bemutatjuk azt a konduktív pedagógiai
gyakorlatban alkalmazott tanulási környezetet, amelyben a mozgássérült tanulók
elsajátítják a tantárgyakhoz kötõdõ és a speciális életkörülményeikhez is kapcsolódó
tudásukat mind a nemzetközi, mind a hazai gyakorlatban, majd ismertetünk néhány
nemzetközi írásbeli szövegalkotási képességet fejlesztõ stratégiát, amelyeket tanulásban
akadályozott, mozgássérült tanulók, illetve írásbeli szövegalkotási nehézségekkel küzdõ
tanulók számára fejlesztettek ki. A képességeken belül külön figyelmet érdemel a sajá-
tos nevelési igényû tanulók írásbeli kifejezõképességének fejlesztése, fejlettségének
felmérése és fejlõdési irányának kijelölése. 

A tanulási problémák értelmezése a konduktív
pedagógiában
A központi idegrendszeri sérült tanulók esetében a tanulási problémák sérülésspecifikus
jellegzetességeket mutatnak. A tanulásukat befolyásolhatják a gyakori mûtétekbõl kö-
vetkezõ kisebb vagy nagyobb lemaradások és az esetleges (kognitív képességeket
érintõ) visszaesések is, illetve a mozgásuk sérültségébõl adódó egyéb nehézségek is,
mint például a túlmozgások. Éppen ezért a központi idegrendszeri sérült tanulók tanu-
lási problémáinak azonosítása nehezen egyeztethetõ össze a hazai klasszifikációs rend-
szerek fogalombesorolásával. A nemzetközi szakirodalom a leggyakrabban központi
idegrendszeri sérült tanulók (students with cerebral palsy) megnevezéssel azonosítja.
A nemzetközi tanulmányok általában a tanulási zavarokkal küzdõk csoportjába (stu-
dents with learning disabilities) sorolják ezen tanulókat (GRAHAM–HARRIS 1998, 2002,
2003). Több elemzésben úgy azonosítják a tanulókat, hogy külön megnevezik a terület-
specifikus jellegzetességeket; ilyen terminus például normál intelligenciájú, nem be-
szélõ, központi idegrendszeri sérültek (nonspeaking individuals of normal intelligence
with severe cerebral palsy: BEMINGERAND–GANS 1986). Olyan szóhasználat is jelen van,
amely a tanulással/írással küzdõ tanulók csoportján belül különböztetik meg a központi
idegrendszeri sérülteket (struggling learners, writing learners: ERICKSON–KOPPENHAVER–
YODER 2002). 

A tanulmányunkban a központi idegrendszeri sérült tanulók tanulási problémáinak
azonosításához és terminusához Fejes és Szenczi (2010) tanulási korlátokhoz kap-
csolódó kifejezések csoportosítását vesszük alapul. A viszonylag tág határokon mozgó
kategóriában ugyan nem helyezték el a központi idegrendszeri sérült tanulókat, viszont
a kategória alapján besorolhatóvá tehetjük õket. A megfeleltetés szerint a központi ideg-
rendszeri sérült tanulókat a tanulásban akadályozottak, és azon belül a nehezen tanulók
alcsoportjába engedi sorolni. Ebben az értelmezési keretben a központi idegrendszeri
sérültek beletartozhatnak a lassan tanulók csoportjába (slow learners/struggling
learners), viszont nem esnek bele az enyhén értelmi fogyatékosok kategóriájába. Tehát
munkánkban úgy azonosítjuk mint tanulásban akadályozott, lassan haladó, területspe-
cifikus jellegzetességeket mutató tanulókat. 

Gyakmuhely.qxp  2013.06.14.  9:07  Page 141



142

Tanulási környezet a nemzetközi konduktív
pedagógiában
A nemzetközi elméleti és empirikus tanulmányokban – noha kevés számban jelentek
meg a konduktív pedagógia eredményeit bemutató elemzõ és feltáró tanulmányok
(BOCHNER–CENTER–CHAPPAR–DONELLY 1999; TAKAMATSU 2002), kiemelten foglalkoznak
a konduktív pedagógia négy fõ alapelemével (WRIGHT–BOSCHEN–JUTAI 2005) és ezek gya-
korlatban alkalmazott – központi idegrendszeri sérült (CP-s) gyermekekre és felnõttekre
gyakorolt – hatásával is. Kozma (1995) egy elméleti alapvetésekre és gyakorlati ta-
pasztalatokra egyaránt támaszkodó tanulmányában összefoglalta a konduktív pedagógia
fõ alapelemeit, amellyel meghatározta a konduktív pedagógia teoretikus kereteit is.
Ezek a következõk: (1) feladatorientált tanulás a magasabb szintû mûveletek között,
(2) facilitálás és a motoros mûveletek kommentálása ritmikus intendálással, (3) a manuális
készségek integrálása és beépítése a napi életvitelbe és (4) gyermekorientált csoportok
szervezése a pszichoszociális tanulás és a csoportban való részvétel növelése érdeké-
ben. Az alapelemek közül kiemelten fontos szerepet játszik a manuális készségek integ-
rálása, amelyet a konduktív nevelés egyik fejlesztési céljaként is értelmeznek a szak-
emberek az önellátásban és a finommanipulációs tevékenységekben betöltött jelentõs
szerepe miatt (BLANK–KRIES–HESSE–VOSS 2008). A kézhasználat fejlesztése (és beépítése
a napi életvitelbe) hozzásegíti a gyerekeket a mindennapi tevékenységek sikeres
elvégzéséhez, mint például az iskolai tanulásban a tankönyv kinyitása, lapozása, a toll-
tartóhasználat, bepakolás a táskába, valamint az eszközök elõvétele és használata, to-
vábbá a kézírás és a számítógép-használat is. Ezek sikeres alkalmazását és hatékony-
ságát a napi tevékenységekben a tapasztalatokról szóló írások tartalmazzák, mint pél-
dául BRADY (1998) szerint a tanulók manuális készségének a fejlesztése elõsegítette az
érzelmi hangulatuk javulását is, csökkentette a stresszt és növelte a fizikai aktivitásukat. 

A kilencvenes évek végén a nemzetközi konduktív pedagógiai gyakorlatban növek-
võ igény mutatkozik a központi idegrendszeri sérült (CP-s) tanulók tantárgyi tanulásának
és kognitív képességeinek aktív fejlesztésére. Ennek oka, hogy az elmúlt évtizedekben
alkalmazott passzívnak is nevezett, a gyermek motoros sérülését túlzottan kompenzáló
(gyakran helyettük megoldó) stratégiák nem eléggé használják ki a gyermekek mûködõ
motoros funkcióit, így kevésbé fejlõdik a kognitív és a szociális képességük (ÖDMAN–
ÖBERG 2008). Ehelyett javasolják az olyan facilitáló terápiás módszereket, kezelési stra-
tégiákat és intenzív fejlesztési eljárásokat, amelyek a központi idegrendszeri sérült gyere-
kek mûködõ funkcióinak maximális „kihasználására” törekszenek, illetve figyelembe
veszik a gyermekek szociális fejlõdését és tanulási környezetét is. Ezeket a stratégiákat
a konduktív pedagógia nemzetközi gyakorlata (LINDT 1998, idézi ÖDMAN–ÖBERG 2008)
eredményesen alkalmazza, mint például a Move & Walk és a Lemo (learning motor skills)
Svédországban. Mindkét fejlesztõ stratégia beépítette a szociális és a kommunikációs
készségek és képességek intenzív gyakorlását, amelyeket a szülõk bevonásával együtt
alkalmaznak. Külön kiemeli a nagy- és a kismozgások fejlesztését, amelynek az egyik
kiemelt fejlesztési területe a kézírás, amelynek célja nem elsõsorban a szövegalkotás,
hanem csak az írástechnika, a grafomotoros készség, valamint a kéz írásmozgása és
a gondolatok átvitele közötti kapcsolat beidegzésének fejlesztése. 

Az írásbeli szövegalkotás a nyelvi kommunikáció magas szintû eszköze lehet a moz-
gásukban akadályozott, központi idegrendszeri sérült (cerebrál parézis, CP-s) tanulók és
felnõttek számára, amelyhez az utóbbi években számos segítõ technológiát fejlesztettek ki. 
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Az írott környezet emelkedõ szerepe
A nemzetközi pedagógiai gyakorlat a sajátos nevelési igényû tanulóknál is kiemelten
fontos fejlesztendõ területnek tartja az írásbeli kommunikációt, azon belül is az írásbeli
szövegalkotást. Ennek oka elsõsorban azoknak az írott nyelvhasználattal küzdõ tanu-
lóknak a segítése, akik számára még további kognitív funkciózavaruk következtében szá-
mos más kommunikációs forma, így a beszédképzés és az olvasás is nehézséget okozhat. 

MIKE (1995) tanulmányában egy olyan – megfigyeléseken és interjúkon alapuló –
longitudinális vizsgálatot mutat be, amelynek az volt a célja, hogy azonosítsa azokat
a mutatókat, amelyek nagymértékben segíthetik a beszédészleléssel, olvasással és szö-
vegértéssel küzdõ CP-s tanulókat. Az öt CP-s tanulóból álló osztály 12–14 évesekbõl állt,
fizikálisan (motorikusan) különbözõ súlyossági szinteken álló, de mindegyikük nehezen
beszélõ, kognitív funkcióik mûködésén belül a figyelmük és a rövid távú memóriájuk
elmaradása volt jellemzõ. A fejlesztõ kísérlet eredményeképpen négy tényezõt állapítot-
tak meg a CP-s osztály tanulásának segítésére. A szöveggazdag osztálytermi környezet-
ben (text-rich environment) biztosítható a CP-s tanulók számára az alkalmazás szintû
szövegbeli tájékozódás, amely a napi tevékenységüket is meghatározza. Éppen ezért az
osztály falain elhelyezett napirendhez kapcsolódó tevékenységek szövegét látják, elol-
vassák hangosan és némán az aznapi tevékenységüket, például az étrendjüket, a tantár-
gyi tananyagot vagy a szabadidõs tevékenységüket. Második lényeges tényezõként
a CP-s tanulók számára biztosítható mozgásteret emelték ki, vagyis a tanuló számára
elérhetõ legyen minden eszköz és ezekért õ maga tudjon odamenni. Ez lehetõvé teszi,
hogy a saját feladatára tudjon összpontosítani a tanuló, és ne vonja el a figyelmét sem-
milyen zavaró tényezõ. Az irányított történetmeséléssel a CP-s tanulók önálló olvasását
és önálló szövegfeldolgozását lehet segíteni, amelyet kis lépésekre lebontott irányított
kérdéseken keresztül lehet fejleszteni. A tanulás segítõjének negyedik mutatójaként
a számítógép-használatot nevezte meg, amely eszköz már elengedhetetlen a mozgássé-
rültek tanulásához. Ezt napjainkban már minden intézményben alkalmazzák. 

Az írásproblémákkal küzdõ tanulók támogatására és speciális fejlesztésére születtek
meg az Egyesült Államokban az olyan törekvések, amelyek a tanulók hiányosságainak
nyomon követését és a hátrányok megszüntetését tûzte ki célul. A program középpont-
jában a tanulók folyamatos monitorozása és ebbõl következõen a tanulók problémájá-
nak azonosítása és a fejlesztési irányelvek kijelölése (a beavatkozásra adott (tanulói és
tanári válasz) állt (FUCHS–FUCHS 2006). A gyorsan és könnyen azonosítható, beszédben
és írásban keletkezõ rizikófaktorok megállapítására és felmérésére jött létre a No Child
Left Behind (NCLB, 2001) reformja (SPEECE–CASE–MOLLOY 2003), amely megcélozta a ta-
nulási nehézségekkel küzdõ diákokat standard tesztekkel felmérni. 

A mozgássérült tanulóknál problémát jelenthet a nagy- és kismozgások koordiná-
lása, ezért sokféle számítógépprogram segítheti a szövegalkotásukat, például a szöveg
külsõ megjelenítése, a helyesírás ellenõrzése gyorsíthatja a gondolatok elõhívását és az
újraolvasást. Segítséget jelent az eszközök speciális tervezése is, amely a billentyûzet
méretre szabásában is megjelenik (MEZEI–HELLER 2005). Nehezen beszélõ tanulók szá-
mára alkalmaztak egy fejlesztõ programot, amely az elektronikus könyvek használatán
alapult és különbözõ szövegértési nehézségi szintû szövegekre szerkesztettek fel-
adatokat. A feladatok a szövegértõ olvasásra és a szókincsfejlesztésre irányultak. A fej-
lesztés eredményei elsõsorban a nyelvi képességeken belül a szavak gyors elõhívá-
sában, a mondatmegértésben és a szavak jelentésének kategorizálásában mutatkoztak
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meg. A kognitív funkciók mûködésében pedig a tanulók munkamemóriájának javulása
volt tapasztalható (DAISY–SMEETS–DIJKEN–BUSH 2012). 

A szövegalkotás kognitív folyamatainak sajátosságai 
a tanulásban akadályozott, lassan haladó,
területspecifikus jellegzetességeket mutató tanulóknál 

A CP-s tanulók tanulási nehézségeit a kognitív funkciók elmaradása mellett elsõsorban
a mozgáskorlátozottságuk súlyossága és a segítõ eszközök használata (ceruzák, fejpál-
cák, a füzet, papír stabilitását biztosító tapadók stb.) is befolyásolják, s mindezek nehe-
zítik az írás grafomotorikus kivitelezését, és mivel ezek nagy erõfeszítést igényelnek
a CP-s tanulóktól, ezért hamar elfáradnak, és fáradékonyságuk miatt oldják meg nehe-
zebben az iskolai feladatot (ÁGOSTON 2006). 

Az írásbeli szövegalkotás igényes megformálása még a nem szegregált iskolák tanu-
lóinál is nehézséget okoz. A nemzetközi kutatások rávilágítanak arra, hogy a különbözõ
írásbeli szövegalkotási mûfajok megírásának nehézségében is különbségek mutatkoz-
nak, például az amerikai diákok jelentõs különbséget mutattak az elbeszélés, a kifejtés
és a meggyõzés írása között (APPLEBEE–LANGER–JENKIS–MALLIS–FOERTS 1990), hozzátéve,
hogy a gyerekeknek az iskolában gyakran rosszabbodott az íráshoz való hozzáállásuk,
még abban az esetben is, amikor pozitív attitûddel viszonyultak az iskolához (APPLEBEE–
LANGER–MALLIS 1986, idézi GRAHAM–HARRIS 2003). Ennek a hátterében meghúzódhat az
írásnak az a bonyolult kognitív folyamata, amely intenzíven igénybe veszi a memó-
riakapacitást, sõt olyan bonyolult komplex kognitív felépítmény zavara is jelentkezhet,
amely miatt nagyon lassú ütemben fejleszthetõk és fejlõdnek a tanulók, sõt olykor az
ortopédiai mûtétek miatt kieshetnek hosszabb idõre a tanulási folyamatokból. . 

Az írásbeli szövegalkotást meghatározó kognitív funkciók a nem mozgássérült ta-
nulók számára is okozhatnak nehézséget. Scardamalia és Bereiter (1986) öt íráskom-
petenciát azonosított: (1) a tartalom elõhívása, (2) a szöveg struktúrájának a szervezése,
(3) a célok megfogalmazása a magasabb szintû mûveletekhez, (4) a gyors és hatékony
végrehajtás, az írásbeli szövegalkotás mechanikus megjelenése és (5) a szöveg javítása
és a célok újra formálása. A kutatások szerint (HARRIS–GRAHAM 1992; GRAHAM–HARRIS–
LARREN 2001) a tanulásban akadályozott, lassan haladó, területspecifikus jellegzetessége-
ket mutató diákoknál sokkal gyakrabban fordulnak elõ írásbeli szövegalkotási problé-
mák, mint a nem szegregált iskolák tanulóinál. Általában a tanulási nehézségekkel
küzdõ diákok szövegeiben kevésbé tapasztalható koherencia, csiszoltság, közlékenység
és hatékonyság, írásbeli közlés helyett nagyon gyakran leckefelmondás-szerû szö-
vegeket alkotnak (GRAHAM–HARRIS 2002). A kutatások azt is jelzik, hogy a tanulási nehéz-
ségekkel küzdõ diákok szövegeiben a kritikai gondolkodásukban is hiány tapasztalható,
az írásbeli szövegalkotás folyamatában pedig igen komoly problémát okoz az ötletek
generálása, a témaválogatás, alacsonyabb a tervezés szintje, továbbá hiányos a fontos
stratégiák tervezése is (a gondolatok elõhívása, a szervezõdés, visszatekintés a szövegre). 

Több mint húsz évi fejlesztõ- és kutatómunka eredményeképpen Harris, Graham,
Wong és Butler (2003) kutatócsoportja az írásbeli szövegalkotás fejlesztésébe és méré-
sébe beemelte az önszabályozást is, amelyre önszabályozó fejlesztési stratégiaként (Self-
Regulated Strategy Development, SRSD) hivatkoznak a tanulmányok. Az önszabályozó
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fejlesztési stratégiát adott tanulási környezetben, tantárgyakba építve alkalmazták,
például a matematikába, az olvasásba ágyazva. 

Az írásbeli szövegalkotásban az önszabályozó fejlesztési stratégia fejlesztési céljai
a következõk (HARRIS–SCHMIDT–GRAHAM 1998, idézi HARRIS–GRAHAM–MASON 2003):
(1) segíti a diákokat a tudásuk fejlõdésében az írásban és a képességfejlõdésben,
beleértve az írásfolyamatokat (a tervezést, a szövegírást és a javítást), (2) támogatja a ta-
nulókat a folyamatban lévõ szükséges képességek megszerzésében, illetve abban, hogy
nyomon kövessék a saját írásukat és (3) segíti a diákok írásról alkotott pozitív attitûd-
jének a kialakulását. Graham és Harris (2003) a kezdetektõl hangsúlyozta, hogy nem
„csodaszer” a stratégiájuk, de fejlesztheti a diákok tanulási kompetenciáját és az írás-
beliség intenzív fejlõdését, valamint integrálhatja a különbözõ nyelvi folyamatokat (ol-
vasási és grammatikai eszközök jelenléte a szövegalkotásban).

A CP-s tanulóknál különösen komoly probléma néhányuknál a gondolatok szóbeli
kifejezése, éppen ezért az írásbeli nyelvhasználat folyamatos tanulása alkalmat teremt-
het a közlés tisztább, érthetõbb kifejezésére. A CP-s tanulók kognitív (érzékelési, észle-
lési, figyelmi zavarok), motorikus (akadályozott manipuláció, az észlelés–mozgás–gon-
dolkodás kapcsolatának kialakulatlansága) és kommunikációs képességeiben jelentõs
elmaradás tapasztalható. Most a fejlesztõ kísérlet szempontjából kiemelkedõen fontos
beszéd- és kommunikációbeli elmaradásokat tárgyaljuk. A CP-s tanulóknál gyakran elõ-
forduló elmaradás a beszédmotoros folyamatok lassúsága, néha beszédmegértési prob-
lémák is adódhatnak. A központi idegrendszer sérülése következtében elõfordul, hogy
a beszédszervek beidegzése nem megfelelõ, így a beszéd jeleit nehezen tudja fogadni
az idegrendszer. A kommunikációban több esetben indítékszegénység jelei mutatkoz-
nak, a szókincsük a mindennapos tapasztalathiányuk miatt szegényesebb, és a szóbeli
megnyilatkozásaikban (például történetmondásban, mondatalkotásban) csak rövid ideig
tudnak figyelni. Gyakran nehezen tudnak szóban is mondatot alkotni, ami a rövidtávú
memóriakapacitás zavarával is magyarázható (ÁGOSTON 2006: 17). 

Az anyanyelvi tárgyak fejlesztésében az írásbeli szövegalkotást sokkal intenzívebb
szóbeli kifejezõképesség fejlesztésére irányuló feladatokkal kell elõkészíteni. Ezek a fel-
adatok differenciált módon minden tanuló számára elvégzendõk, mert a továbblépés
szempontjából fontos az alkalmazás szinten teljesített szóbeli feladatok fontos tényezõ-
nek számítanak. A differenciált feladatokat elsõsorban a nehezen beszélõ, vagy nem be-
szélõ tanulók számára célszerû tervezni, amelynek a kivitelezése olyan módon történik,
hogy a szóbeli kifejezõképességet ezeknél a tanulóknál is fejleszthesse (például
mondatalkotási feladatok elõre megadott szókártyák segítségével, amelyben a nem
beszélõ tanuló összeállítja a mondatot a padján). A következõkben a fejlesztõ kísérletet
mutatjuk be részletesen. 

A fogalmazásfejlesztõ kísérlet bemutatása
A jelen tanulmány 28 hét fogalmazásfejlesztési programját mutatja be, amelyet a Petõ
Intézet konduktív iskolájának 3. osztályában kezdtünk el, és 6 éves idõtartamra, elõre-
láthatólag 8. osztályig terveztünk kidolgozni. A tapasztalatok rögzítése és elemzése után
a feladatokat és a fejlesztési irányokat folyamatosan alakítjuk és javítjuk. A fejlesztés
koncepciójának elméleti alapjában Bereiter és Scardamalia (1987) kognitív folyamataira
támaszkodtunk, illetve figyelembe vettük a konduktív pedagógiának a manuális fejlesz-
tésre (KOZMA 1995) vonatkozó elveit is különösen a számítógép-használatban. 
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1. ábra. A fejlesztés és a tanulói fejlõdés iránymutatói a fogalmazástanítási folyamatban

Elõzmények
Az írott anyanyelv elsajátítását számtalan kognitív tényezõ befolyásolja, ezek közül csak
néhányat említünk, mint például a verbális és a vizuális memória mûködése, a figyelem,
a tempó, a szókincs, a logika, a kezesség, az irányfelismerés és a beszédészlelés. A Petõ
Intézetben tanulók körében a nyelvelsajátítási folyamatok fejlõdési szintjére vonatkozó
adatok nem álltak rendelkezésünkre. Néhány pedagógus (konduktor-tanító) belsõ
felmérést (általában GMP tesztet) végzett ugyan egy-két tanulón, de a fejlesztésben részt
vevõ tanulókat eddig nem mérték. A kutatásunkhoz így Bóna (2008) adataira tudtunk
valamelyest támaszkodni, amelyekhez viszonyítani tudtuk a fogalmazásfejlesztésben részt
vevõ tanulókat. Vizsgálatukban az írásproblémákkal és helyesírási nehézségekkel küzdõ
10–11 éves gyerekek beszédészlelését vizsgálták. A percepciós mutatók azt bizonyítják,
hogy az írásproblémában szenvedõ gyerekeknél súlyosabb elmaradás is tapasztalható,
tehát a beszédészlelési hiányosságok hatással lehetnek az írás fejlõdésére is.

A CP-s tanulók fejlesztésével kapcsolatban további két problémával kellett szembe-
néznünk: (1) a tanulók képességei közötti jelentõs eltérések figyelembe vétele a fej-
lesztõ stratégia során és (2) a fejlesztések és a kiválasztott módszerek hatásának mérése
és eredményességének vizsgálata. A tanulók képességeinek felmérését kvalitatív módon
tudtuk felmérni, mivel számszerû adataink nem álltak rendelkezésünkre a fejlettségüket
illetõen, a kiválasztott módszerek beválását és hatását a konduktor-tanítóval folytatott
heti konzultációval tudtuk folyamatosan nyomon követni és felmérni. 

A módszerek, az eszközök és a fejlesztésben
résztvevõ CP-s tanulók 
A fejlesztést két éves programban terveztük, amelynek elsõ szakaszát alapozó idõszak-
nak tekintünk: az 1. szakasz: 2008. októbertõl 2009. májusig, a 2. szakasz 2009. szep-
tembertõl 2010. májusig tart. Az alapozó szakaszban a fejlesztés területei a szövegértés,

146

A gondolatok
generálása

Munkamemória:
A szavak, kifejezések

mozgósítása

Hosszú távú
memória: Szavak,

kifejezések tárolása

Összefüggõ 
gondolatok alkotása

önállóan

Adott témához
szavak kifejezések

leírása

Szavak, kifejezések
gyûjtése

Gyakmuhely.qxp  2013.06.14.  9:07  Page 146



értelmezés és a szövegalkotás. A CP-s tanulók képességének általános jellemzõit a fo-
galmazástanítás kezdetén kiemelten vettük figyelembe.

A fejlesztõ kísérlet bemeneti szakaszában a CP-s tanulói csoport anyanyelvi képes-
ségeket lefedõ területeit egy-egy tanulóra vonatkozóan rögzítettük. Ennek az állapotfel-
mérésnek az volt a célja, hogy feltérképezze a CP-s tanulói csoport alkalmasságát az
írásbeli szövegalkotás tanulására. Mindezen jellemzõket a tanulók magyar nyelv és
irodalomórán elvégzett szóbeli mondat- és szövegalkotási, önálló szövegértési, helyes-
írási feladatainak szóbeli és írásbeli teljesítményeibõl állapítottuk meg. A csoportra
vonatkozóan a kognitív funkciókban megfigyelhetõ a tapasztalás hiánya, az észlelési
pontatlanság, a figyelemzavar, a rövidtávú memória bizonytalansága, a mechanikus em-
lékezet túlsúlya és a konkrét gondolkodás. Általában nehezen tudnak elszakadni a ta-
nult ismeretektõl, gyakran tapad bizonyos információkhoz a gondolkodásuk, például
a nyelvtani szabályokat gondolkodás nélkül mechanikusan megtanulják, de alkalmazni
nem tudják. A csoport kognitív képességeinek állapotfelmérését órai megfigyelések és
jegyzõkönyvek alapján végeztük. Sokszori, több oldalról megközelített eljárással képe-
sek alkalmazni a szabályokat. A fogalmazáshoz a képzelet fejlesztése lesz a kiindulás
alapja (1. táblázat).

Megfigyelhetõ volt továbbá, hogy hallás után általában hibátlanul megértik a felol-
vasott szöveget, viszont önálló olvasással ezt már nehezen tudják megoldani. Tehát
a szövegértõ olvasásukat és az értelmezõ képességüket fokozottan kell fejleszteni.

A motoros funkciók esetében a mozgássérültségbõl adódóan a grafomotoros funk-
ciók mûködése rendkívül lassan fejlõdik. Természetesen a fejlesztés kiemelten fontos,
de elsõsorban a számítógép használatát kell fejleszteni, mert a szövegalkotáshoz ez lesz
a sikeres fejlõdés kulcsa. 

A konduktor-tanítóval hetente tartottunk konzultációt, amelyeken megbeszéltük és
rögzítettük (1) a mozgássérült gyerekek fejlõdését, (2) a fogalmazásfeladatok beválását,
(3) az egyéni fejlesztést és (4) a további eladatok megtervezését. A mozgássérült gyere-
kek fejlõdésének folyamatos nyomon követését a képzelet, az írástechnika és a szöveg-
alkotási képesség irányából közelítettük meg. Erre épültek rá a fejlesztési területek:
a képzelet és az írástechnika fejlesztése (elsõsorban azoknál a tanulóknál, akik képesek
lesznek kézírással is szöveget alkotni, a többi tanulónál pedig a számítógép-használat
lett a mérvadó). A fejlesztés egész éves koncepciója a következõ lépéseket vette fi-
gyelembe: 

A tanulók fejlettségi állapotának figyelembe vétele

A 2008. októberi felmérés szerint a csoportban hét tanulóból kettõ gyenge szövegértés-
sel és -értelmezéssel, egy súlyos szövegértéssel és -értelmezéssel, kettõ jó szövegértési
és -értelmezési képességgel fejlett szóbeli szövegalkotással, egy közepes szövegértési és
-értelmezési képességgel, egy a súlyos beszédhibájából adódóan közepes szövegértés-
sel kezdte el a fogalmazás-fejlesztést (1. táblázat). Sajnos a fejlesztéshez a gyerekek
állapotának felmérését illetõen nem voltak adataink. Csak azokból az adatokból indul-
hattunk ki, amelyeket a bemeneti szakaszban órákon a konduktor-tanítóval jegyzõ-
könyvben rögzítettünk. 

147

Gyakmuhely.qxp  2013.06.14.  9:07  Page 147



Azonos téma köré szervezett és a szövegalkotás alfolyamataira
lebontott fogalmazásfeladatok

A konduktor-óvodapedagógus A. A. Milne Micimackó címû meseregényét dolgozta föl.
A szövegalkotás fejlesztése az alábbi feladattípusokon keresztül történt:
(1) mondatok generálása amelynek célja annak elõsegítése, hogy a szavakat össze tud-

ják kapcsolni és képesek legyenek alkalmazni a szavakat mondatbeli funkcióban, 
(2) történetalkotás másképpen, ismert szereplõk és ismert helyszínek áthelyezése más

szituációba, amelynek célja a más megoldásmód alkalmazása, a rugalmas gondolko-
dás és a fantáziafejlesztés,

(3) beleélés egy szereplõ helyébe: a belehelyezkedés gyakorlása, a gondolatok mozgó-
sítása céljából,

(4) szókeresés: a hosszú távú memória fejlesztése a szavak elõhívásával,
(5) más befejezés: a gondolatok átalakítása és a fantáziafejlesztés céljából és
(6) mondatkezdés-mondatbefejezés: az elõzmény-következmény fejlesztése céljából.

1. táblázat. A fejlesztésben részt vevõ tanulók fejlettségi állapota: 2008. október (1. hét)*
*A táblázat Újlakiné Nagy Margit konduktor-tanító állapotfelmérése alapján történt.

A képességek önálló fejlõdésének figyelembe vétele

A konduktor-tanítóval folytatott heti megbeszélések és az órai feljegyzések rögzítése
során az eddigi felmerülõ problémák közül az elõrehaladás tempója egy kicsit lassúnak
mondható, különösen a mondatalkotás okozott nehézséget a tanulóknak eleinte, külö-
nösen a szövegértési nehézséggel küzdõ két tanulónál. Az õ esetükben napi szinten,
kiemelt fejlesztést igényeltek, amelyet az olvasás-és nyelvtanórák elsõ öt-hat percébe kel-
lett beiktatnia a konduktor-tanítónak. A mondatalkotás intenzív fejlesztése elõsegítette
a szóbeli szövegalkotáson belül az olvasott szövegek átalakításának (történetmondás
másképpen) fejlõdését. Eredménynek fogadható el, hogy a tanulók önmagukhoz képest
fejlõdtek. A grafomotoros tevékenységre egyelõre nem lehet építeni a szövegalkotásban,
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de a szövegszerkesztésben már lehet tapasztalni a fejlõdést. Továbblépés a feladatok
minõségében és a számítógépes szövegszerkesztésben lehet (2. táblázat).

2. táblázat. A tanulók fejlõdésének nyomon követése a fejlesztési folyamatban

Minden önállóan leírt gondolat szövegnek minõsül

A feladatorientált szövegalkotás lehetõséget ad arra, hogy a fogalmazás folyamatára is
figyeljen a konduktor-tanító és a CP-s tanulók, ugyanis, ahogyan a gondolataik meg-
születnek, leírja és önállóan értékelik a saját leírt munkájukat. Az 1. évben még arra
koncentráltak a tanulók, hogy a gondolataikat mennyire könnyen tudták elõhívni, illet-
ve érdekelte-e õket a téma. A gondolatok szöveggé formálásához fontos volt figyelembe
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vennünk a tanulói mondatokat is. Az 1. évben a mondatok szerkezeti bonyolultsága
még nem volt figyelembe veendõ szempont, mivel a szöveg létrehozása volt egyelõre
a cél. A szöveg fejlõdését azonban jelzi a mondatok gyarapodása is, hiszen a mondatok
száma a szövegben különösen két tanulónál mutat jelentõs változást. Egy tanulónál
visszalépés mutatkozik, amely a betegségével magyarázható, ugyanis epilepsziás a ta-
nuló, s egy-egy roham után visszafejlõdés történik a teljesítményében. Az eredményeket
grafikonon szemléltetjük (2. ábra).

2. ábra. A tanulók mondatalkotási fejlettségi szintje adott fogalmazási témában

Az eredmények bemutatása

A 28 hetes fogalmazásfejlesztés bemeneti szakaszában két tanuló jó szövegértéssel és öt
tanuló szövegértési nehézséggel kezdte meg a fogalmazásfejlesztést. A fejlesztés közül
kiemelendõ az az alapelv, hogy a tanuló minden leírt gondolata szövegnek minõsül.
A bemeneti szakaszban a szövegalkotás szóbeli szintjén álltak a tanulók, és a 12. héten
eljutott a hét tanuló az írásbeli szövegalkotásban az egyéni haladási tempójuknak
megfelelõen a következõ szintre: a két-három mondatból álló szövegtõl a nyolc-
tízmondatos szövegig. Az elért eredmények esetében figyelembe vettük azokat kognitív
pszichológiai szövegalkotási folyamatokat (BEREITER–SCARDAMALIA 1987), amelyek a szö-
vegek létrehozásában szerepet játszanak. Ilyen alfolyamatok például a gondolatok
elõhívása a hosszú távú memóriából, a gondolatok mozgósítása a munkamemóriából,
illetve a gondolatok rögzítése, a gondolatok újraolvasása és javítása. Ez utóbbi két alfo-
lyamat szintjéig nem jutottak el a tanulók; ennek a két alfolyamatnak a fejlesztését a kö-
vetkezõ évben terveztük.

Eredményesnek bizonyult a fogalmazásfejlesztési kísérlet, mivel a 28. héten a hét
gyerekbõl három képes volt teljes szöveget írni önállóan, két tanuló kis segítséggel
– általában a gondolatok továbbgondolásában – megalkották a szövegüket, illetve
három tanuló eljutott a megkezdett szöveg szóbeli folytatására és segítséggel az írásbeli
rögzítésére is. A fejlesztés a fogalmazás tartalmi mûveletére irányult, más fogalmazás-
technikai mûveletre, mint a helyesírás, a stílus és a nyelvhasználat, még nem terjedt ki
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a fejlesztés, ami azzal indokolható, hogy a CP-s tanulócsoport memóriakapacitása gyen-
gébb, mint ép mozgású társaié, így a tartalom létrehozása is nagy kihívást jelentett szá-
mukra eleinte, késõbb ez könnyebben ment. 

A fogalmazásfeladatok közül különösen a szöveg generálása bizonyult sikeresnek,
mert motiválta a tanulókat a spontán születõ gondolatok sikeres elõhívása, és növelte
ezáltal az önbizalmat és a szövegírás iránti pozitív attitûdöt, viszont a feladat sokszori
ismétlése megrekeszti a szókincsfejlesztést, illetve a mondatok panel-szerû elõhívását
idézi elõ. Az erõs motivációjú téma eredményesen fejleszti a szókincset és a szöveg-
alkotást is strukturálja. A bemeneti szakasz és a kimeneti szakasz eredményeit a 2. táb-
lázat rendszereztük. 

A fejlesztõkísérlet konduktív pedagógiai relevanciája

Mivel a fogalmazáskísérlet tapasztalati úton elindított folyamat, így jó néhány lépése és
hatékonyságának vizsgálata hosszabb folyamatban és nagyobb létszámban kiterjesztett
formában lesz tudományos szempontból is elõreláthatólag megbízható és érvényes.
Kitapintható eredményei elsõsorban az újdonságában, illetve a szemléletmódjában
rejlenek:
(1) a konduktív pedagógiában újdonságnak vélhetõ ez a CP-s tanulók körében végzett

fejlesztõ kísérlet, mivel eddig a mûveltségterületeken belül az anyanyelvtanításban,
illetve a konduktív iskolában elsõként alkalmaztuk ezt az eljárást, figyelembe véve
a CP-s tanulók sajátosságait, az egyéni eltéréseket, és beillesztettük a fogalmazás-
programot a Nat (2007) anyanyelvi kompetenciaterületeinek fejlesztési rendszerébe,

(2) szemléletmódjában alkalmazkodik a konduktor-tanítói szakirányú képzés „elmélet és
gyakorlat” szoros egységének elvéhez, mivel a gyakorlati tapasztalatok az új meg-
szerzett anyanyelvi módszertani tudásban is érvényesíthetõk a konduktor-hallgatók
számára kiadott – gyakorlati tapasztalatokat és az új, anyanyelvi módszertani tudást
ötvözõ – feladatokkal, hozzájárulva ezzel a konduktor-tanítói szakirányos hallgatók
átjárható tudásához, továbbá

(3) a fejlesztõkísérlet során új dokumentumok készültek, amelyek a konduktív iskola
anyanyelvi tárgyainak tanítását segíti: a csoport számára tanmenet, amely tartalmazza
az egyéni feladatokat is, módszertani feladatgyûjtemény (egyelõre kéziratban)
a 3. osztályos CP-s tanulók fogalmazástanulásához, illetve hallgatók által készített
tanulónkénti egyéni megfigyelési jegyzõkönyvek(a csoportban 3 hallgató, 3 gyermek
5 alkalommal történt megfigyelései) amelyek a fejlõdés irányára vonatkozóan adnak
útmutatást, és végül 

(4) intenzív szakmai kapcsolat épült a konduktor-tanító és az elméleti (bár gyakorlati
jellegû tárgyat oktató) szakember között, amely a felnõtt tanulás egyik módszereként
is felfogható.
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KÖNYVISMERTETÉS, ÚJDONSÁGOK

HORVÁTHNÉ SOMOGYI ILDIKÓ – DANÓ RÉKA – TÓTH SZILVIA: 

Támogatott döntéshozatal – Az ÉFOÉSZ
modellkísérleti programjának tapasztalatai
INCLUSION INTERNATIONAL, BUDAPEST, 2011. 52 OLDAL

Az Értelmi Fogyatékossággal Élõk és Segítõik
Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ)
2009–2010. évben modellkísérleti programot
indított KulcsProgram néven Tapolcán annak
érdekében, hogy tapasztalatokat gyûjtsön a tá-
mogatott döntéshozatal megvalósulási lehetõ-
ségeirõl. A programról készült kiadványt aján-
lom mindazon szakemberek, szülõk számára,
akik hasonló kérdéskörökkel foglalkoznak,
hisz nemcsak a program szakmai eredményei-
vel ismerkedhet meg az olvasó, hanem a prog-
ramban részt vevõ támogatott döntéshozatalt
gyakorló személyek történetével, példát adó
problémájukkal, megoldásaikkal. 

A kiadvány elsõ részében megismerteti az
olvasót a támogatott döntéshozatal fogalmával,
nemzetközi és hazai gyakorlatával, az ENSZ
Egyezmény oda vonatkozó cikkével összefésülve. A nemzetközi kitekintést követõen
a magyarországi gondnoksági rendszerbe ad betekintést, szembeállítva a gondnokság és
a támogatott döntéshozatal intézményrendszerét. 

A kiadvány jelentõs egységét a támogatott döntéshozatali modellkísérleti program
teszi ki, melynek kereteirõl, megvalósulásáról, eredményeirõl nyújt átfogó tájékoztatást
– fûszerezve a résztvevõk történeteivel. 

Az ÉFOÉSZ szervezetének hagyományaihoz hûen a program résztvevõinek is hangot
adva, magyarázatot nem igénylõ, a programot igazoló, fontos kijelentésekkel találkozik
az olvasó: „Ha döntenek helyettem, nem tanulok meg dönteni.”; vagy: „Most szerintem
ügyesebb vagyok, mint tavaly.”
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A kiadvány értékét fokozzák a programban részt vevõ személyekrõl készült mûvészi,
az emberi lényeget megragadó képek, melyek Danó Réka és Wagner Péter alkotásai.
Ezáltal esztétikai élményt nyújtó aktuális szakmai törekvést bemutató kiadványhoz
juthat hozzá az olvasó.

A kiadvány megrendelhetõ az ÉFOÉSZ-tól: www.efoesz.hu
Farkasné Gönczi Rita

GYÓGYPEDAGÓGIA, PSZICHOLÓGIA

PEDAGÓGIA, PEDAGÓGIATÖRTÉNET

E LTE  EÖTVÖS  K IADÓ

Keresse könyveinket honlapunkon és az Eötvös Pontokban!

www.eotvoskiado.hu
www.eotvospontok.hu
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F I G Y E L Õ

A digitális tananyagfejlesztés kihívásai

Az információs társadalomban a technológia, a digitális eszközök egyre nagyobb mér-
tékben jelennek meg, hatással vannak életünkre, munkánkra, létezésünk számos dimen-
zióját határozzák meg. A folyamat átszövi és megváltoztatja a munkával, a tanulással
kapcsolatos korábbi attitûdjeinket is, akár tetszik ez nekünk, akár nem. A megoldáske-
resésben a proaktivitás látszik nyerõ stratégiának, azaz lépést tartani a változással, fejlõd-
ni, fejleszteni tevékenységünket, annak formai és tartalmi elemeit egyaránt. A felsõok-
tatásban is megjelent ez a szemléletmód, hiszen kihívást jelent a digitális eszközöket,
online ismeretszerzést elõnyben részesítõ hallgatók megszólítása a számukra is megfele-
lõ, érdekes, vonzó tanulási formákkal.

A kor kihívásai tehát bennünket is megtaláltak: az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 2009 tavaszán 15 kurzus digitális tananyagának
elkészítésére adott be pályázatot a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási
rendszer keretében, TÁMOP-4.1.2-08/1/A/KMR-2009-007 jelû, Bárczi Gusztáv digitális
tananyagfejlesztõ program – Projektrendszerû oktatási formák és ezeket támogató
digitális tananyagok fejlesztése a gyógypedagógus-képzés BA- és MA-szintû moduljaihoz
címmel. 

A pályázatban jól képzett, különbözõ szakmai orientációjú oktatóink vállalkoztak
a számukra még szokatlan feladatra: modulrendszerû, egymásra épülõ, egymással szo-
ros kapcsolatban levõ, de mégis tartalmi és szervezeti kereteikben gyakran igen eltérõ
kurzusokhoz digitális formában elkészített, blended learning (a jelenléti osztálytermi és
a számítógéppel támogatott otthoni tanulás formáit kombináló) módon is feldolgozható
tananyag megtervezése, kidolgozása, elkészítése várt a tizenhárom kollégára. (A szab-
ványoknak megfelelõ SCORM megjeleníthetõség hivatott garantálni azt, hogy a pályázat
eredményeként szabadon felhasználható tananyag beépíthetõ legyen egy-egy kurzusba;
karunkon a Moodle alapú ELTE eLearning rendszerben kapnak helyet, és támogatják
hallgatóink tanulási folyamatait.) Nem volt elõttünk még kitaposott út a karon, így vág-
tunk neki a nagy munkának. A tennivaló újszerû, a munkafolyamat együttmûködésen,
oktatók, médiatechnikus, digitalizáláshoz értõ szakember, videofeliratozáshoz megfelelõ
szöveget készítõ és a feliratozást megvalósító szakemberek, szakmai lektorok egyen-
rangú kooperációján alapult, ha nem is mindig hozott konfliktusmentes helyzeteket, de
végül nagyon termékeny és innovatív munkát eredményezett. 

A létrejövõ tananyagok interaktívak, szemléletesek, nem csak lineáris feldolgozást
tesznek lehetõvé, gyakran a projektmódszer eszközeit alkalmazzák, az önellenõrzés le-
hetõségét biztosítják. Kialakításuknál szem elõtt tartottuk az akadálymentesség szem-
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pontjait, így látássérült és hallássérült hallgatóink számárai is – igényeiknek megfelelõen
a támogató technológia eszközeivel vagy anélkül – feldolgozhatóak. 

A következõkben egyik, a tananyagfejlesztésben résztvevõ kollégánk, Novák Géza
Máté mutatja be, hogyan élte meg õ ezt a szokatlan, ám mégis érdekes feladatot, s egy-
ben utat mutat azok számára is, akik maguk nehezen tudják elképzelni, hogyan is lehet
egy „nem monitorra vágyó” témában is hasznos és jól alkalmazható, a céljainkban meg-
erõsítõ tananyagot készíteni.

Amikor 2011 õszén megkaptam ezt a feladatot: vegyek részt A felnõttkor pedagógiája
címû kurzus oktatójaként a tárgyhoz kapcsolódó digitális tananyag kidolgozásában, be
kell, hogy valljam, motivációs problémáim is voltak. Semmi nem állt tõlem – mint mû-
vészetpedagógiával, drámával foglalkozó, alternatív tanulásszervezési eljárásokra építõ
projektszemináriumok tanárától – távolabb, mint a „DigiTÁMOP”-projektben (a kollégák
ezen a rövidebb néven emlegették a munka során projektünket) való részvétel. 

Korábban is meglehetõsen gyanakvóan szemléltem a digitális bennszülöttek min-
denhová kisugárzó tudását, sõt doktorim szövegében keseregtem azon, hogy a nevelõ
akciót, az eseményt, a performanszt, tehát az élet esztétikai-érzelmi-gondolati föltárását
megcélzó kísérleteket talán végleg beszippantja, elnyeli a monitor virtuális horizontja.
Vajon igaz-e, hogy Eric Frommal menekülünk a szabadság elõl, s közben Susan Sontag-
gal sóhajtjuk: „a valóság mindinkább olyannak tûnik a számunkra, mint amilyennek
a kamera mutatja.” A „Légy szociális!” 20. századi minimum-elvárását ma egyre inkább
így fordíthatjuk: „Légy online!” A transzformáció, a valamivé változás háromdimenziós
tér-idõ, valóság-fikció játékai maholnap mosolyogtató, komolytalan retro-drámává sze-
lídülnek? Dorothy Heathcote, brit drámatanár, sokunk mestere egy század eleji angliai
iskolában szisszent így föl, mert abban a modern iskolában az összes fekete táblát és
fehér krétát kidobták, hogy lecseréljék szép, új és modern 21. századi digitális tanesz-
közökre: „A Jóisten mentse meg õket az áramszünettõl!”

Aztán kollégáimmal, a DigiTÁMOP-os csapatban elkezdtünk képzõdni, tehát digitá-
lisan is kompetencia-bõvíteni. Izgalmas utazás volt egy olyan területre, amelyben a fiata-
lok, tanítványaink bizony biztosabban mozognak, mint mi. A tudás megszerzése ebben
a virtuális környezetben az ismeretek megosztásán és adaptív felhasználásán múlik.
Amikor olyan kompetenciák fejlesztését célozzuk meg, mint a kommunikáció – koope-
rativitás – önreflexiós készségek arany háromszöge, megkerülhetetlenné válik a digitális
tartalmak kifejlesztése és kiterjesztése, megosztása a szemináriumok korábban kizárólag
papíralapú feladatain túl. Megkerülhetetlen és az oktatás hatékonysága szempontjából
is releváns ez a kísérlet. Mégpedig azért, mert a nem digitális bennszülötteknek illik
belátni, hogy digitális bennszülötteket is tanítanak és a felnõttkori (LLL) tanítás-tanulás
is két egymáshoz paralel és egymásnak felelgetõ színtéren zajlik: az on-line, e-learning,
virtuális világban és a háromdimenziós projektszemináriumi keretek között.

A projektszemináriumon – amikor a kész digitális tananyag tartalmakat teszteljük –
a munkamódokban nem lesz különösebb változás. A levelezõ tagozaton az õszi
félévben tartott tízórás blokk tapasztalatai szerint, tanulói aspektusból úgy tûnik, hallga-
tóink az alternatív pedagógiák tanulásszervezési eljárásainak megismerésével egy idõ-
ben képesek befogadni ezeket a digitális tartalmakat. Viszont a tanulás-tanítás nem kor-
látozódhat kizárólag a monitorra. Nem helyettesíthetõ a folyamatos interaktivitásra és
hatékony csoportmunkára épülõ szemináriumi részvétel sem az oktatófilmek megte-
kintésével, sem az e-tananyagok elsajátításával. De a filmeknek, a szakértõkkel készített
interjúknak, az intézményeket bemutató klipeknek, a digitális portfóliókból készült
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„lapozgatóknak” erejük lesz a tanulásban, eredményük a tanításban. Erejük lesz oktatói
szempontból is, mert a megfilmesített tanulási helyzetek megvilágítják hallgatóink szá-
mára a módszertan finomhangolásait, reprezentálják a pedagógiai eljárások alkalmazá-
sának sokszínûségét.  

A felnõttkori tanulás tanulása és tanítása – digitálisan megsegítve – nem más, mint
folyamatos késztetés a megismerésre és az önreflexióra. A konstruktivista oktatáselmé-
leti paradigmából kiindulva is nyilvánvaló: a saját tapasztalat beemelésén keresztül a jó
gyakorlatok megismerésén és a saját módszertani kultúra kifejlesztésén át újraértelmezzük
és reflektáljuk a tanulás-tanítás helyzeteit. A felnõttkor pedagógiája kurzushoz készült
digitális tananyag elkészült, a levelezõs képzésben való tesztelése sikeresnek mondható,
így várakozással tekinthetünk a tavaszi félév elé, amikor már élesben, a harmincórás
nappali képzésben kell golyóállóságát bizonyítania.

A DigiTÁMOP-projekt legnagyobb hozadéka az, hogy a két, egymással folyamatos
interakcióban lévõ színtér virtuális és iskolai valóságaiban élõvé teszi a tanulási folya-
matokat, „bekamerázza” a megszületõ tapasztalatot és „plángazdaggá” teszi a tudást. Bár
néha nem fog ártani egy kis áramszünet…

Hisszük, hogy a gyógypedagógusi kompetenciák kialakítása során nem hanyagolható el
a digitális kompetencia területének fejlesztése sem, hiszen a gondjainkra bízott gyere-
kek, tanulóink az információs társadalomban élnek, képességeik maximális kibontakoz-
tatásához éppen ezért jól képzett, önmagát és tanítványait is sokrétûen fejleszteni képes,
a kor kínálta eszközöket alkalmazni tudó gyógypedagógusokra van szükség.

A pályázat keretében megszületõ tananyagok a www.tankonyvtar.hu weboldalon
a projekt lezárulta után – várhatóan 2013 nyarától – elérhetõk lesznek az érdeklõdõ fel-
sõoktatási intézmények számára. Lehetõség nyílik felhasználásukra szakiránytól függet-
lenül az alapozó képzésben: több készülõ tananyag ebben a képzési szakaszban levõ
kurzus fejlesztését célozza. A tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon tanu-
ló hallgatók oktatásában pedig a módszertani kurzusok tartalmai jelennek meg digitális
tananyag formájában. 

A projekt szakmai munkája 2013. június 5-én zárult az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógy-
pedagógiai Karán megrendezett konferencián, ahol a tananyagok megtekintésére,
a tartalmi koncepció megismerésére is lehetõségük nyílt az érdeklõdõknek.

Novák Géza Máté, Virányi Anita
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Újszerû képzési módszerrel készült 
a mentorhálózat az intézményi férõhelyek
kiváltásának sikeres lefolytatására

A fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férõ-
helyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati felada-
tokról szóló 1257/2011. (VII.21.) számú Kormányhatározata alapján 2012. év õszén
a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) és a Ké-
zenfogva Alapítvány közös szervezésében megkezdõdött a mentorhálózat felkészítõ
tréningje. A jelentkezõk szakmai kompetenciák (végzettségek, gyakorlat) dokumentá-
lásával, valamint egy sikeres felvételi elbeszélgetést követõen kerültek be a különbözõ
szakemberek az egész országból. 

A mentorhálózat kulcsmentorok és szakmentorok specializálódott csoportjaiból áll
össze, így támogatva a kiváltási folyamat különbözõ érintettjeit. Ennek értelmében kulcs-
mentorok a stratégiai szakmai, a szervezet átalakítási, az intézményvezetõt támogató
coach, mentorok. A kulcsmentorok az átalakulást felvállaló intézmények fenntartóival,
vezetõivel és projektmenedzsmentjével alkotnak teamet, így átfogó ismeretekkel
rendelkeznek az alterületükrõl, és folyamatosan együttmûködnek a szakmentorokkal. 

Szakmentorok a rehabilitációs szakmérnökök, a szupervízor-coachok, a szervezeti-
mûködési, a foglalkoztatási, a képzési a dolgozók számára, a képzési a lakók számára,
valamint a támogatási szükségletfelmérõ mentorok. A szakmentorok az átalakulási
folyamat során intézményekre szabottan felmerülõ tanácsadási és képzési munkában
vesznek részt.

Mentorként az FSZK és az Európai Uniós támogatásából megvalósuló TÁMOP 5.4.5-
11/01 „A fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kiala-
kítása” kiemelt projekt keretén belül 50 órás képzésen vettünk részt, ahol a megszokott
felnõttképzési módszereket ötvözve új képzési technikákat vezettek be a szervezõk.

Néhány közös kontaktórát követõen vegyes csoportba rendezõdve közös értékeket
fogalmaztunk meg, majd végül a saját területet képviselõ homogén csoportokban dol-
goztunk az értékek mentén haladva. A feladat egy elõre összeállított és az általunk kép-
viselt értéklista összeállítása volt. Az elméletinek ígérkezõ feladat elvégzése során kom-
munikációs és konfliktuskezelési facilitált gyakorlatban vettünk részt, ezáltal láthattuk
a személyiségünk hatását egymásra. A csoportok vezetõ folyamatosan támogatták a cso-
portok önálló munkáját. 

Résztvevõként ezen a munkaformán keresztül tapasztaltam meg és ismertem fel,
hogy a közös feladatmegoldás eredményeként a csoporttagokban rejlõ tudás összeg-
zõdik és kerül egységes formában felszínre. Fordulópont volt a csoport munkájában,
amikor felismertük ezt a tényt és ennek mentén haladtunk tovább.

A vizsgafeladat innentõl kezdve nem szükséges beadandó feladat volt, hanem az
elkövetkezendõ szakmai munka iránytûjének beállítása. Ennek köszönhetõen a mentor
csoportok megalkották saját terültük szakmai háttéranyagát, benne a küldetés, cél,
feladatok gyûjteményével, mely letölthetõ a www.hozzaferes.hu felületrõl.
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A képzés során kialakult szakmai kapcsolatokat és szakmai munkát az FSZK és
Kézenfogva Alapítvány koordinálásával tovább folytatjuk mentori munkacsoportokban,
hogy az elkövetkezendõ szakmai feladatok kihívásaira rugalmasan reagálhassunk.
A mentori munka során további segítséget nyújtanak majd a Fogyatékos Emberek
Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) és az Értelmi Fogyatékossággal Élõk és Segítõik Or-
szágos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) által biztosított érdekvédelmi tanácsadók,
akik a valódi célcsoport, a lakók szükségleteit tartják szem elõtt.

Farkasné Gönczi Rita
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Egyesületünk Tatabányán rendezi meg 2013. évi XLI. Országos Szakmai

Konferenciáját (2013. június 20–22.). Konferenciánk szakmai tartalmát

„A hagyományait megõrizve megújult magyar gyógypedagógiai tevékeny-

ség” (GORDOSNÉ 2004) – Tantervek, terápiás, programok a gyógypeda-

gógiai szolgáltatások rendszerében témakörben szervezzük.

A MAGYE

41. Országos Szakmai Konferenciája
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Gyakornokként a lipcsei Autizmus
Ambulancián

A 2011/12-es tanévben lehetõségem volt egy németországi autizmus spektrumzavar
fejlesztését végzõ intézmény munkáját megismerni, melyet érdemesnek tartok bemu-
tatni. Az Autizmus Ambulancia számos német városban, az önkormányzat fenntar-
tásában mûködõ intézményhálózat. Az alábbiakban a lipcsei központot mutatom be. Az
intézet egy három szintes épületben kapott helyet, amelynek alsó szintjén egy normál
fejlõdésû és fogyatékkal élõ gyermekekkel foglalkozó óvoda mûködik két teremmel,
irodával és egy sötét szobával, melyben az érzékszerveket ingerlõ eszközökkel kötik le
a gyerekek figyelmét, vagy nyugtatják meg õket. A második emeleten az intézményt
fenntartó szervezet és a vezetõség irodái találhatók, valamint a tárgyalóterem, mely több
továbbképzésnek és egyéb üléseknek is helyet biztosít, és itt található egy szociális
fejlesztõ szoba (Sozialtherapiesraum) is. A legfelsõ emeleten az itt dolgozók két irodája,
egy kisebb tárgyalóterem – a félévente legalább egyszer sorra kerülõ szülõi beszélgeté-
sek nyugodt körülményeinek biztosítására –, egy egyéni fejlesztõ szoba, egy zeneterá-
piás szoba, egy konyha – elsõsorban a sütõ-fõzõ csoportoknak –, valamint egy félszoba
nagyságú helyiség, ahol a négy fal elõtt plafonig érõ polcok állnak, amelyeken a fej-
lesztési területekre bontott rendszer alapján a fejlesztõ játékok kapnak helyet. 

Az intézményben többségében autizmussal élõ emberekkel foglalkoznak az óvodás
korcsoporttól kezdve a felnõtt korosztályig, a diagnózisban meghatározott fejlesztési te-
rületekkel és terápiákkal végzik hozzáértõ szakemberek a munkájukat. Így a korai ké-
pességfejlesztés, az iskolai munkára elõkészítõ képesség- és készségfejlesztés, az egyéni
fejlesztés, a szociális készség fejlesztése (ennek több fajtája is van: zeneterápiás csoport,
sütõ csoport és mûvészetterápiás csoport), a zeneterápia, valamint a testvérterápia közül
választják ki a fejlesztésben részesülõ gyermek/serdülõ számára a leghatékonyabbnak
ígérkezõ módszert. Ezek közül talán a tapasztalataim szerint meglehetõsen hasznos
testvérterápia (Geschwisterterapie) módszere a legkevésbé ismert/meghonosodott terá-
piás lehetõség hazánkban. E terápia során nem a sérült személlyel, hanem annak testvé-
rével foglalkoznak a szociálpedagógusok, általában heti 45 perces keretben. Kezdetben
a terápián részt vevõ korához alkalmazkodó módszerekkel, feladatokkal, játékokkal hozzák
közel az autizmust mint a személyt és a személyes kapcsolatokat érintõ zavart. Ezután
kezdõdhet a személyre szabottabb terápia, melynek keretében a szociálpedagógus
a gyermek kérdéseire válaszol, segít a testvérével kialakuló problémák, konfliktusok
szakszerû megoldásában (pl. szóljon-e vacsora közben a zene, ha az autista tinédzser
lányt zavarja, öccse viszont úgy szeretne enni, vagy használhatjuk-e egy Asperger-
szindrómás lány jelenlétében a „halott béka” kifejezést egy plüss békára, ami nem is
lehet halott).

A testvérterápián kívül két olyan fejlesztési terület van, melyen nem, illetve nem csak
autizmus spektrum zavaros gyermekekkel foglalkoznak a szakemberek. Ennek egyike
a zeneterápia, ahol több óvodás csoport ismerkedhet meg német dalokkal, hangszerek-
kel, játékokkal, és a nagycsaládos, de nevelési nehézségekkel küzdõ szülõk részesül-
hetnek a gyermekeikkel együtt egy közös élményben, mely során a szülõk olyan
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nevelési módszereket ismerhetnek fel, melyrõl nem gondolták volna, hogy a nevelés
során fontos szerepe lehet, ezen kívül õk maguk is feloldódhatnak a zenék és játékok
közben. A másik ága pedig az „iskolaundorral”, vagy a tanulási stratégia kialakításának
nehézségeivel küzdõ tanulók számára kidolgozott módszer. Ezek többnyire rövidebb
ideig tartó (kb. 3 tanév során heti 45 perc), de annál hasznosabb foglalkozások, melyek
hosszú távon megtérülnek. A szakemberek segítenek olyan tanulási stratégiákat ki-
alakítani, melyek hatékonyabbá – és ezáltal kevésbé frusztrálóbbá – teszik a tanulást.
Ez oly módon segít a tanulási idõ beosztásának kialakításában, hogy a befektetett
energia megtérülése az érintett számára is érzékelhetõ legyen, és emellett a szabadidõs
tevékenységekrõl se kelljen lemondani. 

Az Ambulancián ellátott, de nem autista gyermekekkel való foglalkozás során vált
világossá, hogy az autizmus specifikus módszerek használata az általános pedagógiai
munkában is éppoly hatékony lehet, mint az autizmus spektrumzavar esetében. A test-
vérterápián, a zeneterápián és a tanulási stratégia kialakításakor is megjelennek az óra
struktúráját vizuálisan szemléltetõ eszközei. Többek között PECS-képekkel jelzik a fej-
lesztésben/terápián részt vevõ gyermekeknek, hogy milyen feladatok milyen sorrend-
ben következnek, gyakran használnak „érzelemköröket” a nagyobb gyerekeknél, de
a vizuális támogatás mindenütt megjelenik a fejlesztés során. Az autizmus specifikus
fejlesztéseken a vizuális támogatáson kívül a TEACCH és az ABA metodikája kiemelt
fontosságú.1 Ezt igazolja az a tény is, hogy rengeteg továbbképzést szerveznek mind
helyben, mind az ország más területein, melyek e két módszer elméleti és gyakorlati
lehetõségeit mutatják be. A továbbképzésekre mindig igen magas a jelentkezõk száma,
de ez nem csak a lipcsei Ambulancia dolgozóiról mondható el. Ezen kívül minden hétfõ
délután 150 perces ülést (Teamsitzung) tartanak, ahol például felhívják a figyelmet az
imént említett továbbképzési idõpontokra, számos hasznos és fontos információt oszta-
nak meg egymással, kisebb csoportokban egy-egy problémás helyzetre próbálnak meg
közösen megoldást találni vagy tanácsot adni egymásnak, valamint saját kezûleg készí-
tett vagy újonnan vett játékokat mutatnak be.

A csapatot három vezetõ beosztású gyógypedagógus, egy mûvészetterapeuta, egy
pszichológus, két zeneterapeuta, nyolc szociálpedagógus és tíz gyógypedagógus alkotja.
A dolgozók munkája nem csak az üléseken való teljesítményükben, hanem a hétköznapi
tevékenységeikben is tiszteletre méltó. Azokkal a gyermekekkel, akiknek a szülei úgy
döntenek, nem az Ambulancia épületében, hanem az óvodájukban/iskolájukban, vagy
az otthonukban végzik a fejlesztést. Részletes értékelést írnak az órai teljesítményrõl,
kiemelve azokat a részterületeket, melyek még fejlesztésre szorulnak. Érdekesnek talá-
lom azonban, hogy nem írnak elõre minden egyes órára lebontott fejlesztési tervet, ha-
nem a fejlesztés után megírt beszámoló alapján választják ki közvetlenül a következõ
fejlesztés elõtt az aznapi játékokat. Több szakmai önértékelõ lapot töltenek ki, mely
reális képet ad a fejlesztési technika hatékonyságáról. Külsõs szemmel azonban a gyer-
mekeknek a terápiás/fejlesztési helyzetekben tanúsított viselkedése is jól mutatta a dol-
gozók munkájának hatékonyságát. Minden egyes új fejlesztés elõtt lehetõséget kapnak
a gyakornokok a diagnoszta által készített fejlettségi szintet felmérõ és elemzõ doku-
mentumok megtekintésére, valamint a fejlesztésre való utazás közben az Autizmus Am-
bulancia dolgozója a gyermekkel kapcsolatos legfontosabb információkat tudatja. Ez és
a gyermekkel való elsõ találkozás tanúsítja igazán a fejlõdésben elért eredményeket.
A következetes, rendszerezett, a gyermek igényeihez alkalmazkodó fejlesztés és a szak-
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mailag alaposan átgondolt fejlesztési terv hatása megmutatkozik a fejlesztésben részesü-
lõk fegyelmezett „rutinjában” is. Gyakorlottan használják a napirendjüket, a fejlesztõjük
megérkezésekor célirányosan mennek a fejlesztõszobába, gyakran kíváncsian belekuk-
kantanak a feladatokat tartalmazó dobozba, gyakorlottan a TEACCH módszere szerint
balról jobbra, fentrõl lefelé haladnak a feladatok elvégzésével, és ha szükséges, segít-
séget kérnek PECS ábrával. 

A gyermekek mellett a gyakornokok is kiemelt figyelemben részesülnek. Minden
gyakornok mellé választanak egy mentort, aki a gyakornoki idõ alatt segít az elméleti
anyag feldolgozásában, a szakirodalom megismertetésében, kérdésekre válaszol, számon
tartja a gyakornoka idõbeosztását, esetleges betegség miatti hiányzásait a munkatársai-
val tudatja. A gyakornok választása szerint heti, kétheti vagy havi rendszerességgel tarta-
nak ülést a mentorral, ezenkívül a gyakornokok csapatát koordináló munkatárs a gya-
kornoki idõ kezdetén egy „betanítás” keretében ismerteti a gyakornokokra vonatkozó
szabályokat, feladatokat, illetve havi rendszerességgel sor kerül egy konzultációra, ahol
egy gyermek megfigyelésébõl származó fejlettségi szintrõl szóló beszámolót tartanak
a gyakornokok egy fejlõdési részterületekre osztott táblázat alapján. A gyakornoki
hétköznapok sokoldalúak. Minden nap van egy ügyeletes, aki a telefonügyeket intézi,
egész nap elérhetõ az Ambulancia területén. A gyakornokok heti 10-15 óra fejlesztésen
vesznek részt, mely lehet hospitálás, segítés, részleges vagy teljes fejlesztés a szakember
felügyelete mellett, melyet kiértékelés követ, vagy ha úgy adódik, helyettesítés, a fej-
lesztõeszközök rendszerezése, restaurálása, új eszközök készítése, és az ott dolgozók
munkájának segítése: fénymásolás, plakátok kiragasztása, fejlesztõ eszközök összeké-
szítése/elpakolása stb. A hónap utolsó csütörtök délutánja pedig egy „élménydélután”,
melynek keretében a gyakornokok felnõtt autizmussal élõ emberek számára készülnek
programmal. Ez évszaktól és idõjárástól függõen például lehet bowlingozás, barká-
csolás, evezés vagy egy séta a parkban. A gyakornoki félév egy kiértékeléssel zárul,
melyben a mentorral végignézik, sikerült-e a kezdetekkor meghatározott célokat elérni:
mely témakör(ök)et, mely szakirodalmi könyveket sikerült feldolgozni, milyen véle-
ményt alakított ki a gyakornok a helyrõl, munkatársakról. Végül pedig a munkatársak
véleménye alapján értékelik a gyakornok munkáját. 

Mint az a fentiekbõl sejthetõ, igen precíz és hatékony munka folyik a lipcsei Autiz-
mus Ambulancián. Fontosnak tartom azonban azt a tényt is, hogy a munka minõsége,
a precizitás, a hatékonyság, a csapatszellem, a figyelmesség, a pontosság, a kedvesség,
a gyerekek és a gyakornokok iránti segítõkészség, a szakértelem, a fejlõdésre való igény
mellett, nem csekély szerepet játszik a fejlesztésekre és a dolgozók kényelmére fordít-
ható pénzösszeg nagysága sem. A fejlesztõ játékok sokasága és minõsége, a kézzel ké-
szített eszközök feltûnést és érdeklõdést felkeltõ külleme, a fehér és színes lapokat,
színes nyomtatópatront, lamináló fóliát és egyéb eszközkészítõ alapanyagokat az igé-
nyeknek megfelelõen rendelkezésre álló készlet, az intézmény széleskörû – és a folya-
matosan frissülõ – szakirodalmi könyvtára, valamint a dolgozók munkaügyi útjait meg-
könnyítõ nyolc szolgálati autó és tizenhárom tömegközlekedési bérlet is hozzásegíti az
Ambulancia ellátókörébe tartozó gyermekek színvonalas fejlesztéséhez szükséges felté-
telekhez. Bízom benne, hogy a félév alatt szerzett tapasztalatokat és tudást a gyakorlati
munkám során is kamatoztathatom, az újonnan megismert fejlesztõjátékokkal munka-
társaim fejlesztõ eszközeinek tárát bõvíthetem, amivel a szakma fejlõdéséhez hozzájá-
rulhatok.

Urbán Péterné
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