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Bevezető

A RMGYE vezetősége nevében

Mészáros Noémi Réka

alelnök
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Kedves olvasó! 

 Szeretettel ajánlom az érdeklődők figyemébe egyesületünk digitális folyóiratának harmadik 
lapszámát, amely, amint az első két lapszám is mutatja, a Tanulmányok és Műhelymunka állandó 
rovatok mellett, egy újabb rovattal, a Könyvajánlóval bővült.
A Tanulmányok-rovatban három cikket közlünk, melyek közül az első kettőben korunk egy nagyon 
aktuális kérdésével foglalkoznak a cikk írói, mégpedig a mozgás fontosságával.  Rencsik Réka 
Andrea, a mozgás kora-gyermekkortól kezdődő fontosságára hívja fel a figyelmet, míg Katona Iza-
bella a „Brain Gym”-módszert ismerteti, illetve hatékonyságának vizsgálatára is kitér a gyengén 
olvasó gyermekek körében. E rovat harmadik cikke összefoglalója Papp Emőkének az intenzív 
támogatást igénylő tanulók matematika-tanításának sikerességét segítő módszerekről 
és eszközökről végzett felmérésnek.
 A Műhely-rovatban Bazaráth Tünde a koragyermekkori etetési és evészavarokról ír. Ugyanitt 
az autizmus spektrumzavar terápiájában fontos vizuális eszközről, a napirendről is olvashatnak.
Digitális folyóiratunk új rovatában Berki Tímea irodalomtörténész Jean-Louis Fournier: 
Hova megyünk, papa? című könyvét ismerteti, amely egy apa szemszögéből meséli a fogyatékkal élő 
gyermeket nevelő szülők hétköznapjairól.
 Valamennyi kollegát bátorítok, hogy éljenek a publikáció lehetőségével, hogy egymás munkáját, 
tapasztalatát megismerve, tanuljunk egymástól. Ugyanakkor kérem, hogy jelezzék, hogy milyen 
témákról vagy milyen kérdésekről olvasnának szívesen.
 Pihentető vakációt kívánok minden olvasónak!



Alapozó Terápiával támogatott 

mozgásfejlesztés vizsgálatának jelentősége 

a kognitív képességek fejlődésében

Rencsik Réka Andrea - gyógypedagógus
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Agyunk fejlődésének vannak szenzitív szakaszai, ami azt 

jelenti, hogy minden fontos képesség, készség elsa-

játításának megvannak a különösen alkalmas időszakai. 

Előfordulhat, hogy a gyermek ezekben a speciális idősza-

kokban, amikor az idegrendszer éretté válik bizonyos funk-

ciók, képességek kialakítására, valamilyen okból - akár 

sérülés, betegség, akár az elhanyagoló környezet okán - 

nem kapja meg a megfelelő külső ingereket. Ilyenkor, egy 

adott funkció működéséhez szükséges kapcsolati háló nem 

fejlődik ki teljesen, így eltérő fejlődési irány alakulhat ki. 

Ilyen szenzitív időszakhoz kötött pl. a látásért, hallásért fe-

lelős agyterületek kialakulása, amelyeknek fejlődése a 

gyermek 2-4 hónapos kora között felgyorsul, és az első év 

közepe táján csúcsosodik ki. A beszédért, nyelvért felelős 

agyi területeken hasonló folyamatok zajlanak, de kialakulá-

suk időszaka későbbi életkorra, a gyermek egy éves korára 

tehető, míg a magasabb rendű kognitív funkciókhoz kötött 

agyi területek fejlődése az első év vége és az ötödik életév 

között a legintenzívebb, de elmaradása egész életre kiható 

hátrányt okozhat. 

Oliver Sacks (2011) Az elme szeme című könyvében így 

összegzi a fentebb leírtakat: „Az agy funkciókban gondolko-

dik. Térben és időben mindig a külvilág, vagy belvilág ki-

hívásaira felelve rendezi össze működését, a szinaptikus 

hálózatán keresztül. Több annál, mint autonóm, egy-egy 

specifikus mentális feladathoz elengedhetetlen modulok 

összessége. Minden egyes funkcionálisan specializált 

területnek más területek tucatjával, vagy százaival kell 

kölcsönhatásba lépnie, és teljes egységbe rendeződésük 

eredményeképpen valami iszonyúan bonyolult, több ezer 

hangszerből álló zenekar jön létre, egy olyan önmagát 

vezérlő zenekar, amely folyton változó partitúrával és reper-

toárral játszik” (Sacks. 2011, p.87. old.) 2.4) 

Kutatók, ideggyógyászok és terapeuták is egyhangúan 

megerősítik, hogy a mozgások segítik a neurológiai érési 

folyamatokat, ezáltal az információk összerendezését. Ug-

yanakkor a mozgás vagy egyes mozgásminták hiánya, 

kimaradása az érés folyamatában egyenetlen fejlődést 

eredményez. Az utóbbi években több tanulmány is 

beszámolt a nagymozgások és más fejlesztési területek 

közötti kapcsolatról. Ezek bizonyítékot szolgáltattak a 

mozgásos fejlesztés fontosságára. Egy, a nagymozgást fe-

jlesztő beavatkozást követően, Jenni és munkatársai 13 

pozitív korrelációt találtak a motoros és az intellektuális 

funkciók között (Jenni at al. 2013, p. 98-113.old.), míg Leon-

ard és Hill 6 kiemelten jelentős kapcsolatot mutatott be a 

motoros, a szociális készségek és a nyelv fejlődése között. 

2010-ben zárult az a göttingeni kutatás, mely tudományo-

san megerősítette, ami a hétköznapi megfigyelésekből is jól 

látható, hogy a gyermekek kórosan keveset mozognak 

(Vekerdy, 2010). Ennek következtében nem épülnek ki meg-

felelően idegpályáik, ezáltal a jól formált, tagolt beszéd 

sem fejlődik megfelelőképpen, mely az önálló gondolkodás 

kialakulásának a feltétele. Tehát napjainkban a tét sokkal 

több, minthogy az ügyetlen, csetlő-botló gyermeknek, 

hogyan lesz jó jegye testnevelésből. A tét egy autonóm, kri-

tikai gondolkodás alapjainak a lefektetése.

            A gyógypedagógia területén is mindössze néhány 

évtizedre nyúlik vissza a felismerés, mely szerint a kognitív 

képességek fejlesztése, szenzoros-motoros megalapozás 

nélkül nagyon nehéz. Számos kutatás, módszer született, 

magyar nyelvterületen is, melyek mára már világviszonylat-

ban elterjedté váltak.
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A Dr. Katona Ferenc idegsebész professzor által kidolgozott 

fejlődésneurológiai, diagnosztikai és prognosztikai Kato-

na-módszer, a Dévény Anna gyógytornász nevéhez fűződő 

DSGM-Dévény Speciális manuális technika-Gimnasztika 

módszer, az alig harmincéves múltra visszatekintő Alapozó 

Terápia, melynek máig szakmai vezetője a módszer kidolgo-

zója Dr. Marton – Dévényi Éva ideg-elme szakorvos, vala-

mint az óvodákban oly szívesen alkalmazott Magyar Gábor 

gyógytestnevelő tanár által összeállított Mozgáskotta- 

módszer, Porkolábné Dr Balogh Katalin óvodai munkássá-

ga, mind a mozgásos fejlesztés súlyát hivatott alátámasz-

tani.

A fejlesztési eljárások jelentős része csecsemőkorban 

kezdene intervenciót. Olyan is van, amely kizárólag erre az 

életkorra terjeszti ki alkalmasságát, azonban ezek közül 

számos mozgásterápia későbbi korokban is vezethető, sőt 

az Alapozó Terápia, vagy a Mozgáskotta-módszer az 

óvodáskortól alkalmas. Eljárásaik elsősorban a mozgásra 

összpontosítanak, ám magukba foglalják, az értelmi fejlesz-

tés, a magatartás és a személyi kapcsolat erősítését, a kom-

munikációt és viselkedést, más fontos fejlődési aspektusok 

tulajdonságaival egyben. A komplexicitás hangsúlyozása 

jogos és érthető, hiszen a mozgás, az életminőség egyik 

alapja, és az egyéni vagy a csoportos foglalkozás elősegíti 

az összes többi funkció alakulását

A megújulásról Lakatos Katalin (2000) úgy vélekedett, hogy 

az iskolaérettségi vizsgálaton a hibák, hiányosságok és a 

rossz megoldások okozatként, s nem közvetlen kijavítandó 

okként kell értelmeznünk. Szerinte, előjelző tünetek már 

óvodáskorban is egyértelműen megmutatkoznak, így vizs-

gálatuk már ebben az életkorban indokolt a preventív és 

korrektív pedagógiai szemlélet és gyakorlat fokozott 

hangsúlyával.

A fejlődési lemaradások következménye többféle lehet. A 

teljesség igénye nélkül kerülnek felsorolásra azok, amelyek 

fejlesztésekor meghatározó szerepe van a 

mozgásterápiának. Ezek a részképesség-zavarok, hiperak-

tivitás, a kognitív funkciók zavarai, mint a percepció zavara, 

a figyelem zavara, emlékezés zavara, gondolkodás zavara, 

artikulációs zavarok.  

Spaller Á. és Spaller K. (2006) meghatározásában: „Rész-

képesség zavaroknak nevezzük a tanulási zavarok azon 

alcsoportját, melyek az érzékelés, észlelés, mozgás, figye-

lem, beszéd, emlékezet, és a gondolkodás eltérő működése 

következtében lépnek fel. A komplex fiziológiai vagy 

pszichológiai tevékenységek (beszéd, gondolkodás, írás, 

olvasás, számolás) megvalósulásához

szükséges részképesség zavarait, vagy gyenge működését 

értjük. Kevésbé rendelkeznek lokális tünetekkel, inkább ál-

talánosságban befolyásolják a funkciórendszer 

működését. Az érintett tartományban késleltetik a fe-

jlődést, pl.: megkésett beszédfejlődés esetében. Kialakulá-

sukban jelentős szerepet játszanak az információk feldol-

gozásának hiányosságai.” 

 Az 5–7 éves óvodáskorú gyerekek életkori sajá-

tosságairól, iskolaérettségéről való beszélgetések alkal-

mával gyakran visszatérő kérdés, hogy a rendszer hián-

yosságain túl, miért nehéz a mai gyerekeknek az iskola? 

Gyakran teszik fel a szülők is a kérdést, hogy miért van 

annyi megkésett beszédfejlődésű kisgyerek, miért késik a 

szobatisztaság, miért nem szeret rajzolni, miért nem tud 

eléggé koncentrálni, miért mondják lépten-nyomon, hogy 

figyelemzavaros tüneteket produkál, vagy hiperaktív, hogy 

különc, környezetével gyakran kerül konfliktusba, nehezen, 

vagy túl gyorsan tanul, elzárkózik, lustának tűnik, tónusta-

lan?

 Sajnos nem lehet eltekinteni a technikai eszközök elter-

jedésésnek káros hatásaitól, mely első sorban a családon 

belüli interakciót csökkenti, az élő beszéd szerepét csonkít-

ja, ugyanakkor statikus testhelyzetet kíván, amíg sem a 

gyermek, sem a mintát nyújtó felnőtt nem mozog. Már-

pedig a gyermek jórészt mozgással tanul, mozgáson 

keresztül integrálja a környező világot.

 Erre a témakörre fókuszáló empirikus kutatásom 3 

tanéven át tartó adatgyűjtése 2015-ben indult, aktualitása 

azóta is változatlan. Az eredményeket illetően arra 

próbálok rávilágítani, hogy a megismerés és a feldolgozás 

folyamatainak segítése mozgásos tevékenység révén, jelen 

óvodai oktatási rendszerünkben is gyökeret kellene verjen. 

Alapozó Terápiával támogatott mozgásfejlesztés vizsgálatának jelentősége

a kognitív képességek fejlődésében

TANULMÁNYOK



6

 A kutatásban 5–7 éves korú, normál intellektusú, vagy 

annak alsó határán funkcionáló, Marosvásárhely és 

környékén lévő óvodákból, előkészítő osztályokból érkező 

15 gyermek mozgását mértem fel dr. Marton Dévényi Éva 

neurológus és munkatársai által kidolgozott Alapozó 

Terápia mozgásfelmérő tesztje alapján, mely az ide-

grendszeri érettség feltérképezésére alkalmas. Ezt össze-

vetettem, dr. habil. Gyarmathy Éva révén adaptált Kognitív 

Profil - teszttel, hogy megvizsgáljam milyen összefüggések 

mutathatóak ki a kognitív fejlődés és a mozgásfejlődés 

között.

 Az Alapozó Terápia, továbbiakban - AT - 

mozgásos-érzékszervi típusú idegrendszer-fejlesztő 

mozgásterápia, legfőbb célja a mozgáskoordináció fejlesz-

tése. A legegyszerűbb mozgásoktól halad, az összetetteb-

bek felé. A legalapvetőbb mozgásokat alkalmazza, vissza-

viszi a gyermeket abba a fejlődési stádiumba, ahol a kivizs-

gálás után, elmaradásokat észlelnek. Azokkal, az egyszerű 

mozgásokkal dolgoznak, amelyek a csecsemőkortól a gyer-

mekkorig a mozgásfejlődésben részt vesznek. (Mar-

tonDévényi és mtsai, 1999)

 A Kognitív Profil Teszt, továbbiakban - KP - az iskolai 

készségek fejlődésében szerepet játszó leglényegesebb 

részképességek, képességek és készségek vizsgálatát teszi 

lehetővé. Célja, hogy olyan sokoldalú képet adjon az egyén 

erősségeiről és gyengéiről, amely alapján hatékony egyéni 

fejlesztési terv dolgozható ki. Szerkezete, felvételének 

módja és az eredmények értelmezése arra irányul, hogy az 

egyént egészként kezelje, gyengeségeivel és erősségeivel 

együtt, de differenciáltan vizsgálja és értékelje, hogy minél 

inkább a fejlettségének és fejlődésének megfelelő ellátást 

kaphasson. (Gyarmathy, 2009).

  A beavatkozás három tanévet vett igénybe, mely idő 

alatt a gyerekek legkevesebb egy, legtöbb két naptári évnek 

megfelelő ideig jártak mozgásfejlesztésre. 

A kutatás a gyerekek kognitív profilja és mozgásfejlettsége, 

valamint ezek összefüggéseinek vizsgálatára irányult. 

Kutatómunkámmal tapasztalatokat kívántam gyűjteni a 

hazai fejlesztői gyakorlatban még kevésbé alkalmazott Al-

apozó Terápia hatásának tudományos igazolásához.

 Szándékom volt ugyanakkor megerősíteni a KP-teszt 

használatának jelentőségét az óvodás évek alatt, így isko-

laérettségi vizsgálatba való bevonása gazdagítaná a folya-

matdiagnosztikai módszertant a fejlesztés és nyomon 

követés egyik hatékony eszközeként. 

 A 15 vizsgált személy esetében értékelhető adatokat 

mind a 15 főnél kaptam.

A vizsgálatban résztvevő gyerekeket a szülők által kitöltött 

anamnesztikus adatlap kódolása és az első Alapozó 

Terápia- vizsgálat alapján 4-es csoportokba osztottam. 

Minden gyerek esetében felmértem mozgásérettségének 

szintjét és összeállítottam a kognitív profilját, a már említett 

teszt alapján, a fejlesztés kezdetekor és befejeztével eg-

yaránt.

A fejlesztés szempontjából kritérium volt, hogy csak olyan 

gyerek került a csoportba, aki betöltötte 5-ik életévét, de 

nem idősebb 6 és fél évesnél. Ez azért volt fontos szempont, 

mert a kutatás egy éven át tartó fejlesztést foglal magába és 

a KP-teszt felvételekor már más mutatók mentén (írás - ol-

vasás) is kell mérni a 7 évesnél idősebb gyerekeket. 

A fejlesztés szervezési kereteit tekintve folyamatosan 

működött két négytagú csoport, heti két,

egyenként másfél órás alkalmakkal. Ez állandóan le-

hetőséget adott a fejlődés

nyomonkövetésére és átjárást biztosított egy-egy gyere-

knek egyéni fejlődésmenetét illetően. Azt jelenti, ha egy-két 

gyerek jobban haladt a társainál, akkor a másik csoportból 

tudott cserélni azzal, akinek lassúbb volt a fejlődési ritmu-

sa. Előfordult, hogy akár egy fél éven át egyik csoport 3, 

másik 5 gyerekkel haladt. Ennél a pontnál fontos megem-

lítenem, hogy Alapozó Terápiás kiscsoportok számát il-

letően, legtöbb 6 tag ajánlott.

A mozgásos feladatok tervezése legtöbbször valamilyen 

nyelvi feladattal társul, amely segíti a mozgás automa-

tizálódását. Amikor a gyereknek nem kell figyelemmel 

kísérnie a saját testrészei mozgását, akkor már készségről, 

automatizmusról beszélünk. A koncentráció, a figyelem, az 

emlékezet, a gondolkodás, a nyelv, az érzékelési funkciók 

nem a saját test mozgását szolgálják, hanem fordítva; 

mozgással, vagy mozgás mellett, annak segítségével a 

problémamegoldás, a funkciók akadálytalan működ-

tetésének a készségét.

Alapozó Terápiával támogatott mozgásfejlesztés vizsgálatának jelentősége

a kognitív képességek fejlődésében

TANULMÁNYOK
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 A kutatás eredményei tekintetében a mozgásmintákat és 

a kognitív profilt mérő tesztek beavatkozás előtti és utáni 

összesített eredményeit szeretném bemutatni a következő 

két ábra segítségével.

         A külső sugártengelyen megjelenő számok 1-től 15-ig a 

gyerekeket jelölik, míg a két  töröttvonal tüskéi az elért 

értékeiket mutatják százalékban kifejezve az AT-vizsgálat és 

a KP-teszt felvétele után.

Az AT – és KP pretesztjeiben mért értékek összehasonlítása 

százalékban kifejezve

 Követhető, hogy az AT preteszt értékeit ábrázoló sokszög 

vonala minden gyerek  esetében követi a KP értékeinek a 

vonalát az ábra sokszögén. Ez alátámasztja a nagymértékű 

együttjárásokat a mozgás és az értelmi-szociális érettség sz-

intjén. A grafikon százalékos beosztásán megfigyelhető, 

hogy a külső kör csak 80%-ot jelöl és a mozgásfejlettség 

vizsgálata sokkal alacsonyabb értékeket mutat, mint a kog-

nitív képességeké. Az alsó határ az AT esetében 20 % , a felső 

is csak 50 % és a KP-ben mért értékek alsó határa alig lépi 

túl a 20 %-ot, a felső határ pedig, csak két esetben haladja 

meg a 70%-ot. 

Véleményem szerint a kutatás szempontjából nincs külön 

jelentősége annak, hogy a KP- teszt értékei magasabbak a 

százalékos arányt illetően a pretesztekben, mert a fejlesztés 

nem azt célozta, hogy kognitív terápiával emeljük a 

mozgásfejlettség szintjét, hanem fordítva. Elárulhatja 

viszont, hogy a papír-ceruza feladat és tesztelés otthonos-

abb a gyerekek számára, ezt érzik feladat - vagy versenyhe-

lyzetnek, nem a mozgásos teljesítményt. Amennyiben ez a 

feltételezésem helytálló, jelen óvoda - iskolarendszerünk 

működésének tart görbe tükröt,  mert a fejlesztésre olyan 

gyerekek érkeztek, akik a mozgásfejlettségi szintjükhöz 

mérten jobb kognitív képességeket mutattak,

mégis alulteljesítőknek bizonyultak, mert fejlesztésre 

küldték őket a pedagógusok. 

Az AT – és KP poszttesztjeiben mért értékek összehasonlítása 

százalékban kifejezve

 A csak AT programban fejlesztett gyerekeknél, csak 

mozgásfejlesztés és mozgásos játékok révén, az értelmi 

képességek is fejlődtek. A két sokszög vonala követi és ma-

jdnem teljesen fedi egymást, ami a szignifikáns 

együttjárások látványos bizonyítéka. Szembeötlő a vál-

tozás a pretesztet ábrázoló grafikon és a fenti ábra között. 

Néhány gyerekekenél már 100%-os teljesítmény is kimu-

tatható egyes területeken. Az alsó határ 60 % körüli teljesít-

ményben fogalmazható meg, mindössze két gyerek eseté-

ben, akik - ha megfigyeljük a pretesztben mért eredménye-

iket - ugyanolyan mértékű fejlődési utat jártak be, mint a 

többiek.  Láthattuk, hogy a gyerekek fejlődése, funkcióik al-

akulása egyedi, azonban a beavatkozás eredményét 

tekintve kijelenthetjük, hogy AT-fejlesztéssel megváltozott 

a vizsgálati személyek kognitív profilja, tehát megál-

lapíthatjuk, a célzott mozgásfejlesztés a kognitív 

képességek pozitív alakulásának a feltételei.

            A kutatás eredményeit illetően tehát megalapozottá 

válik az az elképzelés, cél, mely sokkal nagyobb hangsúlyt 

kíván fekteteni az óvodai mozgásos nevelésre, biztosítva 

ezáltal a sikeresebb iskolai beválást is. Megállapítható 

továbbá, hogy a mozgások gyakorlása mellett többféle 

transzferhatás érvényesül, ami az értelmi képességek fe-

jlődését szolgálja. Ugyanakkor sikerült tapasztalatokat 

gyűjteni az Alapozó Terápia hazai kutatásához, alkal-

masságának, hatásának eredményességéhez. 

Alapozó Terápiával támogatott mozgásfejlesztés vizsgálatának jelentősége 

a kognitív képességek fejlődésében
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Az eredmények tükrében az is elmondható, hogy a mozgás-

fejlődés hiányosságaira már csecsemő- és kisgyermekkor-

ban figyelni kell, mert a korai életkorban mutatkozó el-

térések előre jelezhetik a később realizálódó fejlődési prob-

lémákat, esetleges tanulási nehézségeket.

 Összességében leszögezhetjük, hogy születéstől kezdve 

biztosítani kell a mozgásteret, lehetőséget és eszközöket a 

gyermekek életkorának megfelelő és fejlődése szempont-

jából nélkülözhetetlen mozgásformák, mozgásminták elsa-

játításához.
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Agytorna a hatékonyabb olvasásért - elemi 

osztályos gyengén olvasó tanulók fejlesztése 

„brain gym” módszerre épülő program által 

Katona Izabella - logopédus
Áprily Lajos Főgimnázium Brassó | Brassó Megyei Erőforrás és Nevelési Tanácsadó Központ

 Napjaink járványszerű problémája a mozgás hiányában 

felnővő gyerek. A digitális eszközök világában született 

gyerekek manapság hamarabb megtanulják a képernyők, 

tabletek, okostelefonok kezelését mint amikor első lépé-

seiket megteszik vagy első szavaikat kiejtik. 

 A keveset mozogva felnővő gyerekek esetében az igazán 

aggasztó figyelmeztető jelek sok esetben akkor jelent-

keznek, amikor a gyerek az olvasáselsajátítás lépcső-

fokához kerül. Lehet, hogy nehezen sajátítja el az összeol-

vasást, téveszti a betűket, lassan olvas, nem érti meg az 

elolvasott szöveget. Emellett feltűnően nehezen nevezi meg 

a testrészeit, ügyetlen a mozgása, nem szívesen játszik 

ugróiskolát és az indián-ugrást képtelen végrehajtani, mert 

nem tudja a test két oldalán végzett mozdulatokat össze-

hangolni. Nehezen figyel, könnyen fárad. Egy kis feltáró 

munka során kiderül, hogy kiskorában nem mászott, vagy 

jobb és bal kezét most is néha összetéveszti, esetleg sokáig 

volt beszédhibás. 

 A gyengén olvasók e gyerekek közül kerülnek ki. 

Tüneteik, részképességeik rendellenességi szintje nem an-

nyira súlyos, hogy könnyen észrevehetőek legyenek és egy 

esetleges diszlexia diagnózis során megfelelő időpontban 

megfelelő fejlesztésben részesüljenek, sokszor osztály-

tanítójuk is későn észleli az elakadásokat.

Diszlexiás vagy csak gyengén olvasó?

 A gyengén olvasók és a diszlexiások közötti határ megál-

lapítása nehéz. A diszlexiás gyerekeket a gyengénolvasók 

között kell keressük, ugyanis elmondható, hogy  minden 

diszlexiás gyengén olvas, de ugyanakkor nem minden 

gyengén olvasó gyerek diszlexiás. A két rendellenesség 

közötti különbségek az olvasási ritmus, az olvasási 

hibaszám, a hibatípusok elemzése során tárhatóak fel.

 Az olvasási idő jellegzetességeinek feltárására Lőrik 

József végzett kutatást (Lőrik, 2005a, Lőrik, 2005b). Az ered-

mények azt mutatják, hogy a diszlexiás csoportba sorolt 

gyerekek minden részfeladatban hosszabb ideig olvasnak, 

de csak a magánhangzók és a szótagok olvasásában van a 

két csoport között szignifikáns különbség, a szavak és a 

mássalhangzók olvasási ideje statisztikailag nem tér el 

egymástól. 

 Lőrik (2005) vizsgálatában a Meixner-próbán elért 

teljesítmény azt mutatja, hogy a gyengén olvasó és jól 

olvasó gyerekek között szignifikáns különbség volt megfi-

gyelhető a szótag- és szóolvasásban, valamint az 

összhibaszámban is. A gyengén olvasó és diszlexiás csopor-

tot összehasonlítva nem talált szignifikáns különbséget az 

egyes feladattípusok keretén belül mért átlagos hibaszám-

ban, azonban az összhibaszám összehasonlításában szig-

nifikáns különbség mutatkozott. Ami a hibaszerkezetet 

illeti, a kutatás eredményei azt mutatták, hogy mindkét 

csoport vezető hibája a felcserélés. A  kihagyás és az áthely-

ezés a diszlexiásoknál kétszer, a hozzáadás, betoldás pedig 

csaknem négyszer gyakrabban fordul elõ.

 Kevert dominancia és gyengén olvasás

 A gyengén olvasás hátterében néha agyi funkciók 

érésével és neuromotoros fejlődési folyamatok rendellenes 

alakulásával kapcsolatos diszfunkciók állnak. Egy gyakran 

megfigyelhető jelenség a nem megfelelő lefolyású lateral-

izáció következtében kialakuló kevert dominancia. 

 A  kevert dominancia következménye, hogy mindkét 

agyfélteke dominanciára törekszik és egymásnak ellent-

mondó információt közvetít.
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Például normális fejlődés esetében a bal agyfélteke felada-

ta a beszédhez kapcsolódó funkciók végrehajtása, de kevert 

dominancia esetében a jobb agyfélteke is aktiválódik ug-

yanazon funkciók esetében. Ennek következménye a verbá-

lis információk feldolgozásának lelassulása vagy feldolgo-

zásának hiányos volta. 

 A kevert dominancia az olvasási, beszéd- és szövegértési 

valamint íráskészségi rendellenességekhez vezethet. Gya-

koriak a vizuálisan hasonló betűcserék (pl. b-d) és 

számcserék (6-9), az elégtelen szem-kéz koordináció miatt 

az íráskép nem megfelelő. A beszéd- és szövegértés elégtel-

enségeket mutat, mivel az információk központi szervezése 

nem megfelelő, emiatt előhívásuk és a velük végzett 

műveletek nem pontosak. Ezeknél  a gyerekeknél sokszor 

kétoldali dominancia figyelhető meg, azonban általában 

mindkét oldali koordinációjuk, teljesítményük gyenge, 

ügyetlenek, iskolai teljestményük elmarad az átlagtól. 

A kétoldali integráció szerepe a gyengén olvasásban

 A kétoldali integráció révén valósul meg a jobb és ba-

loldali testrészek összehangolt működése, a finommotoros 

koordináció, a nagymozgások koordinációja, a logikai gon-

dolkodás, a beszédértés és beszédprodukció, a megfelelő 

szintű olvasás- és íráskészségek alapvető feltétele. 

Az egyedfejlődés során a kétoldali integráció és a laterális 

dominancia párhuzamosan fejlődik. Például kezdetben a 

kisgyerekek mindkét kezükkel rajzolnak, majd az iskoláskor 

közeledtével fokozatosan kizárólag jobb vagy bal kezüket 

részesítik előnyben a grafomotoros tevékenységekben, így 

alakul ki a kézdominancia. 

A sikeres tanuláshoz szükséges készségek feltétele a megfe-

lelő kétoldali integráció és a testközépvonal keresz-

tezésének integrált működése, amely alapja az olvasás köz-

beni sorkövetésnek, az írás közbeni automatikus vizuális 

követésnek, irányok pontos ismeretének. 

 A testközépvonalat keresztezni képtelen gyerek 

látszólag ambidextriás, mindkét kezét egyformán használja 

a különböző tevékenységek végzésében. Azonban ezen 

gyerekek esetében nem alakult ki domináns fél, mindkét 

kezük ügyetlen, írásuk, olvasásuk lassú, nagymozgásuk és 

finommotoros koordinációjuk gyengén fejlett, 

gyakran egyik kézből a másikba váltják az íróeszközöket 

amikor írás vagy rajz közben egyik oldali vizuális térből a 

másikba mennek át, vonalvezetésük nem megfelelő, 

gyakran elfordítják a lapot annak érdekében, hogy ne kell-

jen írás közben a testközépvonalat keresztezni. 

 A testközépvonal keresztezésének akadályozottsága 

lassú olvasási ritmushoz vezet, ugyanis e gyerekek 

sorkövetési képessége hiányos, megakadások figyelhetőek 

meg olvasás közben a bal oldali vizuális térből a jobb oldali 

vizuális térbe való áttéréskor. A vizuálisan hasonló betűk 

(b-d, f-t, sz-zs) tévesztése is a nem megfelelő dominancia és 

irányismeret számlájára írható. 

A Brain Gym-program 

 Az alkalmazott agykutatási elméletekre illetve az ol-

vasás folyamatát feltáró kutatásokra alapozva, ugyanakkor 

a tanulást elősegítő mozgást feltáró kutatásokat figyelem-

be véve Paul Dennison megalkotta a „mozgás révén tan-

ulás” elméletét, amely edu-kineziológia (Edu-K, Dennison 

és Dennison, 1994)  néven vált ismertté. Az edu-kinezi-

ológiát megalapozó elmélet szerint egyszerű test-

mozgás-gyakorlatok elősegítik az agy jobb illetve bal 

féltekéjének integrált működését, ezáltal lényegesen javít-

ják a tanulási nehézségeket és segítenek a pszichés és ér-

zelmi stressz oldásában. 

 Az edu-kineziológia területén tapasztaltak alapján  Den-

nison kidolgozta a Brain Gym oktatási programot. Dennison 

(2006, p.1) szerint a Brain Gym gyakorlatoknak „szilárd neu-

rológiai alapja van”, „olyan integrált, középvonal-keresz-

tező és egyensúlyt feltételező mozdulatok együttese, ame-

lyek a motoros és szenzoros kortexen keresztül mechaniku-

san aktiválják az agy mindkét féltekéjét, serkentik az 

egyensúlyérzékelő rendszert és csökkentik a „harc vagy 

menekülés” mechanizmust (Dennison, 2006, p.8).

 A Brain Gym-program 26 gyakorlatból áll, amelyek a 

mindennapi mozgásban, főleg a mozgásfejlődés korai 

szakaszaiban előforduló, a szem, a kéz és az egész test koor-

dinációját gyakorló mozdulatokból épülnek fel.  Hatásukra 

többek közt javulás tapasztalható az olvasás, a szövegértés, 

az írás, a helyesírás, a számolás és a testi koordináció terén. 

?
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Fejlődik a memória, a figyelem, reakcióink gyorsabbak 

lesznek, összhangba kerül a test két oldala. 

 A Brain Gym gyakorlatok egyik csoportját a testközép-

vonal keresztezését célzó mozdulatok alkotják. A testközép-

vonal keresztezését célzó gyakorlatok legfontosabb ered-

ménye a jobb és bal agyfélteke működésének össze-

hangolása.  A vizuális, kinesztetikus, auditív középvonal 

keresztezése hozzájárul ahhoz, hogy egy-egy folyamatban 

használni tudjuk két szemünket, két fülünket és mindkét 

testfelünket. Az agy szintjén integrálja a két agyfélteke 

működését, így mindkettő funkciói elérhetőek egy tevéke-

nység során.

 A keresztező gyakorlatok egyike a keresztbe lendítés: 

menetelő mozgás mely közben ellenkező oldali térd és 

könyök érintkezik. Ugyanezen típusú gyakorlatok egy 

másik formája amikor felváltva ellenkező oldali kezünkkel 

érintjük meg bokánkat elől, majd hátul, illetve kezünkkel el-

lenkező oldali fülünket fogjuk meg, míg másik kezünk ellen-

kező oldali szemünkre kerül (pl. bal kéz jobb fülre, jobb kéz 

bal szemre, majd fordítva, felváltva többször). 

 A középvonalkeresztező gyakorlatok másik csoportja a 

összekulcsoló-gyakorlatok. Egyik gyakorlat keretén belül 

karjainkat keresztezve összekulcsoljuk kezeinket, majd így 

mellkasunkhoz befele fordítjuk, eközben lábainkat keresz-

tezve állunk. Azonos oldali karunk és lábunk van felül. Majd 

ellenkező karunkat és lábunkat helyezzük felül, mindkét he-

lyzetben 2-3 percig tartjuk a felvett pózt. Az összekulc-

soló-gyakorlatok másik formáját ülőhelyzetben hajtjuk 

végre. Ülő helyzetben egyik bokánkat a másik térdünkre he-

lyezzük, majd azonos oldali karunkat felül téve, karjainkat 

keresztezve fogjuk meg felemelt bokánkat és térdünket. 

 A középvonalkeresztező mozgások leggyakrabban alkal-

mazott gyakorlata a lusta nyolcas. Integrálja a két agyfélte-

ke működését, segíti a két szemmel való látást, javítja a 

szemek mozgását, ami fontos az olvasáshoz. Segíti az írott 

szöveg megértését, javítja a hosszú távú memóriát, szemek, 

váll, nyak ellazulását, koordinációt és központosítást. A gya-

korlat kivitelezésekor kinyújtott karunkat orrunk ma-

gasságában tartjuk. Valamelyik irányba fölfelé kezdve a 

fekvő nyolcast, vagy végtelen jelet rajzoljuk a levegőbe úgy, 

hogy a szemünkkel az ujjunkat követjük. 

Fontos, hogy a fej nem mozoghat közben, csak a szemünk-

kel kövessük az ujjunkat. 

 A nyújtó gyakorlatok egyik jellegzetes mintája a 

vádlipumpa. Elvégzéséhez támadó állásban a testsúlyt az 

elől lévő lábra helyezzük, míg másik lábunk a lábújjhegyek-

en támaszkodik. Kilégzéskor sarkunkat a földre szorítjuk, 

miközben lábunk egyenes tartásban marad. Belégzéskor 

felemeljük sarkunkat talajtól. Néhányszor ismételjük meg a 

gyakorlatot, majd lábat váltunk. A vádli izom a koncen-

trációval mutat szoros kapcsolatot, így a gyakorlat hatással 

van a figyelemre, koncentrációra. A feszes vádli utalhat 

csökkent koncentrációs képességre. Javítja a kife-

jezésteljes beszédet, kommunikációt, a hallottak, olvasot-

tak megértését, a kreatív írást, a feladatok megértését, be-

fejezését. Érdemes naponta kétszer, háromszor gyakorolni 

és oldalanként háromszor ismételni. 

 A nyújtógyakorlatok másik példája a bagoly, amely a 

rövid és hosszútávú emlékezetet fejleszti. Emellett szerepe 

van a hallás utáni megértésben, a számolásban, beszéd-

ben, a kommunikáció javításában. Segíti a gondolkodást 

azáltal, hogy ellazítja a feszült nyakizmokat. A gyakorlat ki-

vitelezésekor csípőszélességű terpeszben álljunk meg, jobb 

kezünkkel fogjuk meg a bal vállunkat és gyengéden 

masszirozzuk izmainkat. Kilégzés közben fordítsunk a fe-

jünket lassan jobbra, belégzése vissza középre, majd kilég-

zés közben lassan balra. Belégzésre előre, és végül kilégzés 

közbe előre le, majd belégésre vissza középre. Kézcsere 

után a másik oldalra is végezzük el a gyakorlatot. 

 Az elefánt nevet viselő gyakorlat aktiválja az 

egyensúlyérzékelést, segíti a szavak megértését, javítja a 

gondolkodás hatékonyságát, a rövid- és hosszútávú em-

lékezetet és a figyelmet.  A gyakorlat kivitelezéséhez nyújt-

suk ki egyik karunkat és helyezzük az azonos oldali fülhöz 

minél közelebb. A nyújtott kar köröző mozgása révén rajzol-

junk végtelenség-jelet a levegőbe, legalább 3-szor mindkét 

irányban. 

 A gondolkodó sapka-gyakorlat a fül - mint reflexzóna - 

működésén alapul, a fül stimulációja közvetlenül is hat a 

fülben lévő szervek (hallás és egyensúly) energetikai áll-

apotára, működőképességére. A fülünk külső peremét 

(karimáját) fentről lefelé haladva finoman simogatjuk 

kifelé.
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Miközben enyhén húzogatjuk kifelé és hátrafelé a fülka-

gylókat, a fülkagyló külső peremét kifelé mozgatjuk. A gya-

korlatot 5–15 alkalommal ismételjük.

 Az energizáló gyakorlatok csoportjába tartozik az agy-

gombok-gyakorlat. Az agygombok feladata serkenteni az 

agy vérellátását és aktiválni a retikuláris aktiváló rendszert, 

amely belső csörgőóra szerepét tölti be, biztosítja az agy ta-

nuláshoz szükséges éberségi állapotát. A gyakorlat segít a 

gyerekeknek megfelelő éberségi szinten maradni, főleg 

azon gyerekek esetében, akiknek figyelme könnyen el-

terelődik, alacsony az energia szintjük. A gyakorlat végreha-

jtásához kérjük meg a gyereket, hogy álljon egyenesen és 

helyezze egyik kezét a köldökére, a másik kezének a hüve-

lyk- és mutatóujját tegye a mellkas felső részén található 

kétoldali bemélyedésre és maradjon ebben a pózban le-

galább 30 másodpercig. 

 A kapcsoló gyakorlatok közé sorolhatóak a földkapcsoló, 

a térkapcsoló, és az egyensúlykapcsoló gyakorlatok. 

A földkapcsoló-gyakorlat szellemi fáradtság esetében 

hatásos. Végzésekor egyik tenyerünk a köldökön fekszik, 

másik kezünk ujjaival megérintjük az alsóajkunk alatti 

területet. A térkapcsoló-gyakorlat keretén belül egyik 

tenyerünk a köldökünkön nyugszik, másik kezünk ujjaival 

megérintjük a felsőajkunk fölötti területet. 

Az egyensúlykapcsolók-gyakorlat elvégzéséhez egyik kezün-

ket tegyük a fülünk mögé úgy, hogy ujjaink a tarkó irányába 

mutassanak. Ujjaink hegyét kissé nyomjuk a tarkó mély-

edésébe, míg másik kezünket helyezzük a köldökünkre. 

Néhány belégzés után cseréljük meg kezeinket. Legalább fél 

percig végezzük a gyakorlatot. 

 Ezeket a gyakorlatokat speciális olvasás- és írásfejlesztő 

gyakorlatokkal kiegészítve dolgoztuk ki fejlesztési pro-

gramunkat és végeztük el ennek a hatásvizsgálatát, azzal a 

céllal, hogy a gyengén olvasó gyerekek számára olyan lo-

gopédiai terápiás eszközt állítsunk össze, amely a ne-

hézségeik gyökerét képező, rendellenes mozgásfejlődési 

mintázatokból adódó központi idegrendszeri működést 

vélt helyreállítani, amely logopédiai foglalkozások, de isko-

lai tanórák keretén belül is napi rendszerességgel alkal-

mazható és azokat a tanulásban alapvető fontosságú 

képességeket célozza meg, amelyek a sikeres olvasástan-

uláshoz elengedhetetlen fontosságúak.  

Mi volt a vizsgálatunk célja?

 Célunk a gyengén olvasó gyerekek esetében a Brain Gym 

módszerre épülő fejlesztési programnak az olvasási teljesít-

ményre, a szövegértésre,a nyelvi-helyesírási készségekre, a 

figyelmi koncentrációra illetve a téri orientációra kifejtett 

hatásának a vizsgálata volt. 

 

Mit feltételeztünk?

 Feltételeztük, hogy a Brain Gym-módszerre épülő fejlesz-

tési program hatására az olvasás sebessége és pontossága 

valamint a szövegértés, a nyelvi-helyesírási készségek, a fi-

gyelmi koncentráció képessége illetve a téri orientáció 

javulást mutat az elemi osztályos gyengén olvasó tanulók 

esetében. 

Vizsgálati csoport

 Vizsgálati csoportunkat négy, harmadikos, illetve negye-

dik osztályos fiú alkotta, akik esetében úgy a tanítókkal fel-

vett kérdőívek mint az elvégzett felmérő próbák (Olvasási 

felmérőlap 3. és 4. osztályos gyermekek részére, 

szövegértési vizsgálat 2. és 3. osztályosok részére, 

Nyelvi-helyesírási felmérőlap 3. osztályosoknak, 

Pieron-teszt,  téri tájékozódás és a testséma vizsgálatára 

összeállított felmérőlap) alapján gyengén olvasás diag-

nózisát fogalmaztuk meg. 

A fejlesztési program felépítése 

 A harminc órára tervezett fejlesztési program általános 

tervét heti két alkalommal tartandó  50 perces órákra 

építettük. A fejlesztési óra első 20 percében a Brain 

Gym-program gyakorlatainak végrehajtására helyeztük a 

hangsúlyt, ezt követték az olvasás- és írászavar javítására 

irányuló gyakorlatok, figyelemfejlesztő gyakorlatok vala-

mint az otthon naponta elvégzendő Brain Gym-gyakorlatok 

bemutatása és megbeszélése. 
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A kutatás eredményei

 A Brain Gym-programra alapuló beavatkozás a magán-

hangzó- és mássalhangzó-olvasás, a szótagolvasás, vala-

mint a szó- és mondatolvasás területén minden vizsgált 

tanuló esetében javulást eredményezett. Az olvasási ritmus 

javulását jelzi az olvasási felmérőlapon a beavatkozás 

végén mért olvasási összidő csökkenése a kezdeti 

értékekhez képest. 

Az olvasási összidő (mp) változása a beavatkozás során

 Ugyancsak az olvasási teljesítmény javulását támasztja 

alá az olvasási hibaszám csökkenése a beavatkozás során. 

Megfigyelhető a vizuálisan hasonló betűtévesztések, a 

szótagolvasás esetében a fordított olvasás gyakoriságának 

a csökkenése.  

 A szövegértés területén jelentős javulás észlelhető. Az ol-

vasási ritmus, a sorkövetés javulásának valamint a betűk 

könnyebb differenciálásának köszönhetően a tanulók fi-

gyelme nagyobb mértékben irányult a szövegben található 

információkra és ezek összefüggéseire, több részletet 

tudtak megjegyezni és ezeket a kérdések segítségével fe-

lidézni. Mefigyelhető volt a pretesztre jellemző, olvasási 

folyamatra irányuló figyelemről a posztteszt esetében a 

szöveg tartalmi egységeire való fókuszváltás. 

 A nyelvi-helyesírási készségek területén  a zöngés-zöngé-

tlen hangok helyesírásában, a magánhangzók és mással-

hangzók időtartamának jelölésében, a szótagolásban, 

toldalékok és ragok helyesírásában illetve a tollbamondás 

keretén belül megfigyelhető  helyesírásban a vizsgálati 

csoport minden tagjánál javulást figyeltünk meg. 

A nyelvi-helyesírási készségek felmérésében elért 

pontszámok változása a beavatkozás során

 A figyelmi koncentráció területén elmondható, hogy a 

Brain Gym-módszerre épülő fejlesztési program alkalmazá-

sa során javulás figyelhető meg a vizuális diszkriminációt 

feltételező figyelmi koncentráció területén. 

Az előfelméréshez képest növekedett az átnézett elemek 

száma, ugyanakkor megfigyelhető a hibás jelölések 

számának csökkenése. 

 A téri orientáció és testséma vizsgálatára összeállított 

felmérőlapon elért eredmények azt mutatják, hogy beavat-

kozásunk következtében a téri tájékozódás és testséma 

területén jelentős fejlődés figyelhető meg az agyféltekék 

működésének összehangolása, a lateralitás és a dominan-

cia megerősítése révén. 
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Míg a preteszt alkalmával megfigyelhető volt a jobb illetve 

bal oldali testrészek azonosítása, ez a posztteszt alkalmával 

nem jelentett nehézséget. A testközépvonal keresztező 

mozdulatok esetében is megfigyelhető volt a a mozdulatso-

rok végrehajtásának könnyedsége a posztteszt keretén 

belül. 

Következtetések, javaslatok

 Az agyféltekei dominancia, lateralitás, a kétoldali össze-

hangolt működés fejlesztése által a Brain Gym-program 

olyan alapvető agykérgi működés korrigálását célozza meg, 

amely nemcsak a tanulás, hanem a mindennapi tevéke-

nység, a környezethez való optimális alkalmazkodás, a 

sikeres beilleszkedés megvalósításában elengedhetetlen 

fontosságú. 

 A hipotéziseinket beigazoló vizsgálatok mellett a megfi-

gyeléseinkből származó következtetéseink a fejlesztő pro-

gramnak a gyerekek önmagukkal és tanulással szembeni 

attitűdjével kapcsolatosak. A beavatkozás során a gyerekek 

fokozódó érdeklődést mutattak a gyakorlatok iránt, 

önértékelésük javult, önbizalmuk erősödött, csökkent a 

sikertelen próbálkozások okozta negatív érzelmi megnyil-

vánulások gyakorisága. 

 A kutatás korlátozó tényezői közé sorolható a gyakorla-

tok végzésének gyakorisága. A fejlesztés heti két órában 

valósult meg. Hatékonysága feltehetően növelhető a gya-

korlatok mindennapi tevékenységbe való beépítésével. Ug-

yancsak a beavatkozás hatékonyságát növelné, ha hossz-

abb ideig végeznénk a gyakorlatokat. 

 Fejlesztési programunk előnye, hogy könnyen alkal-

mazható, nem igényel különleges eszközöket vagy 

körülményeket, a gyakorlatok időtartama rövid. Ezért úgy a 

logopédiai rendelőben, logopédiai terápia részeként, mint 

az osztályteremben a tanulók mindennapi iskolai tevéke-

nységébe beépítve is alkalmazható, terápiás hatása mellett 

biztosítva a gyerekek tevékenységéből gyakran hiányzó 

mozgást. 
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A matematika tanításában sikeresen alkal-

mazható módszerek és eszközök a komplex 

és intenzív támogatást igenylő tanulóknál

Papp Emőke - gyógypedagógus

 I. fokozati tudományos módszertani  dolgozatom ku-

tatásához, olyan témát választottam, mely a későbbiekben 

is hasznos lehet a pályám során a tanításban, a matematika 

tanításában sikeresen alkalmazható módszerek és eszközök 

a komplex és intenzív támogatást igénylő tanulóknál.

   A komplex és intenzív támogatást igénylő tanulók óra 

közben, nagyon hamar megunják a tevékenységet vagy el-

kalandozik a figyelmük, ezért mindig próbálok különböző 

módszereket és érdekes, színes eszközöket használni, ug-

yanakkor a szervezési módokat is próbálom cserélni, kom-

binálni. Mindig arra törekedtem, hogy a matematikai órákat 

változatosabbá és színesebbé tegyem tanulóim számára. A 

különböző témákhoz kapcsolódó feladatokat, gyakorlato-

kat, próbálom játékos formában eléjük tárni, mivel úgy 

vettem észre ha játszanak, nem tűnik nekik munkának, egy 

feladat teljesítésének és így szívesen végzik el azt, nekem 

pedig sikerül erősítenem a terápiás, fejlesztő munka 

hatását. Bátran kijelenthetem, hogy matematika órát 

bárhol tarthatunk és felhasználhatunk majdnem bármilyen 

eszközt, a lényeg, hogy elvarázsoljuk a tanulót és az észre 

sem veszi majd, hogy tanult.

 A BNO-10 Zsebkönyv meghatározása szerint az értelmi 

akadályozottság (mentális retardáció): abbamaradt, vagy 

nem teljes szellemi fejlődés, melyre jellemző a különböző 

készségek romlása, olyan készségek, melyek a fejlődés során 

jelennek meg, és készségek, amelyek az intellektus minden 

szintjén érintik, mint például a kognitív, nyelvi, mozgásbeli, 

szociális készségek, képességek. A retardáció létrejöhet 

minden más mentális, vagy fizikai állapottól függetlenül is. 

A mentális akadályozottság mértékét hivatalosan intelli-

gencia-tesztekkel határozzuk meg. 

Simpson, Mizen, Cooper (2016) szerint az összetett és in-

tenzív támogatást igénylő tanulók gyakrabban szenvednek 

testi és lelki betegségekben és sokkal gyakrabban beteged-

nek meg. Az epilepszia, az érzékszervi károsodások, a fe-

jlődési rendellenességek, a pszichózis és a viselkedési 

problémák gyakoribbak, mint az általános népességnél.  Az 

értelmi akadályozottságnak több ezer oka van, és az ál-

talános ismeretek ellenére gyakran ismeretlenek. 

  A gyógypedagógia  fő célja a tanuló felkészítése az 

életre, ahol lehetséges az önálló életre. A matematikai 

készségek elsajátításának legfontosabb tényezője (de nem 

csak a matematikának) a hatékony tanítás és a legfontos-

abb elem a tanár (Tamer, 2013). Amikor egy tanár több 

módszert és eszközt használ az órákon, a diákok fejlesztése 

is sikeresebb. Az iskolai hatékonyságnak, a tanításnak 

nagyon fontos része a tanár-diák kapcsolat, mert a tan-

ulókat nagyon gyakran a tanár elismerése motiválja, nem 

pedig a feladat. Mindenesetre a tanár-diák kapcsolat az a 

környezet, amelyen keresztül az oktatási hatások eljutnak a 

tanulókhoz.

 A komplex és intenzív támogatást igénylő tanulóknak 

nehézségeik vannak a matematikai készségek elsa-

játításában. Lassabb haladási ütemet, részképességek foly-

amatos fejlesztését, változatos gyakorlatot és folyamatos 

segítséget igényelnek. Ismert, hogy több ismétlésre van 

szükségük a tanulás során, vagy ha alacsony az ismétlések 

száma, akkor alacsonyabb teljesítményt nyújtanak. Konk-

rét szintekről kis lépéseket teszünk az absztrakció szintje 

felé. (Tamer, 2013)
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 A vizuális és akusztikus érzékelés, a sorozatosság, az em-

lékezet, a térbeli és a síkbeli orientáció elengedhetetlen 

kellékei a matematika órákon. (Szabó, 2001), valamint a sz-

abályok kidolgozásához, a szimbólumok alkalmazásához, a 

tartalom megértéséhez.

   A kutatásom hipotézise az volt, hogy a fejlesztő program 

hatására szignifikánsan javul a tanulók tájékozódása, 

soralkotása, mennyiségfelismerése, számfogalma. A Kis N 

típusú kísérleti (egyszemélyes kísérleti design) választot-

tam, ami az egyedi viselkedés megváltozásának feltételeit 

vizsgálja. A vizsgálati személyek a  zilahi Centrul Școlar 

pentru Educație Incluzivă “Speranța”, speciális iskola tan-

ulói. A vizsgálati alanyok, hetedik és nyolcadik osztályos ta-

nulók voltak, életkoruk minimum 14 és maximum 17 év 

között váltakozott.

   A diszkalkuliaveszélyeztetettség, illetve a fennálló disz-

kalkulia diagnózisára szolgáló vizsgálatok három fő részre 

bonthatók: orvosi, pszichológiai és pedagógiai vizsgálat. 

A komplex és intenzív támogatást igénylő tanulóknál 

nagyon fontos helyet foglal el az orvosi vizsgálat, mivel 

feltárja a neurológiai eltéréseket, tüneteket, kóros elvál-

tozásokat. Ezek a vizsgálati eredmények a terápia megter-

vezése és a prognózis szempontjából meghatározóak lehet-

nek. A pszichológiai vizsgálatok célja pedig az, hogy 

feltérképezze a gyermek intelligencia struktúráját és a 

különböző részképességek állapotát. A pedagógiai vizsgálat 

magába foglalja az általános anamnézist. Maga a vizsgálat 

tartalmában alkalmazkodik a gyermek osztályfokához, il-

letve matematikai tudásának elvárható vagy feltételezhető 

szintjéhez.

 A felmérés során Dr. Juhász Ágnes által szerkesztett Lo-

gopédiai vizsgálatok kézikönyvének 39. mellékletét 

használtam fel: A Számolásvizsgálat területei és a disz-

kalkulia veszélyeztetettségre utaló hibák (óvoda, 

nagycsoport). Ez a vizsgálólap a matematika alapjául szol-

gáló részképességek felmérését biztosítja.

A következő részképességeket mértem fel:

 1. A saját testen, térben, síkban, időben való tá-

jékozódás felmérése, tér-és síkbeli relációk alkotása.

 2. A soralkotás megfigyelése manipulatív szinten 

(2 majd 3 változóval).

 3. Számlálás növekvő és csökkenő sorrendben a megfe-

lelő számkörben.

 4. A globális mennyiségfelismerés saját testen (majd 

tárgyakon, korongokon).

 5. A számemlékezet 2-3-4 taggal oda-vissza.

 6. Mennyiség-számnév egyeztetése.

 7. A mennyiségi relációk alkotásának megfigyelése (a 

mennyiségi relációk megnevezése).

 8. A mennyiségállandóság kialakulásának megfi-

gyelése.

   

 A fejlesztés során használt módszerek: előadás, meg-

beszélés, szemléltetés, problematizálás, gyakorlás, játék 

stb.

A fejlesztés során használt eszközök: építőjátékok, 

gyöngyök, szívószálak, ollók, képek, képkártyák és szám-

kártyák, feladatlapok, laminált feladatlapok, színes ce-

ruzák, kariókák, a szobában való tárgyak, labdák, geometri-

ai formák, síkidomok, kitapintható számok, gyümölcsök, 

tálcák, kosarak, dobozok, játéktáblák, mágnesek, kupakok, 

dobókockák, dominók stb.

   A fejlesztés alatt heti egy, illetve két alkalommal találkoz-

tam a tanulókkal, ez függött a tanulók aktuális létszámától, 

alkalmanként 30 percet ölelt fel. Az időtartam változott 

annak függvényében, hogy az illető gyakorlatokat a tanulók 

mennyire tudták helyesen megoldani.

A fejlesztés folyamán a különböző területeket egymással 

párhuzamosan fejlesztettem: 15  perc jutott a rész-

képességek fejlesztésére: tulajdonságok, relációk, állítások 

területére, ezen belül a saját testen, térben, síkban, időben 

való tájékozódásra, a soralkotásra, csoportosításra és az el-

lentétek-viszonyításokra. 15 perc állt rendelkezésre a szám-

fogalom területére, a mennyiség – számnév egyeztetésére 

és a számolásra növekvő és csökkenő sorrendbe. 

Kutatásom hipotézisének igazolásához és az eredmények 

megerősítéséhez, szükséges volt az előmérések és az 

utómérések öszehasonlításának eredményeire.

A matematika tanításában sikeresen alkalmazható módszerek 

és eszközök a komplex és intenzív támogatást igenylő tanulóknál

TANULMÁNYOK
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Ugyanakkor a kutatás hatékonyságában csak akkor le-

hettem biztos, ha az eredményeket statisztika - SPSS pro-

gram segítségével is megvizsgáltam. T próba nonparametri-

kus változat alkalmazását választottam, (Wilcocxon próba), 

az eredmények értékelésére. 

A vizsgálati személyek egyéni képességei, valamint a rész-

képességek terén nagymértékű fejlődés volt észlelhető a fe-

jlesztő program lezárta után, amint ezt a dolgozatomban 

megtalálható diagramok és táblázatok is bizonyíthatják. 

   Nagy jelentőséggel bírnak a nem táblázatba tehető adatok 

is, mint például, hogy a tanulók kényszer nélkül, csendben, 

lelkesen ülték végig a foglalkozásokat. Az, hogy nagyobb 

önbizalmat nyertek az egyéni munkában, hiszen, habár 

csoportos tevékenységek voltak, a tanulók legtöbbet egyé-

nileg kellett dolgozzanak.

   A kutatás gyakorlati hasznát, abban láttam elsősorban, 

hogy a tanulók érdeklődését sikerült felkelteni és megtar-

tani a fejlesztési órák alatt valamint, hogy fejlődést értek el 

a tanulók, ami megkönnyíti számukra a további iskolai 

tapasztalatok szerzését.

Az érdekes, színes, könnyen manipulálható didaktikai esz-

közök használatával a tanulók sikerélményhez jutottak, ami  

nagyon motiválta őket.

 Az elért eredmények azt is bizonyítják, hogy egy kis lel-

kesedéssel, odafigyeléssel, elfogadással, megfelelő 

módszerekkel és eszközökkel, a komplex és intenzív 

támogatást igénylő tanulók is fejleszthetők és érdemes 

foglalkozni velük, hisz egy olyan szakmai kiteljesedést ered-

ményez, amit szerintem máshol nem érhetünk el.
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Néhány gondolat a 0–5 éves 
korosztályt érintő etetési 
és evészavarokról 
Bazaráth Tünde - gyógypedagógus

 A táplálkozás, az evés, a gyarapodás legelemibb 

szükséglete és a fejlődés alapja. Minden kisgyermeknek 

megfelelő mennyiségű és összetételű táplálékra és 

folyadékra van szüksége az egészséges fejlődéshez. A 

táplálkozás minősége és milyensége a (testi) növekedés és 

gyarapodás mellett, kiemelten fontos a központi ide-

grendszer fejlődése szempontjából. Az idegrendszer fe-

jlődése az első három életévben, döntően kihat egész 

életünkre. Kutatások sora bizonyítja, hogy a nem megfelelő 

csecsemő és kisgyermekkori táplálkozás rossz hatással van 

az agy növekedésére és a pszichomotoros fejlődésre.

 A születést követően a táplálás-táplálkozás rendkívüli 

jelentőségű az anya-gyermek kapcsolat, a kötődés kial-

akulásában, ahogyan a gyermek növekszik, önállósodik, ét-

kezési szokásai fejlődnek, változnak és az evés fokozatosan 

közösségi élménnyé is alakul. A táplálkozásban bekövet-

kező zavarok előbb az anya-gyermek kapcsolatra, majd a 

család egészének működésére hatnak ki, zavart, törést 

okozhatnak és a fiziológiai okokon túl, a háttérben gyakran 

lelki tényezők állnak. Ezek a szálak néha megdöbbentően 

messze vezetnek a kisgyermek és családja élettörténeté-

ben. 

 Gyógypedagógusi munkám során egyre gyakrabban 

találkozom táplálással kapcsolatos problémákkal, a korai 

intervenciónak ez immár egy megkerülhetetlen területe. A 

probléma súlyosságát jelzi, hogy a felmérések szerint, az át-

lagosan fejlődő gyermekek 25%-a, az eltérő fejlődésmenet-

tel rendelkezők 80%-a – ebből 1-2% súlyosan veszélyez-

tetett, neurológiai problémákkal élők 90%-a, autizmus 

spektrum zavarral élők 80-90%-a, koraszülöttek 40%-a érin-

tett. 

 Az evészavarok vizsgálata és terápiája néhány éve már a 

nemzetközi gyakorlatban, Magyarországon és szerencsére 

hazánkban is felkerült a gyógypedagógiai ellátás, azon 

belül is, kiemelten a koragyermekkori intervenció palettá-

jára. A táplálkozással kapcsolatos zavarok, problémák 

feltérképezése, a hátterükben húzódó összefüggések 

megértése összetett, interdiszciplináris szemlélettel és 

felkészültséggel rendelkező szakemberek csapatmunkáját 

igénylő feladat.

 Ha az evészavarokkal foglalkozunk, fontos az evésre, 

mint önálló fejlődési területre és annak jól meghatározható 

folyamataira tekintenünk, mely nem az első szoptatással, 

hanem már a fogantatással, egyes pre- és perinatális ku-

tatások szerint pedig a fogantatást megelőző időszakkal 

kezdődik. Ugyanakkor az evés sohasem jelent csak ön-

magában táplálékfelvételt, összetett társas-szocializációs 

szerepe és funkciója van. Mindannyiunknak megvannak az 

evéshez, étkezésekhez kapcsolódó érzései, emlékei, mely-

ekhez kellemes vagy kellemetlen érzelmek, testi érzetek 

kapcsolódnak.

 Ahogyan ezt Marcel Proust írta le részletgazdagon Az 

eltűnt idő nyomában című művében: az illatok, szagok, ízek 

önkéntelenül, egész, elfeledettnek hitt epizódokat idéznek 

fel életünkből, gyermekkorunkból. Családi együttlétekhez, 

életünk fontos eseményeihez a társas étkezések szorosan  

hozzátartoznak. A nagymama süteményéhez, édesanyánk 

csirkepaprikásához, melynek ízét annyira egyedinek éljük 

meg megannyi érzet, érzelem, élmény társul. Azt a nagyon 

elemi, a tudatos és tudattalan határán, mély ösztönkész-

tetésekből fakadó, elemi, akaratlagosan nem befolyásol-

ható preferenciákon alapuló üzentet, ami az evéshez társul, 

mintaként gyermekeink felé is továbbítjuk, mikor együtt 

eszünk velük.
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Generációkon átívelő családi és evési szokásaink, kialakult 

értékrendszerünk, evéssel kapcsolatos, megörökölt hie-

delmeink mind együttesen és közvetlenül hatnak gyerme-

künk evési szokásaira.

 Az evés egy érzelem telített helyzet: anya-anyag, ma-

ter-materia, étel-élet kapcsolatok még teljes evidenciák az 

első életévben. Öt-hat éves kor táján lesz az étel csupán 

táplálék. Az evészavarok vizsgálata során anya- (anya) anyja 

és az anya-gyermek kapcsolata kulcsfontosságú téma. A 

táplálás és kiemelten a szoptatás gyógyítja a 

szülés/születés élményét. A biztonságot adó, szeretetteljes 

légkör lehetőség az édesanya és csecsemője számára, hogy 

egymás társaságában feloldódva az egyik befogadja, amit a 

másik felkínál neki. Ebben a korai korszakban mindig van 

lehetőség a „hibázásra” és az esetleges rossz élmények 

felülírhatók, gyógyíthatók. 

 Mindezen szempontokat figyelembe véve a WHO ajánlás 

szerinti ellátási protokoll hat hónapos korig kizárólagos 

anyatejes táplálást ír elő, ami utána táplálással akár egy 

éves korig is kitolódhat és a következőképpen néz ki: - any-

atejes táplálás mellből (az édesanyáé), - anyatejes táplálás 

lefejt tejből (édesanyáé), - donor anyatej (szoptatás), - 

tápszer.

 Mindezek fényében nem meglepő, hogy az evés és 

emésztés fiziológiai folyamata is hihetetlenül bonyolult és 

összetett. Egy része tudatos kérgi szabályozás alatt áll, 

akaratlagos és reflexes folyamatok láncolata követi 

egymást, bonyolult neurohormonális szabályozás hangolja 

össze. Másik részére (emésztés) nincs akaratlagos, tudatos 

befolyásunk, viszont közvetlenül hat magatartásunkra, 

közérzetünkre. Egész különálló kis hálózat, az enterális ide-

grendszer felelős a vékonybél  működésének szabály-

ozásáért. 

 Az evészavarok okainak lehetnek: organikusak (szervi) 

ezek kizárása elsődleges feladat a bevatkozás kezdetén, iat-

rogéniák (orvosi kezelésből származó ártalom, szövőd-

mény), reakció valamilyen külső beavatkozásra (szenzoros 

étel averzió) illetve pszichés tényezők.

Mikor kell szakemberként evészavarra gondolnunk? 

Minden esetben ha a gyermek gondozója, szülője evéssel 

kapcsolatos problémát észlel és ezt jelzi felénk, valamint ha 

az alábbiak közül valamelyik tartósan, legalább négy hétig 

fennáll:

 - az étkezések fél óránál tovább elhúzódnak 

 - a gyermek megragad egy evési mintában és nem tud 

továbblépni 

 - bizonyos ételeket, ételcsoportokat következetesen elu-

tasít

 - az étel repertoár végletesen beszűkül

 - az evési-etetési helyzet problémás, bizarr, elkerülő 

viselkedést vált ki. 

 

Három nagy csoportját különböztetjük meg az evésza-

varoknak: 

 - organikus: szájüreg, garat nyelőcső strukturális elvál-

tozásai, csökkent terheléstolerancia, központi, perifériás 

idegrendszeri szabályozási zavara

 - reakció külső beavatkozásra: újszülött-, csecsemőkori 

agresszív, periorális beavatkozás miatt nem alakulhatnak ki 

az orális funkciók és/vagy a száj körüli régió túlérzékennyé 

válik.

 - pszichés: regulációs zavarok, csecsemőkori anorexia.

 Bírálat és ítélkezésmentes hozzáállással, a családi 

rendszerben szemlélve tudjuk csak feltérképezni az evésza-

vart. A célzó beavatkozást pedig alapos evésvizsgálattal 

kezdjük. Miután a szülők jelzik a problémát, megkeresnek, 

következik egy kérdőív kitöltése a gyermek egészségi áll-

apotáról, evési szokásairól, preferenciáiról. Általában 

kérünk videót is egy átlagos otthoni étkezésről, ezt követi a 

fókuszált részletes anamnézis a gyermek és a szülő jelen-

létében, ami kiterjed a viselkedés, az orális-motoros funk-

ciók, az interakciók megfigyelésére, az összefüggések 

feltérképezésére, aminek során hagyunk időt szülőnek és 

gyermeknek feloldódni. A fókuszált anamnézis része az 

evés megfigyelése is, erre a vizsgálat helyszínén és idején 

kerül sor. Egy másik napon kerítünk sort a szülői konzu-

ltációra, megbeszélésre, amelynek során összegezzük a 

benyomásainkat, javaslatokat teszünk, irányelveket 

jelölünk ki, ötleteket adunk. 

Néhány gondolat a 0-5 éves korosztályt érintő 

etetési és evészavarokról 
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Néha csak kísérő vagy elfeldő tünet az evészavar és más 

területen kell tartósan segítséget nyújtani, de legtöbbször, 

dietetikus/gasztroenterológus, gyermekpszichiáter, 

pszichológus, evészavarokban képzett gyógypedagógus 

közös, jól összehangolt csapatmunkája lesz a terápiás beav-

atkozás. 

Néhány gondolat a 0-5 éves korosztályt érintő 

etetési és evészavarokról 
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Leképezett mindennapok
A napirend felettébb hasznos volta
Mészáros Noémi Réka, gyógypedagógus

 Ahogy nagyon sok területen, úgy az autizmus spektrum 

zavar területén is változásokat észlelhetünk: kezdve a gya-

koriság növekedésétől, a spektrum szemlélet bevezetéséig 

vagy inkább konstelláció? (Hearst, 2015), az autizmus és a 

társadalom megítélésén át (neurodiverzitás fogalmának a 

megjelenése), genetikai kutatások eredményei és  a korai 

diagnosztika, társadalmi szemléletváltásig. E szemlélet 

váltásnak engedve, autizmus spektrum zavart tárgyalom. A 

gyerek kapcsán ebben a kontextusban az autista meg-

nevezés használom.  Tény, hogy még sok mindent nem 

tudunk, de talán eleget ahhoz, hogy az elég jó szülő 

analógiájára elég jó ellátást nyújthassunk és ezáltal jobb 

életminőséget biztosítsunk a ránk bízott gyermekek és 

családjaik számára.  Ebben szeretnék egy gyakorlati le-

hetőségre rávilágítani.

 Egyre gyakrabban találkozunk az autizmus spektrum 

zavar diagnózissal. Egyre többet is tudunk róla, a Lorna 

Wing féle triász, ami napjainkban a diagnosztikában átal-

akult diáddá (DSMV) sokat segít az autizmus spektrum 

zavar beazonosításában, diagnosztikájában. Ugyanakkor a 

genetikai ismeretek fejlődése is sok érdekességet tárt fel 

ezen a területen, de Uta Frithel együtt azt gondolom, hogy: 

Az igazi kérdés az elme működése, vagyis, hogy hogyan gon-

dolkodnak az autista emberek. Meggyőződésem, hogy még 

ha mindent tudnánk is az autizmus spektrum zavar okairól, 

akkor sem értenénk igazán. Azt kell tudnunk, milyen au-

tizmussal élni. (Uta Frith, 2008) Vagyis mi van a tünetek 

mögött, mi történik kognitív/ pszichológiai szinten. 

 Kognitív pszichológiai szinten négy területen azonosí-

tottak be sajátos működést:

 - a mentalizáció, más néven elme olvasás, naiv tu-

datelmélet, TOM;

 - a végrehajtó működések

 - gyenge centrális koherencia

 - szenzoros ingerfeldolgozás.

Ez utóbbiról már előző lapszámban szó volt Kulcsár Ágota 

cikkében.

 Az elme olvasás (tudatelmélet vagy másképpen TOM, 

mentalizáció) agyunk szociális működése teszi lehetővé 

számunkra, hogy mások viselkedését megértsük, olvassuk 

és arra szinte automatikusan reagáljunk, mindezt különleg-

es erőfeszítés nélkül. Ez képessé tesz minket arra, hogy a 

másik személyek várható viselkedésére következtessünk. 

E képességnek egyik jól ismert kutatási példája a Sally és 

Anne teszt, amelyben azt kell megállapítania a gyereknek, 

hogy mi van a dobozban. 

(forrás Baron-Cohen, Leslie and Frith (1985))
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 Az autizmusnál ez a mentalizáció hiányos, elme 

vakságról beszélünk. Sok esetben nem képesek beleképzel-

ni magukat mások bőrébe, nem tudják elképzelni, hogy mi 

van a másik fejébe, mire gondol a másik. Ennek a sajá-

tosságnak a mindennapokban az a következménye, hogy az 

autista  szorong, ügyetlen társas helyzetekben, félreérti a 

beszélő szándékát, nem érti mások nézőpontját, nem érti 

az iróniát, túl kevés / túl sok vagy nem helyén való in-

formációt szolgáltat a környezetének. A környezet pedig 

ezeknek hatására érzéketlennek, udvariatlannak, szem-

telennek, neveletlennek vagy gyerekesnek tarthatja az au-

tista gyerekeket.

 A végrehajtó működés,  egy problémamegoldó rendszer, 

amely egy cél érdekében a viselkedésünket megszervezi, 

lehet ez a feladat akár egy mindennapi feladat pl. egy öltöz-

ködés vagy egy összetettebb feladat tervezés, ellenőrzés, 

kivitelezés, amelynek megtervezzük a szükséges lépéseit, 

az időt, a sorrendet. 

 A végrehajtó működések sajátossága a minden napok-

ban nehézséget okozhat a cselekvéssorok kivitelezésében 

(öltözködés, mosakodás végig vitelében), leragad egy 

lépésnél, vagy rugalmatlanság, a jól bevált megoldásokhoz, 

rutinhoz való ragaszkodás, a rutinhoz való ragaszkodás ne-

hezíti a feladat váltást, ezért jelentenek számára az új he-

lyzetek, az új válaszok stresszt, nehéz számukra várakozás. 

Ugyanakkor a részleteknél akad el. A mindennapokban az 

autista a részletek világában él, nem látja meg  az összefüg-

géseket, kifejezetten ügyes részleteket igénylő feladatok-

ban (puzzle), de nehézséget okoznak az olyan feladatok, 

melyekben az ingereket összességükben, a lényeget kellene 

értelmezni (pl. az emberi arc).

 A gyenge központi koherencia, azt is jelenti, hogy nem 

látja a kontextust vagyis a körülöttünk lévő világ kisebb és 

nagyobb részletek különböző jelentőségűek, ugyanakkor a 

dolgok egyik helyzetben fontosak lehetnek, míg a másik he-

lyzetben lényegtelen, mindez az adott körülménytől függ, 

attól hogy milyen kontextusban tapasztaljuk meg. Ennek 

gyengesége a konkrét gondolkodás jellemzője, nem látja a 

fát az erdőtől és sokszor nem látja az erdőt és ezért nem 

tudja azonosítani a fát. Ennek a központi koherencia 

gyengeségnek a mindennapokban a konkrét értelmezés, a 

konkrét fogalmazás a következménye.

 Amit mind a négy kognitív/pszichológiai szinten való sa-

játos működésről és eltérésből levonhatunk összegzéskép-

pen az az, hogy mindegyik hozzátesz a megértéshez. 

Egy-egy jelenségnek több magyarázata is lehet, és az autis-

ta személy szociális-kommunikációs kompetenciája sérül, 

a fizikai világ észlelésének a zavara áll fenn, ezáltal nehezen 

értelmezhető, szorongást kelt.

 A beavatkozás közös nevezője kell legyen az, hogy struk-

turált legyen, jelezzen előre és vizuális támogatást biztosít-

son. Ami fontos, hogy megtaláljuk azt a négy dioptriás 

lencsét, amin átnézve, figyelembe véve, értékelni/értel-

mezni tudjuk az autista gyerekek viselkedését és ezeket 

használva a mindennapokban a terápiás beavatkozást 

ennek függvényében tervezzük meg.

 A strukturáltság, előrejelzés és vizuális támogatás egyik 

legjellemzőbb eszköze és az akadálymenetésítésben nagy 

segítségünkre lehet az autista gyerekek támogatásában a 

napirend.

 Tehát, ha összegezzük akkor elővehetjük a jéghegy 

klasszikus példáját autizmus spektrum zvarra vonat-

kozólag.  Mit látunk? A viselkedést, és mi van mögötte? 

Ahhoz, hogy ezeket a viselkedési problémákat megelőzzük, 

egy autista barát környezetet kell létrehoznunk és ennek a 

környezetnek talán az egy egyik legelső teendője, hogy 

segítsünk rendet tenni ebben a káoszban, amit a minden-

napok jelentenek, és amely ennyire nehezen érthető az au-

tista gyerekek számára. Tegyük átláthatóvá, kiszámíthatóvá 

ezt a környezetet.

 Az autizmus spektrum zavar esetében nem az a kérdés, 

hogy szükség van-e vizuális támogatásra, hanem az, hogy 

milyenre. Mint már említettem bejósolható, kiszámítható 

környezet alakítsunk ki. Fontos láthatóvá tenni, hogy hol?, 

mit?, meddig?,  mikor?, kivel? és mi következik utána. Mind-

ezek megvalósítására jó eszköz a napirend. A napirend segít 

érthetővé és jól követhetővé tenni a nap eseményeit, he-

lyszíneit, előre jelzi a változásokat, a bizonytalanságokat, 

mit kell és mit lehet csinálni. Láthatóvá teszi az idő múlását. 

Segít túllendülni a nap kevésbé kedvelt eseményein, segíti 

az önállóság kialakulását, segít elfogadni a változásokat 

vagyis rugalmasabbá válni az autista gyermeknek.

Leképezett mindennapok

A napirend felettébb hasznos volta
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 A mai nevelési szemlélet, a gyermekközpontúság túl-

hangsúlyozottsága, amikor a szülő elveszti az irányítást és 

mindent a gyerek vágyainak, akaratának  rendel alá, ez 

hosszú távon, főleg a sajátos nevelési igényű gyerekek 

családjaiban, de  különösen az autista gyerekek családjain-

ak az élet minőségét nagyon rontja: a rutinhoz ragaszkod-

nak és ezért nagyon nehéz a már megszokott dolgokon vál-

toztatni, Ilyenkor a szülő kezéből kikerül az irányítás és egy 

idő után a nagyon sajátságos szokások válnak dominánssá, 

amelyek a gyermek és a szülő egészségére is káros hatással 

lehetnek, ilyen például az étkezési és az alvás/ébrenlét 

problémák állandósulása. A napirend segítségével, ebben a 

káoszba rendet tudunk vinni. Több értelemben is fontos, 

hogy a szülő érezze/ tudja, hogy az ő kezében van és kell 

legyen az irányítás, természetesen úgy, hogy a gyermeke 

érdekeit és sajátosságait tartja szem előtt. Egy jól 

szervezett, gyerekekre szabott napirend ebben mindkettő-

jüknek nagy segítséget jelenthet. 

 Milyen esetben használok napirendet?  Milyen prob-

lémákra adhat megoldást?  

Ha szülő arról panaszkodik, hogy gyereke jobban harap 

azért, hogy az elektronikai eszközt megkaphassa és ha en-

gedné egész nap rajta lógna. Ilyenkor egy jó lehetőség a na-

pirend bevezetése, ami segít megszabni a tartalmát, hogy 

meddig lehet és mikor játszani a vágyott elektronikai esz-

közzel.  

 Egy másik lehetőség, amikor a szülő azzal fordul 

hozzánk, hogy a gyermek szobatisztaságának a kialakítása 

nehézséget jelent: mivel a gyerek nagyon szereti a fürdést 

és ahányszor fürdőszobába bemennek  automatikusan 

fürödni akar és teljesen levetkőzik. Nem érti azt, hogy itt 

most csak vécézésről van szó. Ilyenkor segít a napirend bev-

ezetés, abban, hogy előre jelöljük, hogy mikor van a fürdés, 

mikor a vécézés ideje. 

Fontos különbséget tenni a napirend és a kommunikációs 

kártyák között. mind a szülők, mind pedig a szakemberek 

számára, hiszen nem teljesen egyértelmű, hogy mi a kettő 

között a különbség. Megtévesztő lehet az, hogy ug-

yanazokat vagy hasonló szimbólumokat  használunk mind-

kettőben, de az egyiknek az idő-tér szervezésben van 

szerepe (napirend), míg a másiknak a kommunikációban  

(kommunikációs kártyák) még akkor is, ha mindkettő 

használata sokat segít a viselkedésproblémák megelőzésé-

ben vagy megoldásában.

 A napirend tárgyak, fotók, képek vagy szóképek 

segítségével összeállított egyéni részletességű órarend vagy 

naptár, amelynek segítségével:

 - jól követhetők a nap eseményei és azok helyszínei,

 - előre jelezhetők a változások,

 - a gyermek látja mit vár el tőle a környezete,

 - az idő konkréttá, értelmezhetővé válik.  

(Rácz Zs., 2011)

Ami fontos a napirendben, hogy teljesen egyénre, családra 

környezete életmódra szabott kell legyen. A napirend 

összeállításánál figyelembe kell venni a gyerekek 

képességeit, szimbólum szintjét, figyelmét, a segítségnyú-

jtás mennyiségét.

A napirendek különbözők lehetnek, megkülönböztetjük 

aszerint, hogy

 - hol a helye (lehet fix vagy mobil),

 - milyen szimbólum szintet használunk (lehet valódi tár-

gyas, kicsinyített tárgyas, fényképes, szimbólumos, írott, 

szóképes),

 - mennyi információt nyújt (egy tevékenység, két négy 

tevékenység, fél napos, teljes napos, heti program, havi 

program előrejelzése.

Néhány példa:

          tárgyas napirend

          képes napirend
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          írott, szóképes napirend.

         

(forrás internet és saját fényképek)

 A napirend használatának a módja is változhat. Lehet 

olyan, hogy a gyerek magával viszi a helyszínre a tevéke-

nységet jelölő tárgyat vagy kártyát,  de az is lehet hogy csak 

megnézi a napirendjén a következő tevékenység jelét, de 

már nem viszi magával, hanem anélkül megy a tevékenység 

helyére. 

 Egyéntől függ, hogy a napirend milyen részletes, hogy 

mennyi plusz információt (óra, hol?, kivel?, meddig?) tartal-

maz, az is teljesen egyénre szabott, van akinek szüksége van 

ezekre a plusz információkra, van akinek ez megnehezíti a 

megértést és számára nem kell betenni.

 A napirend segítséget nyújt az autista gyermekeknek, 

hogy aktívabban részt tudjanak venni a mindennapokban, 

hamarabb túl tudjanak lendülni a nem szeretett tevéke-

nységeken, az eddigi bizonytalanságok, ami miatt eddig 

szorongott ezáltal láthatóvá válnak, önállóságuk erősödik 

és rugalmasabbá válhat a viselkedésük azáltal, hogy előre 

látják a nap eseményeit.

 A fentiek alapján a napirend fontos vizuális eszköze az 

autizmus spektrum zavar gyógypedagógiai megkö-

zelítésének.

 E témába ajánlom,  Rácz Zsuzsanna: Akadálymentes 

környezet, Autizmussal élő gyermekek vizuális támogatása 

(Budapest, 2011) című könyvét, (https://docplay-

er.hu/409018-Akadalymentes-kornyezet-autizmus-

sal-elo-gyermekek-vizualis-tamogatasa.html) 

amely számos gyakorlati ötletet tartalmaz a napirend 

készítéséhez és használatához.
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ne csak a fogyatékkal élők igazolványába ragasz-

tott fényképként maradjatok fent.

Jean-Louis Fournier, Hová megyünk, papa? 

Ab Ovo, 2008. [Ford. Szoboszlai Margit]

Berki Tímea - irodalomtörténész

 Czeizel Endre, a könyv magyar fordításának meg-

jelenésekor a következő mondattal indítja ajánlóját: [n]e-

héz szavakat találni e megrázó apai vallomás elolvasása 

után…” A nehéz és megrázó e mondat jelzőiként minden-

képpen valamiféle katarzist ígérnek, miközben empátiáról 

tesznek tanúbizonyságot és ez nem csak az olvasónak szánt 

tényközlés, hanem elvárás is egyben. De nézzük, miről is 

szól ez a vallomás, miért megrázó és miért nehéz szavakat 

találni a szavakból épülő történetre?

 Az egyes szám első személyű elbeszélő, az apa megszólí-

tottjai a kötetben a gyermekei, akik, mint kiderül már a 

legelején, súlyos értelmi fogyatékosak. A megszólított gyer-

mekekre ideális olvasóként is tekinthetünk, hiszen az el-

beszélő szempontjából ők töltenék be ezt a szerepet, a 

szöveg mégis e szerep lehetetlenségét beszéli el, a megértés 

és dekódolás, azaz a kommunikáció hiányát vagy 

egyoldalúságát. 

Ironikus, távolságtartó ennek az apának a viszonya gyerme-

keihez, miközben nagyon is szubjektív és reflexív. A val-

lomás, mint tudjuk egyszerre szól a megvallottakról és val-

lomást tevőről, aki ez által reméli a feloldozást, a 

megértést. Az apa tehát ebbe a szerepbe helyezkedik, a 

történetmesélés elején bocsánatot kér a gyermekeitől, 

amiért azok félresikerültek, majd olyan valószerű élethe-

lyzeteket mutat fel, amelyek közös életükbe engednek bep-

illantást, és közben fontos kérdéseket fogalmaz meg 

önmaga számára. Ezek a kérdések az olvasót is megszólít-

ják, és ha válaszadásra nem is, de reflexióra késztetik. 

 A mű egyik alapkérdése az, hogy hogyan tekintünk 

ezekre a gyermekekre? Az apáca nagynéni például hivatása 

révén is tökéletesnek látja a sérült gyerekeket. Az elbeszélő 

környezetében élő szülők számára a maguk gyermekei 

legszebbek, legértékesebbek, akikkel büszkélkedni lehet. 

De mit érez ilyenkor egy fogyatékos gyermeket nevelő 

szülő? Az elbeszélő számára saját gyermekei, amelyek - 

nem olyanok, mint a többi - a világvégét jelentik, amit neki 

meg feleségének kétszer kellett megélniük. Hogy miben áll 

ez a világvége? Abban például, hogy nincsenek szavak a he-

lyzet leírására (elfogadhatatlan az elbeszélő szerint a hend-

ikepes, abnormális, nem normális megnevezés, de rögtön 

nekünk is szegezi a kérdést, hogy, de mi a normális?).  

Abban, hogy egyedül találja magát a szülő; hogy mindenki 

látja, hogy gyermekeik mások, csak ők szülőként nem; 

hogy a családi fényképalbum a visszafejlődést dokumentál-

ja; 
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hogy nem ismeri fel magát a szülő saját gyermekében, mert 

nem hasonlítanak; hogy kérdésként vethető fel, hogy a fog-

yatékos gyerekeknek vannak-e álmaik, hiszen ébrenlétük ti-

zenéves korukban is a fakockákkal való játékban és a Hová 

megyünk, papa?- kérdés visszatérő ismétlésével telik. A he-

lyzettel idővel egyedül megbirkózó apa szerint olyan emberi 

örömöktől fosztatnak meg gyermekei, mint az olvasás, 

szerelem, zene vagy őszi táj, miközben választójoggal ren-

delkeznek - teszi hozzá, rávilágítva sok más abszurditásra. 

Ezek közül egyet emelnék ki: az apa a nyári táborból üdvö-

zlőlapot kap, melynek hátlapján szépen, helyesen írt sorok 

állnak, amelyeket egy gondozónő írhatott a gyermek nevé-

ben. E jószándék nem okoz örömet az apának, aki jobban 

örült volna gyermeke olvashatatlan macskakaparásának 

vagy absztrakt rajzainak. 

Az elbeszélés egy fiktív levelet is tartalmaz. Az elbeszélő apa 

írja Apák napja alkalmából fiai nevében. Ez a szerepjáték a 

szöveg terében sokkal hitelesebb, mint a tábori üdvözlőlap 

által fenntartott látszatvalóság. A levélben a fiúk az el-

beszélők, pontosabban a számonkérők, akik apjuknak 

szemrehányásokat tesznek, de írásuk megbocsátással, a 

haragtartás feloldásával zárják. 

 A nagyon rétegzett és stilárisan az iróniával játszó szöveg 

a halál kérdését is felveti. Az apát egyedüllétében foglalkoz-

tatja a halál gondolata mint a gyerekektől való megsz-

abadulás alternatívája. A nevetségessé tétel mellett (kigún-

yolni a gyermeket apai kiváltság, de ettől még szeretheti 

őket - fogalmaz az elbeszélő) mégis empatikus viszonyulás-

ra provokál a szöveg, hiszen rengeteg olyan élethelyzetet 

felsorakoztat, amelyek erre a kilátástalan szülői helyzetre 

magyarázattal szolgálnak. Egy ilyen példa az, amikor a gyer-

mekek, állapotuk romlása miatt, krómacél-fűzőbe ké-

nyszerülnek, tépett, reszkető madárkákként vergődnek 

abban, és végül az orvosi próbálkozás sem hoz megoldást 

egyikük esetében: próbálkoztak, a gyerek szálegyenes. 

Három nappal később szálegyenesen hal meg. Végső soron a 

műtét, amelynek révén láthatta volna az eget, sikerült. 

(Fournier , 66) 

 A vallomásos jelleghez visszakapcsolva, az iróniával áti-

tatott őszinteség, a kérdésekkel megtoldott reflexiók, a 

gyermekek ártatlanságának hangsúlyozása mégsem az 

alázatért könyörgés szándékával történik. Ártatlanságuk az 

elbeszélés szerint egy helyen úgy kerül elő, mintha szörnyű 

bírói tévedés lenne helyzetük. Hogy releváns-e az ig-

azságkeresés kontextusa és benne az apai vallomás, a két 

gyermek szempontjából másodlagos, hiszen ők ebből mit 

sem értenek. Az elbeszélésben a szülők, főként az apa, bün-

tetésként értelmezi ezt a világvége-állapotot, életét kiútta-

lannak, el egészen az önmagától való elidegenedésig. Min-

dennek az okát a genetikában kereshetjük, de ezt az apa a 

balszerencse tudományos megnevezésének tartja, sőt az 

orvosok gyermekvállalásra biztatják, így születik majd egy 

harmadik, egészséges gyermekük. Az előszó írója, Czeizel 

Endre ezzel ellentétben a genetikai kutatások fontosságára 

mutat rá, az újabb családtervezési szolgáltatásokra, amely-

ek elkerülhetővé teszik, hogy egy család első gyermeke 

után a második is sérült legyen. 

 Egy apa szemszögéből látunk bele tehát két gyermek 

nevelésébe. Az elbeszélői pozíció már ezért is önmagában 

értékes, de azért is, mert egymás mellett láttatja az ún. 

normális, egészséges gyermeket nevelő szülők és fog-

yatékos(sérült/nem olyan, mint a többi, stb.) gyermeket 

nevelő szülők helyzetét, annak megítélését, miközben le-

hetővé teszi az empátiát, a szolidaritást. Talán ez a leg-

nagyobb érdeme ennek a valószerű szépirodalmi műnek, 

hogy betekintést enged egy atipikus család életébe, annak 

kilátástalanságába. Nem hagyható figyelmen kívül az sem, 

hogy ez az apa története, amellyel a szerző Femina-díjat 

nyert, világsikerré vált, több mint 25 nyelvre fordították le. 

Ugyan a szöveg szépirodalom, érdekes kontextussal ren-

delkezik: a szerző gyermekei a valóságban is fogyatékosok, 

nevüket változtatás nélkül használja a szöveg. Ily módon 

könnyen megfeleltető a szöveg a valóságnak, így történhet 

meg, hogy a valós anya blogján válaszol az apa fiktív 

történetére érkezett reakciókra - francia nyelven itt: 

https://mamanmathieuetthomas.monsite-orange.fr/  
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A Hová megyünk, papa? nem autobiografikus írás tehát, 

hanem olyan irodalmi alkotás, amely azt mutatja meg, hogy 

megtörténhetett és megtörténhet mindez. Azzal ajánlom 

végül ezt a könyvet, hogy olvasása, befogadása által talán 

mindannyian bölcsebben tudunk viszonyulni mindazok-

hoz, akik nem olyanok, mint mi vagy mint a többiek. 

A könyvet megvásárolva pedig jótékonykodhatunk is, 

hiszen a hátlapján ez áll: Szeretnénk, ha ez a kitűnő, me-

grendítő könyv minél több olvasóhoz eljutna. Úgy 

döntöttünk, minden eladott könyv árából 100 Ft-tal támogat-

juk a Budapesti Korai Fejlesztő Központ Alapítványát. Ily 

módon a könyv vásárlói a kiadóval közösen segítik az alapít-

ványt. És az a ritka helyzet áll elő, hogy a szépirodalom nem 

szponzorra vár, hanem támogatást nyújt.
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