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A számítógép alkalmazása a gyógypedagógiai ellátásban – Esettanulmányok  

Az intézményi háttér bemutatása 

Az 1990-ben épült zalaegerszegi Gyógypedagógiai Fejlesztő, Tanácsadó és Továbbképzési Központ máig egyedi formát képvisel a közoktatás 
rendszerében. Ez szolgáltatásainak sokszínűségében, az igényekhez való rugalmas alkalmazkodásban, az itt dolgozó gyógypedagógusok újító kedvében és 
a jó csapatmunkában nyilvánul meg.  

Az intézmény felépítése egy elemző, koncepciózus tervezésen nyugodott, hiszen sok olyan ellátási formát is létrehozott, amit az akkori közoktatási törvény 
(1985. I. tv.) még nem tett kötelezővé, az 1993. LXXIX. törvény viszont már igen. A központ további specialitása, hogy a szolgáltatások struktúrája, a zalai 
kistelepüléses szerkezethez igazított szervezeti rendje, de a feladatellátás körzeti-térségi szintű kiterjedtsége is egyedi. Az intézmény neve minden 
szolgáltatási formára utal: a gyógypedagógiai nevelő, oktató tevékenység, a gyógypedagógiai szakszolgálatok és a gyógypedagógiai szakmai szolgáltatás. 
Ezért lett Gyógypedagógiai Fejlesztő, Tanácsadó és Továbbképzési Központ.  

Az intézmény indulásakor rendelkezésre állt egy új, erre a célra készült épület, csak meg kellett tölteni élettel a házat. A kollégák kiválasztása nem volt 
nehéz, szinte vonzotta a friss diplomás, kreatív, fiatal gyógypedagógusokat. Aki más, már működő iskolából jött, az is élvezte azt a kihívást, amit az új 
intézmény elindítása jelentett. Sok mindent most kellett kialakítani, megszervezni olyan ellátási formákat, amire még ez idáig Magyarországon nem volt 
példa. Azt mondhatjuk tehát, hogy nem volt egy kialakult vezetési struktúra, nem voltak hagyományok, csak egy lelkes csapat, aki elkötelezte magát a 
gyógypedagógia ügyének. Mindenki tanult, dolgozott, szervezett és közvetítette a külvilág felé a másság elfogadásának szellemiségét.  

Az intézményben jelenleg folyó munka az alábbi ábrán látható csoportokban és szervezeti felépítésben tekinthető át. A megalakulástól eltelt 14 év alatt ez 
többször módosult az aktuális igényekhez igazodva. A legnagyobb változást az egykori fejlesztő osztály megszűnése, illetve a halmozottan sérült 
gyermekeket nevelő-oktató osztállyá történő átalakulása jelentette. A fejlesztő osztály nagyon jó terepe volt az egyéni és csoportfejlesztésben folyó 
kísérletező munkának. Az itt szerzett tapasztalatok kamatoztak az új felállásban is.  
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Az itt ellátott gyermekek kora, sérülési fajtái sokféle terápiában való jártasságot kívánnak a dolgozóktól. Az intézmény felszereltsége is sokféle speciális 
eszközt igényel. A terápiákban való jártasság és a sokféle eszköz megvan, de ezzel együtt adódnak olyan helyzetek, amikor a hagyományos 
gyógypedagógiai eszközök nem elegendőek. A számítógép eszközként való használata a gyógypedagógiai osztályokban, az egyéni fejlesztésben és 
terápiákban az intézmény indulásakor, 1990-ben még nagyon eretnek gondolatnak számított. Véletlenszerű információkból és magánbeszélgetésekből 
szereztünk tudomást arról, hogy vannak speciális programok és úttörő kollégák, akik ezeket használják. Az első ismeret a „Mesevilág” szoftverről felkeltette 
kíváncsiságunkat, olyan eszközt véltünk felfedezni benne, amely hatékonyan segítheti munkánkat. Az első számítógép megszerzése és az egyéni 
foglalkozásokon történő használata lavinaszerű áttörést indított el. Az intézmény szellemiségétől addig sem volt idegen az új dolgok alkalmazása vagy addig 
ismert dolgok új formában történő kipróbálása. A számítógép megismerése azonban új távlatokat adott a gyógypedagógiai ellátásnak. Olyan eszköz került a 
birtokunkba, amely nem gyógypedagógiai eszköz, hanem egy, a mindennapi használatban egyre jobban terjedő, mindenféle munkafolyamatban jól 
használható gép. Ez a gép olyan tulajdonságokkal bír, amelyekkel tanítványaink hiányzó vagy gyenge képességeit pótolhatjuk, fejleszthetjük anélkül, hogy 
stigmatizálnánk őket. Mivel a gyógypedagógiai gondolkodás sarkalatos pontja, hogy a gyermekhez igazítjuk a terápiát, a tananyagot és a szervezési formát, 
azonnal gondolkodni kezdtünk, miképpen lehetne a számítógép egyedülálló lehetőségeit a mi szolgálatunkba állítani. Ezekhez a próbálkozásokhoz nagyon jó 
terep volt a Gyógypedagógiai Központ, hiszen mindenfajta sérülési és fogyatékossági forma előfordul az ellátandó gyermekek között. A kollégák igyekeztek a 
maguk területén megtalálni a legjobb alkalmazási formákat.  

Ebben a folyamatban a gyógypedagógusoknak négyes kihívással kellett megküzdeniük.  

 Az első és legnagyobb kihívás: magának a gépnek és használatának megismerése. 
 A második: a megfelelő programok felkutatása és megismerése.  
 A harmadik: a számítógép és az internet információszerzésre történő felhasználása.  
 A negyedik: megfelelő számú számítógép beszerzése az intézménybe.  

A megismerést az otthoni tanulás, az intézmény által szervezett vagy pénzelt továbbképzések és az egymásnak átadott információk segítették. Ebben 
nagyon fontos szerepe volt a jó csapatszellemnek.  

A megfelelő programok felkutatásában a többi gyógypedagógiai intézménnyel folytatott eszmecserék, a szakmai továbbképzések, a szakirodalom és a 
véletlenszerű információk segítettek. A programok megismerése a gyakorlati kipróbálással volt csak megvalósítható, hiszen a kevés szakmai szoftverhez 
semmiféle szakcikk vagy kritika nem állt rendelkezésre.  

Az információszerzés folyamata haladt a leglassabban az internethez való hozzáférés korlátozottsága miatt.  

A számítógépek beszerzése pályázati forrásokból és adományok útján történt, amihez a kollégák önzetlen munkája nagyban hozzájárult.  



Összegzésképpen elmondható, hogy a számítógépes oktatás térhódításában oroszlánrésze volt a gyógypedagógiai szemléletnek, az intézmény 
működésének kezdetétől meglévő innovatív hozzáállásnak és nem utolsó sorban a jó csapatszellemnek. 

A számítógép felhasználásának lehetséges területei, alkalmazott szoftverek 

Fejlesztő első osztály 

Az ide felvett gyermekek nem voltak értelmileg sérültek, de sokféle részképesség-zavarral, beszédhibával és magatartási problémával küzdöttek. A 
részképesség-zavarok közül a diszlexia, a diszgráfia és a diszkalkulia voltak a legjellemzőbbek. Az ezekhez alkalmazott programok a Diszlex programcsalád, 
a Mesevilág, a Manó-sorozat, a Repülő kastély és a Word.  

Logopédia 

A logopédusok által alkalmazott programok a Diszlex programcsalád és a Varázsdoboz című játékos beszédoktató program.  

Autista csoport 

A sérülés súlyosságától függően a Manó-sorozat, a Repülő kastély, Csigacsoda és az írástanuláshoz a Word.  

Halmozottan sérült gyermekek osztálya 

Az ide felvett gyermekek értelmileg és mozgásukban is akadályozottak. Ehhez még sok esetben látás és beszédsérülés is kapcsolódik. Az itt használt 
szoftverek a Manó-sorozat, Bliss jelnyelv, az írás és az olvasás tanulásához a Word.  

Korai fejlesztés 

Egy svéd programot használunk (neve: Masken Max), amely a látás fejlesztését, az egy pontra fixálást és a mozgás szemmel való követését fejleszti.  

A foglalkozások általános jellemzői 

A számítógépet egyéni helyzetben a többi gyermektől térben is elkülönítve használjuk. Ennek az az oka, hogy a sérült gyermek figyelmét nagyon könnyen 
eltereli bármilyen külső inger, másrészt a tanár részéről is teljes odafordulás szükséges, főleg az új ismeretek átadásakor. Így viszonylag rövid idő alatt meg 
lehet tanítani a gyermekeket a gép kezelésére.  

A mozgássérült gyermeknél fizikailag is nagyobb tér szükséges a számítógép előtt. Az egyéni foglalkozások jutalom jellege minden gyermeknél érvényesül, 
ez alól az ép gyermekek sem képeznek kivételt, a légkör oldottabb, mint más órákon, nincs tanulás jellege a foglalkozásnak.  

A felhasználásra kerülő programot a pedagógus választja ki, de igyekszünk a gyermek kívánságait figyelembe venni. Miközben a számítógéppel dolgoznak, 
általában a pedagógussal is folyamatosan, kommunikálnak, van mód javítani a hibákat, meg lehet figyelni a gyermek állapotát, és olyan információkat kapunk 
a gyermek tanulási szokásairól, melyeket az órai munkában is fel lehet használni.  

A gyermeki próbálkozások szabad teret kapnak, ezért olyan megoldások születnek, amelyeket a gyermek magáénak érez. Ha lehetséges, kap kinyomtatott 
változatot, mert fontos a „kézzelfogható” eredmény. A tanultakat igyekszünk mihamarabb átültetni a gyakorlatba, mert az ismeretek rögzítésének ez a legjobb 
módja.  

A számítógépes szakszavak következetes használata nagyon fontos, minél sérültebb, a gyermek annál inkább. A számítógép használata nem lehet öncélú, 
ha lehetséges valamit a valóságban, játékban megismertetni, akkor nem ültetjük a gyermeket a gép elé. A foglalkozások hossza életkortól függően 10 perctől 
45 percig terjed.  

Esetismertetések  

1. Magatartási probléma és a számítógép 

A fejlesztő első osztályba a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslatára felvettünk egy kisfiút, Zolit. A fejlesztő első 
osztály csak egy évre szóló, speciális megsegítést nyújtó szakemberekkel rendelkező csoport. A tanév leteltével minden gyermek egyéni elbírálás alapján 
folytatja tanulmányait másik iskolában. Ezért nekünk ebben az egy esztendőben nagyon körültekintően kellett a gyermekek felzárkóztatását megszervezni, 
hiszen sokszor egy évnél nagyobb lemaradást volt szükséges pótolnunk.  

Zoli esetében az első vizsgálatot a nevelési tanácsadó végezte. Mivel a gondolkodási funkciók mindegyikében lényegi eltérést találtak – ez finoman kifejezve 
az értelmi képesség enyhe fogyatékosságát jelzi –, ezért a tanulási képességet vizsgáló bizottsághoz utalták további vizsgálatra. Mivel a beszéde kiejtési 
zavarral és dadogással nehezített, felvetődött a gondolat, hogy a szóbeli teljesítménye a valóságos tudása alatt van. A szakértői bizottság diagnózisa: normál 
intellektus mellett beszédfejlődési retardáció, dadogással súlyosbítva, valamint részképességzavar. Ezek után született meg a javaslat a fejlesztő osztályba 
történő felvételről.  

Az első osztály ideje alatt intenzív logopédiai kezelés mellett a normál általános iskolai tananyag elvégzését tűztük ki célul. Ennek érdekében az anyanyelv 
tanítása Meixner Ildikó diszlexia-prevenciós módszerével történt. A többi tárgyban is lassúbb tempóban, gyógypedagógiai szemlélettel haladtunk. A 
gyógypedagógiai szemlélet azt jelenti, hogy azon a szinten kezdjük a tanítást, amit még jól tud a gyermek, apró lépésekben adjuk át az új anyagot, minél több 
érzékszervet bevonva, sokat és sok formában gyakorolunk. De még ezeknél is fontosabb a gyermek elfogadása, énjének erősítése. Úgy tűnt, hogy a 
részképességzavar jól kezelhető, szépen haladtunk a tananyagban, csak az írás külalakja hagyott némi kívánnivalót maga után.  

A kisfiú dadogása sejtetni engedte, hogy nem egyszerű beszédhibával állunk szemben. A dadogás nem a beszédszervek elváltozásával függ össze, 
multikauzális jelenség. A bizonytalan én-helyzet és a megkapaszkodási ösztön frusztrációja a kritikus életszakaszban. Logopédiai eszközökkel nem 



befolyásolható zavar. A dadogás hátterében a beszéd kialakulásának időszakában, a beszéddel „kapaszkodó” gyermek megkapaszkodási ösztöne 
frusztrálódik, károsító tényezők hatására, regresszió következhet be az én-fejlődésben, és ez beszédszinten is tükröződik.  

Zoli másik tünete, az időnként megjelenő agresszív kitörés, szintén pszichológiai eredetű magatartásprobléma. Ezek a dühkitörések saját és társai testi 
épségét is veszélyeztették. Ennek kezelése nagyon nehéznek bizonyult, mert Zoli ilyenkor teljesen magánkívül hadakozott mindenki ellen. Annyit sejtettünk, 
hogy az agresszió hátterében nem iskolai, hanem otthoni eredetű szorongás áll. A szigorú, testi fenyítést is alkalmazó apa, a Zolit gyakran gúnyoló jóval 
idősebb fiútestvérek ellenében Zoli viszont-agressziója nem nyilvánulhatott meg. A nyílt agresszióért otthon büntetett gyermek nyílt agressziót mutat minden 
olyan helyzetben, mely az otthonihoz nem hasonlít. Úgy látszott, az egyetlen szelep az otthon elnyomott gyermek számára az agresszív indulatok 
levezetésére az iskola maradt. A gyermeket az agresszióért a tanár nem büntetheti, de nem is jutalmazhatja. A megoldást egy érdekes jelenség adta 
számomra.  

Az egyéni korrekciós órán alkalmazott „Mesevilág” szoftver használata közben figyeltem fel arra, hogy a képek előhívása és rakosgatása közben Zoli ellazult, 
oldott állapotba került, spontán beszélgetést kezdeményezett. Egy alkalommal az ő javaslatára a kórház témakörnél állapodtunk meg. Ezzel kapcsolatos 
emlékeiről mesélt. Közben nagyon kedvesen megnyugtatott, hogy milyen rendes tanító néni vagyok. Érdekes módon olvasási teljesítménye is látványosan 
javult, pontosan, jól ritmizálva, szótagolva olvasott nagyon nehéz, általunk még nem tanult betűket tartalmazó szavakat. Előfordult, hogy olyan alkalommal 
értem rá vele foglalkozni, mikor elmélyülten játszott kint az udvaron. A felkínált számítógépes foglalkozásért azonnal otthagyott mindent és jött.  

A szorongás oldására és az agresszió megelőzésére a rajz eszköze bevett módszer. Sok gyermek nem képes szavakba önteni szorongásait, konfliktusait, de 
képek segítségével megfogalmazza, átdolgozza és a rajzolás közben folytatott beszélgetés segítségével a felnőtt megérti a gyermek gondjait. Zoli esetében 
megnyugtatólag hatott, hogy nem neki kellett rajzolni, hanem a kész rajzokhoz fűzte gondolatait. Ez oldotta teljesítményszorongását, mivel itt nem lehetett 
elrontani semmit, de mégis elég alapot adtak a személyes indulatok megjelenítésére. Zoli írásbeli munkáiban folyamatosan radírozott, javított, mintha nem 
szerette volna a füzetében hagyni az általa nem szépnek tartott betűket, szavakat. Talán az otthoni kritikától félt? Mindenesetre a papíron maradó nyomok 
hibái nagyon zavarták. Ezért használta talán bátrabban a kész rajzokat. Sajátos módon jelent meg a szorongása az előhívott képekben. Soha nem hagyta a 
képernyőn a nagy terjedelmű képeket, mindig ki kellett törölni ezeket. Különös párhuzam ez, a spontán rajzoló szorongó gyermek is a lap aljára, és csak apró 
figurákat rajzol. A program használata közben megeredt a nyelve, és a beszélgetések után sokkal nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb volt. A dührohamok és 
az agresszió megelőzésére a legbiztosabb módszernek a számítógépes rajzok előhívásával összekötött beszélgetés bizonyult.  

Az alapvető okot nem sikerült megoldani, hiszen gyógypedagógusként nem értek a pszichoterápiához, de a tanulásban nem akadályozta Zolit az agressziója. 
A szorongó, agresszív gyermek mélyen lehetőségei alatt tud csak teljesíteni. Két évvel később meglátogattam abban az iskolában, ahol akkor a második 
osztályt végezte. A tanítója szerint jó közepes tanulmányi szintet ért el. Sajnos agresszív megnyilvánulásai, ha kicsit szelídebb formában is, de megmaradtak. 
A szünetben melléültem a padba, és beszélgettünk. Nagyon élénken emlékezett a két évvel azelőtti számítógépes foglalkozásokra és a beszélgetésekre. 
Még a témakörök címe és néhány kép neve is eszébe jutott. Ez meglepő volt számomra, mert ennyi idő után a gyerekek még a nevemre sem szoktak 
emlékezni, hiszen az első osztály elvégzése után nem szoktunk találkozni, két év pedig nagyon hosszú idő egy ekkora gyermek életében. Ebből arra 
következtettem, hogy nagyon magas érzelmi töltéssel bírt Zoli számára az idő, amit velem a számítógép előtt töltött.  

2. A diszlexiás gyermek és a számítógép 

A gyógypedagógusi munkám egy részét a diszlexiás gyermekekkel való foglalkozás teszi ki. Ezek a gyermekek a többségi általános iskolák tanulói, csak a 
reedukációs órákra jönnek hozzám. Így keresett meg Ádám édesanyja is, az alábbi nevelési tanácsadó által készített szakvéleménnyel:  

„A gyermek előéletében említésre méltó adat nincs. A beszédfejlődése kissé megkésett. A kézdominancia jobb kézre 6 éves korára kialakult. Általános 
iskolába 7 évesen került, az első osztály végén érezhető volt már a tanulási nehézség, ezért a szülő azon kívül, hogy ő maga is rendszeresen foglalkozik a 
gyermekkel, az első osztályt követően folyamatosan korrepetáltatja a kisfiút. Az intelligenciavizsgálat a gyermeknél átlagos képességet talált, azonban 
nagyon jelentős az eltérés az értelmi képességek verbális és cselekvéses szférái között, az előbbi rovására. Az intelligencia szerkezete az egyes 
részfeladatok vonatkozásában is jelentősen szóródik, gyengébben teljesít az ismeretek, a számolás, a mechanikus emlékezet, jobban teljesít a praktikus 
ismeretek és a kauzális gondolkodás feladataiban. Az intelligencia vizsgálat egy, a beszédfejlődés speciális zavarára szerveződő tanulási zavart valószínűsít. 
A gyógypedagógiai vizsgálatban a kissé éretlenebb viselkedésű kisfiú feladathelyzetben nagy erőfeszítéseket tesz, de gyorsan kifárad. 
Beszédteljesítményében a szövegértés miatt pontatlan a szövegmegjegyzés. A mozgás és beszéd integrációjában enyhe eltérés jelenik meg. Olvasási 
teljesítményében típusos tünetegyüttes: diszlexiának megfelelő állapot. Írásában olvasható betűküllem mellett tagolási és időtartam-jelölési zavarok. A 
szókincs szűkebb volta minden területen megjelenik. Számfogalmi gondolkodásában a sorozatok alkotása pontatlan, a mennyiség állandóságának fogalma 
bizonytalan.  
Összegzés: Az átlagos intelligenciájú kisfiú részképességeiben meggyengüléseket találtunk, elsősorban a verbális területen, mely talaja az olvasás-írás 
képesség fejlődési zavarának. Ádám e nehézségein speciális megsegítés nélkül nem tud úrrá lenni, ezért javasoljuk az anyának, hogy speciális terápiát 
ellátó tanár segítségét vegye igénybe a fejlesztéshez. Úgy véljük, hogy Ádám problémái csak lassú és türelmes megsegítés mellett oldódnak.”  

Ezzel a szakvéleménnyel kezdtük el a munkát második osztály év vége felé, áprilisban. Ádámot édesanyja kísérte a foglakozásokra, folyamatosan 
panaszkodott kisfia tanuláshoz való hozzáállására. Lustának és figyelmetlennek gondolta. Lassan és barátsággal győztem meg fokról-fokra, nem Ádám a 
hibás abban, hogy nehezen megy neki az olvasás-írás.  

Az általam elvégzett kiegészítő vizsgálatok alatt nagyon szorongott, szemmel láthatóan meg akart felelni az elvárásoknak. Az volt a benyomásom, hogy az 
izgalom miatt sokkal több hibát követ el, mint feladathelyzeten kívül. Heti egy alkalommal jött hozzám. A klasszikus diszlexia-reedukáció alapjainál kezdtük a 
munkát, azaz a betűk újratanítása, az összeolvasás technikájának tanítása, az értő olvasás elérése és mindenek előtt az olvasással-írással kapcsolatos 
szorongás oldása volt a cél.  

Erre nagyon alkalmasnak látszott a számítógép bevonása a tanításba. A betűk újratanítása hagyományos módon történt, de a gyakorlást számítógéppel 
végeztük. Ez segítette az írás folyamatát is. Párhuzamosan rögzítettük a betű hangalakjához a betű optikai képét, a helyét a billentyűzeten és a szájtérben 
történő mozgásokat. A helyesírás meglapozására a szó- és szótaghatárokhoz használt szóközbillentyű mechanikusan is segített megérteni a beszédben és 
írásban jelentkező szüneteket. Egy második osztályos átlagos intelligenciájú gyermeknek nagyon unalmas és lenézett dolog az olvasáshoz kapcsolódó 
monoton gyakorlatok végzése, veszélyeztetheti a kedvező motiváció kialakítását. Ezen segített át bennünket a számítógép. A nyári szünetig eltelt időben 
látszott, Ádám jól tanítható, a számítógéppel jól motiválható, és láthatólag kezdett oldottabban viselkedni. Ezt mutatták spontán kérdései, megjegyzései.  

A szülővel kialakított jó kapcsolat lehetővé tette, hogy megkérjem a korrepetálás minimális szintre való csökkentésére, hiszen Ádámnak szinte az összes 
szabadidejét elvette az állandó tanulás. A diszlexiából fakadó olvasási nehézségeken pedig nem segít a hagyományos korrepetálás, sőt rögzíti a kialakult 
hibákat.  

Szeptemberben folytattuk a megkezdett munkát, számomra a legfeltűnőbb változás Ádám viselkedésében jelent meg. Teljesen oldott légkörben folyt a 
foglalkozás, bátran kérdezett, főleg a számítógéppel kapcsolatos dolgok érdekelték. A foglalkozások hangulatára jellemző volt, hogy Ádám több alkalommal 
spontán letegezett, ami számomra azt jelentette, hogy személyem iránt teljes bizalommal van. Ezt a tegezést mint bizalmi jelet elfogadtam, és ez a nagyon 
udvarias kisfiú nem is volt tudatában annak, hogy – a többi felnőttel szemben – engem tegez. Az olvasási teljesítménye is javult, amit én a szorongás 
csökkenésével magyaráztam. Elmondása szerint az iskolában is foglalkoztak számítógéppel, néhány dolgot meg is mutatott a tanultakból. Ott azonban nem 
volt mód próbálgatásra, beszélgetésre, nem kísérte a munkát folyamatos segítő kommunikáció. Személyének elfogadása, a diszlexia-reedukáció 
alkalmazása és a számítógép munkába való bekapcsolása kellett ahhoz, hogy Ádámnak legyen önbizalma, tudja alkalmazni a tanultakat, és legyen olyan 
elfoglaltsága, ami tanulás, de örömöt is okoz egyben.  



A szülő is megértette Ádám tanulási nehézségeinek okát, a gyermeket elfogadta és támogatta. A számítógépen nyújtott teljesítményére végre büszke is 
lehetett. A magyar nyelv és irodalom tantárgyakból kapott közepes és jó érdemjegyeit, dicséretes erőfeszítéssel érte el, melyet most már a szülő is kellően 
értékelt. A kisfiú magatartásával soha nem volt gond, de nem vette észre senki, sem a szülő, sem a tanító, hogy a súlyos szorongás az, ami a gyermeket 
ilyen „jóvá” teszi. A kézügyességet és praktikus intelligenciát igénylő feladatokban kiválóan teljesítő gyermek a folytonos korrepetálások miatt pont ezektől a 
cselekvési típusoktól volt megfosztva. Az önbizalom helyreállításában a számítógépen történő önálló ténykedés nagyon fontos elem volt. Az egészséges 
személyiségfejlődés biztosításához Ádámot vissza kellett nevelni egészségesen „rossz” gyermekké.  

Összegzés: A közel két évig tartó reedukáció eredményét abban látom, hogy a szülők, a tanítók és maga a gyermek is megértették, hogy a gyenge tanulási 
eredmény miatt senki nem okolható. Ugyanakkor olyan eszközt kapott segítségül, amely magában is vonzó: a számítógépet. Különösen fontos volt Ádám 
önbizalmának helyreállítása szempontjából, hogy a gép előtt kamatoztathatta azokat a képességeit, amelyekben valóban jó teljesítményt tudott nyújtani. Az itt 
elért eredményeket lehetett plusz motivációként átvezetni az olvasás-írás újratanításába.  

3. A nem beszélő, súlyos fogyatékos autista gyermek és a számítógép 

A számítógép alkalmazása az autista sérültek esetében kézenfekvő megoldásnak látszik. Ennek magyarázatául egy-két gondolatot kell szólnom az autizmus 
lényegéről.  

Az autizmusról 

Az autizmusban szenvedő ember, gyermek úgynevezett pervazív fejlődési zavarral küzd. Ennek lényege, hogy az embert valami nagyon mélyen, egész 
lényén keresztül érinti. Életünknek az ad igazán értelmet, hogy kommunikálunk más emberekkel, megértjük viselkedésüket, és a dolgokhoz, helyzetekhez és 
emberekhez kreatív módon állunk hozzá. Az autista emberek pontosan ezen a három területen érzik a legnehezebbnek az életet. Az autista emberek 
többsége értelmi fogyatékos is, de a kommunikációjuk, szociális viselkedésük, fantáziájuk fejlődésével kapcsolatos problémákat nem lehet csak ezzel 
magyarázni. Az autisták eltérő kognitív stílusa a következőképpen összegezhető. A gyermekek a világon mindenütt egy olyan biológiailag programozott 
képességgel születnek, melyek lehetővé teszi számukra, hogy csupán minimális szociális ösztönzéssel is jelentést tudjanak tulajdonítani észleléseiknek. 
Ennek a képességnek köszönhetően ösztönösen előnyben részesítik az emberi hangokat, és annak rendje és módja szerint elemzik, megértik az emberi 
kommunikációt, végül pedig maguk is kommunikálnak. Ugyanennek a képességnek a segítségével sikerül nekik először az emberi viselkedés megértése, 
aztán pedig, ezzel a megértéssel összhangban, a szociálisan elfogadható viselkedés kivitelezése is. Ez az a képesség, amely az autistáknál károsodott.  

Sok autista ember nem tapasztal összefüggést a dolgok között, kevés logikai kapcsolatot lát, és az a benyomása, hogy élete nagy részét a véletlen, a 
váratlan, az általa ellenőrizhetetlen dolgok irányítják. Azoknak, akik egy ilyen zűrzavar kellős közepén élnek, szükségük van fogódzókra. Ilyen a tér és az idő 
látható strukturálása, áttekinthetőség és az előreláthatóság megjelenítése tárgyakkal, fotókkal, rajzokkal, írott szövegekkel. A tevékenység motiválásához 
náluk sokkal inkább szükség van jutalmazásra, ennek formája eleinte nagyon konkrét, például étel és ital. Később a vizuális érthetőség és a sikerélmény 
maga is jutalomként működik.  

Az autista emberek szociális fogyatékossága még magas intelligenciaszinten is megjelenik. Papíron és fejben bonyolult számításokat tudnak elvégezni, de a 
gyakorlatban képtelenek alkalmazni. (Kívülről tudja a menetrendet, de utazni egyedül képtelen.) Az észleléshez nem tudják hozzáadni a jelentést. Az 
értelmezés és a megértés korlátozott. Az információk leegyszerűsítésének képtelenségére utal a tünet, amely a szabályokhoz és a redundanciához hasonló 
lényeges vonások megfelelő kiemelésével történik. Ezeknek a folyamatoknak a károsodása olyan jól bevésődött sztereotip és korlátozott viselkedésmintákat 
eredményez, amelyek egyre kevésbé felelnek meg a követelményeknek.  

Az autista gyermek kommunikációjának fejlesztése hosszú, időigényes folyamat. Mivel a verbális kommunikáció túl elvont, olyan vizuális kommunikációs 
rendszer alkalmazásával kell segítenünk, amelyekben a szimbólum és a jelentés közötti kapcsolat sokkal láthatóbbá válik. Nagyon fontos és elérhető az a 
cél, hogy megtanítsuk az autista gyermeket arra, hogy egy kép vagy egy tárgy a környezet befolyásolásának eszköze lehet. A kommunikációt az aktuális 
szükségletből kiindulva kell tanítani. Az autizmus szakirodalmában gyakran találkozunk az eredeti tanulási helyzet „állandósulásával”. Ez azt jelenti, hogy 
csak pontosan abban a helyzetben hívható elő a tanult ismeret, vagy a tanulási helyzet egy számunkra ismeretlen eleme hívja elő az ingerre a választ, és 
nem tudjuk értelmezni az autista gyermek jelzését.  

Péter 

Az általam ismertetni kívánt eset főszereplője Péter, aki nem beszélő autista. Jelenleg 14 éves, nagyon szép kreol bőrű kisfiú. Testileg jól fejlett, tiszta, 
gondozott gyermek. A Gyógypedagógiai Központ autista csoportjába jár 3 éves kora óta. Ép csecsemőnek született, szülei 3 éves korában észlelték, hogy 
Peti másként fejlődik, mint a többi gyerek. 1994-ben Budapesten az Autizmus Kutatócsoport diagnosztizálta az autizmust és a súlyos értelmi 
fogyatékosságot.  

A csoportba kerülése óta látványos fejlődést mutatott a viselkedésben és az önkiszolgálásban. Beszédértése szituációhoz kötött, rámutatással fejezi ki 
magát. Kedvenc tevékenysége a mozgás, kötélen hintázás, labdázás. Édesanyja elmondása szerint önállóan vetkőzik, öltözik, mosakodásnál aktív, némi 
segítséget igényel. Szívesen segédkezik a házimunkában.  

A gyógypedagógiai vizsgálatban az ismeretlen környezet tárgyait szívesebben, a személyeket nehezebben fogadja el. Mozgásos aktivitása fokozott, szinte 
állandóan ugrál. Önálló kezdeményezésnél a hangot adó játékokat és a labdát részesíti előnyben. Szavakat nem mond, halkan dúdolgat, sikertelenség 
esetén hangos dünnyögő hangot ad.  
A pszichológiai vizsgálatban a Snijders-Oomen nonverbális teszt felvétele sikeresnek bizonyult. Autisztikus viselkedésjegyek, figyelemkoncentrációs 
nehézségek miatt a kapott eredmény nem teljes egészében tükrözi a gyermek intellektuális teljesítményét. Formafelfogó és reprodukciós képessége – minta 
utáni kirakás síkban – 4 évvel marad el az átlagtól. Vizuális emlékezete, analógiás gondolkodása, absztrakciós képessége 3 évvel marad az átlag alatt. 
Átlagteljesítményénél kissé jobbnak bizonyult kombinatív képessége, 2 évvel a standard alatt. Rész-egész viszonyt felismer, a kirakó darabjait összeilleszti, 
történetet azonban már nem tud elemeiből kirakni.  

Az autista csoportban viselkedése nyugodt, jól irányítható, kitartó a munkavégzése. A szókép-, tárgykép-egyeztetésben haladást mutat. Ezt szerettük volna a 
számítógéppel továbbfejleszteni.  

A számítógépes szóképek 

A kommunikációs kártyákon nyomtatott nagybetűkkel írt testrészeket megmutatja a csoportban, tanulási helyzetben. Az autista csoportban dolgozó 
kolléganővel úgy terveztük, hogy a számítógépen Peti írja le ezeket a szavakat: először másolással, később a testrészt megmutatva önállóan. Tehát a 
tanulási helyzettől szerettük volna elvonatkoztatni az ismereteit, esetleg kommunikációra felhasználni egy-két általa ismert szóképet. Sajnos azonban a 
mechanikus másoláson nem tudtunk túl lépni. Úgy tűnt, nem érti, mit szeretnék tőle. Magát a helyzetet és a személyemet nem utasította el, sőt a 
számítógéppel való munka szemmel láthatólag tetszett neki. Heti két alkalommal találkoztunk 45 percre, ezeket az alkalmakat várta, a kommunikációs 
számítógépes kártyát azonnal levette, ha meglátott. Több alkalommal próbáltam vele a testrészek íratását, de nem jutottunk előbbre. El kellett fogadnom, 



hogy ez meghaladja Peti képességeit, és a mechanikus másolással csak megy az idő. Nehéz egy gyógypedagógusnak megélni, hogy eljutott egy területen a 
fejlesztési plafonra, és hiába tesz erőfeszítéseket, nincs haladás. Vagyis a gyermek nem tanul.  

A Repülő kastély meséje 

A számítógéppel való foglalatoskodás örömét nem akartam elvenni tőle, ezért próbálkoztam kész játékszoftverekkel. Sajnos a legtöbb – hagyományos 
feladatokat tartalmazó – programmal nem tudott mit kezdeni. A válogatások közben betettem a „Repülő kastély” című mese-CD-t. A történetet Varga Tamás 
színész meséli, a rajzokat Artner Margit festette, a zenéjét pedig Tolcsvai László szerezte. A mese egyszerű, hagyományos magyar népmesén alapszik, 
amelyet néha játékoldalak szakítanak meg. A játékoldalon bizonyos képekre kattintva azok mozogni kezdenek, átalakulnak, és közben hangokat adnak.  

Peti a felhangzó zene hallatán figyelni kezdett. A zene alatt magában dúdolt. Láthatólag élvezte a zenét és a képeket. A játékoldalon felhívtam a figyelmét az 
aktív részekre, ezek a hangok és a mozgások lekötötték a figyelmét. A közbülső meserészek alatt kifejezéstelen arccal nézett ki az ablakon. A következő 
aktív ablaknál újra figyelt. A következő alkalommal tudatosan választotta ki három CD közül a „Repülő kastélyt”. Emlékezett a játékoldal aktív képeire. Azt 
nehezen értette, hogy csak egyet kell az egérrel kattintani, és hogy a játékoldal felirat megjelenését meg kell várni. Újra és újra kattintott, nem értette, miért 
nem reagál a kép. Minden tárggyal próbálkozott, hátha mozog és hangot ad. Csak a látványos mozgások kötötték le; az ablakból kiömlő víz, a harsona, a 
kakas, a vijjogó madár.  

Legközelebb egyedül indítja a mesét, meglepően hamar elsajátítja a számítógép és az egér kezelését. A játékoldalon mosolyogva hallgatja az állathangokat. 
Egyszer véletlenül a memóriajátékot indítja el, amely a meséhez kapcsolódik. Bemutatás után megérti, mi a feladat. A tárgyakkal, állatokkal boldogul, az 
embereket ábrázoló képekkel nem. A sikertelen kísérletek után újraindítja a mesét. Talán ez biztonságot ad, mert ez már járt út?  

A következő találkozáskor nagyon határozottan választja a mese CD-t. A bevezető zenére mosolyogva, morogva dúdol. A játékoldalt teljesen egyedül, 
adekvátan kezeli, közben feszülten figyel. A további alkalmakkor önállóan kezeli a programot, de nemcsak sztereotip módon, hanem analógiás 
gondolkodással próbál mozgó részeket keresni. Szépen nyugodtan dolgozik, tud várakozni is. Az egyik alkalommal véletlenül rossz választ adott és kiesett a 
programból, ezt nem értette, a kezemet megfogva kért segítséget. Egyre inkább érdeklik a mesélő részek is. Nem tölt olyan sok időt a játékoldalnál, hamar a 
tovább gombra kattint. Egy alkalommal kevesebb időm volt, és előbb ki akartam lépni a meséből. A kezemet megfogva jelezte, hogy még játszani akar.  

Összefoglalva: Peti nem tanul, csak örül a számítógép előtt, de én úgy gondolom, ehhez neki heti két órában joga van… 

4. A halmozottan sérült gyermek és a számítógép 

A Gyógypedagógiai Központ feladta az ún. képzési kötelezett gyermekek ellátása, amelyet még egy évvel a törvényi szabályozás megjelenése előtt, 
pályázati pénzből önként elkezdett. A később megjelenő törvényi szabályozás is azt a pedagógiai optimizmust sugározza, mely a mi gyógypedagógiai 
szemléletünknek is sajátja. „Az új közoktatási törvény Magyarországon végleg szakított azzal az elképzeléssel, hogy a fejleszthetőség és nevelhetőség csak 
a nem fogyatékos gyermekek és a hagyományos gyógypedagógiai oktatásban részesülő gyermekek körében áll fenn. A közoktatási törvény azokat a 
gyermekeket, akik iskolában nem fejleszthetők, de állapotuk bármilyen alacsony szintről kiindulva valamilyen gyógypedagógiai, terápiás eljárással magasabb 
szintre hozható, és környezetével való kapcsolatuk javítható, képezhető gyermekeknek nevezi. A közoktatási törvény ezeknek a gyermekeknek a fejlesztését 
is közoktatási feladatnak tekinti, és ezzel gyakorlatilag egy százalék alá szorítja azoknak a gyermekeknek a létszámát, akiknél valamilyen fejlesztő eljárással 
az állapot változtatására nincs remény.  
A magyar gyógypedagógiai tradíciótól idegen az a bioetikai álláspont, amely az emberi mivoltot az emberi képességek meghatározott szintjéhez köti. Ha van 
lehetőség a világgal és a másik emberrel való kapcsolat javítására, akkor ez a legtágabban értelmezett nevelhetőség teszi az embert emberré, még a 
legsúlyosabb állapotokban is.” (Illyés Sándor)  

A mi óvodai csoportjaink ezek közül a gyermekek közül is fogadták azokat, akiket a szüleik be tudtak hozni a csoportjainkba. Ezek olyan gyermekek, akik 
mozgásukban és értelmileg is sérültek, ezért állapotuk miatt képzési kötelezettség vagy a magántanulói státus jöhet csak szóba a beiskolázáskor. Ebben az 
esetben nagy törés következik a család életében, hiszen a magas színvonalú, szakszolgálati ellátásokkal és egyéni terápiákkal is segített egésznapos óvodai 
ellátást egy sokkal alacsonyabb színvonalú, heti 3–6–10 órás ellátás követ, amelyet otthonában kap meg a gyermek. Az egyik szülő teljesen kiesik a 
munkából, a gyermek nem része a megszokott közösségnek, az addigi terápiáknak csak a töredékét kapja.  

Zala megyében szerencsére nem sok ilyen gyermek van, de az ő szüleik mindenképpen azt szeretnék, ha folytatódna az ellátás az óvodaihoz hasonló 
formában, immár a tankötelezettségnek is eleget téve. Ezeket az igényeket az intézmény vezetése teljesen jogosnak érezte, és megpróbálta megszervezni a 
megfelelő ellátási formát.  

Ebben az időben az intézményben működött egy kis létszámú osztály tanulási nehézséggel küzdő ép értelmű tanulóknak. A városi többségi iskolák is 
nyitottak e terület felé, így a mi osztályunkba nem volt elég jelentkező. Az itt felszabaduló kapacitásunkat fordítottuk az újonnan jelentkező igényre. Elindult 
egy olyan osztály, ahol életkorilag, sérülési formában és értelmi állapot szerint is különböző gyermekek kaptak iskolai ellátást egész napos formában. A 
személyi és tárgyi feltételek 1–4. osztályig teszik lehetővé a nevelésüket-oktatásukat. A mozgáskorlátozott gyermekek miatt a segítő személyzet nagyobb 
létszámú, mint egy hagyományos iskolai osztályban. A kiegészítő terápiák a Bliss jelnyelv tanításától a hidroterápián keresztül a logopédiáin és a 
számítógépes foglalkozásokon át nagyon sokfélék. Ezért ez nagyon drága ellátási forma, amelyet a normatív ellátás csak töredékében fedez.  

A fejlesztő osztály életének megszervezése két különböző tanterv szerint történik: a tanulásban akadályozottak és az értelmileg akadályozottak tanterve 
szerint. A gyermekek súlyosan mozgáskorlátozottak is, ezért a mozgásnevelés átszövi a teljes napi ellátást. Gyermekenként külön órarend készül, sok egyéni 
és lehetőleg minél több közös órával. A tanulmányi és a közösségi élet harmonizálása nagyon nehéz. A gondok egy része a szervezésből adódik, amit a 
különböző tantervek illesztése és a különböző osztályfokba járó gyermekek eltérő tananyagának tanítása jelent. Más része az igénybe vehető taneszközök 
és segédeszközök megtalálásából, elkészítéséből adódik. A tanulásban akadályozottak és az értelmileg akadályozottak számára készült tankönyvek, 
munkafüzetek tartalmukban megfelelőek – a halmozottan sérült gyermekek látása azonban sokszor károsodott – ezért a könyvek kisméretű betűi számukra 
nehezen olvashatóak. Nem tudnak benne összekötni, aláhúzni, a képek felhívó ereje méretük miatt nem elég nagy, a gyakorlásra szánt feladat kevés. Az 
osztályban tanító kollégák kénytelenek maguk gyártani a feladatokat. Az írás tanítása kézzel nagy nehézségekbe ütközik, viszont nagy szükség van az írásra 
mint kommunikációs eszközre. A tankönyvek számítógéppel történő nagyítása, az írás billentyűzeten történő tanítása, a demonstráció kivetítővel való 
megoldása sokat segítene ezeken a gondokon. Ezekhez még nem áll rendelkezésre minden eszköz, de már legalább látjuk, milyen lehetőségeink vannak.  

Tapasztalatainkat, amelyeket ebben az osztályban szereztünk, országosan is hasznosítani lehetne a képzési kötelezett gyermekek egész napos ellátásának 
megszervezésében.  

Dani 

A kisfiú, akinek az esetén szeretném bemutatni az általánosítható tanulságokat, 7 éve jár intézményünkbe. Két évet töltött az óvodánkban, öt éve iskolás. Az 
első osztályt kétszer járta. Most fejezte be a negyedik osztályt, de a sok hiányzás miatt ezt az évfolyamot is ismételni fogja.  



Dani elsőszülött fiúgyermek, aki 32. hétre koraszülöttként, oxigénhiányos állapotban normál szüléssel jött a világra. A kórházi zárójelentés születési fertőzést 
valószínűsít. Még egy éves kora előtt Katona professzor úr spasztikus diplégiát állapított meg. A betegség pontos diagnózisa után Dani szülei minden 
megtettek gyermekük fejlesztése érdekében. A család elfogadta a kisfiú mozgási és értelmi sérülését. Nevelésekor nem a sérülésé a fő szerep, minden 
családi munkában, ünnepben, játékban teljes gyermeki valójával részt vesz.  

A beiskolázást megelőzően Budapesten a Mozgásvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság tetraparézis spasztikát és tanulásban való 
akadályozottságot állapított meg. Az általuk adott szakvéleményben a következők szerepelnek: Wernikche-Mann tartás, a fogás négy ujjal is nehezített, 
fáradékony, nagyon lassú pszichomotoros tempó, hullámzó figyelmi állapot, folyamatos motiválás szükséges. Az intelligencia szórt teljesítmény mutat, szűk a 
szókincse, rigid a gondolkodása. A nyaki hypotónia miatt a vizuális kontroll nehezített. A beiskolázási javaslat a korrekciós osztályunkba szólt előkészítő 
jelleggel. Ez az osztály integráltan fogadta Danit, hiszen akkor még a normál iskolai tananyaggal haladó korrekciós osztály volt. A kisfiú nagyon lassan haladt 
a betűk felismerésével és olvasásával. Az írás megoldhatatlan feladatnak bizonyult számára. Év végére felmerült a diszlexia gyanúja is. Beszéde lassú és 
elmosódott, tájékozottsága átlagos. A mozgására a következők voltak jellemzők: nem lép önállóan, nem is áll. Jobb kézzel nyúl minden irányba, megfogja a 
tárgyat és elengedi, de csak egy különleges helyzetben. Differenciált ujjmozgása lassú és ügyetlen. Balkeze nehézkesebb. Az első osztályról iskolalátogatási 
bizonyítványt kapott. Ez nem lett volna baj, de az osztály megszűnt, és ismét a szakértő bizottságra várt a feladat, hogy megfelelő iskolát találjon Daninak. A 
városban működő tanulási akadályozottakat fogadó iskola a mozgássérülés miatt, a mozgássérültek iskolája és a Pető Intézet a távolság miatt nem jöhetett 
szóba.  

Ekkor indítottuk Daninak és a többi hasonló állapotú gyermeknek a fejlesztő osztályt. Az én feladatom egyéni órában a magyar tantárgy tanítása volt. A 
meixneri elvek alapján a tanulásban akadályozottak tanterve szerint haladtunk.  

A számítógép adta lehetőségeket először az írás tanításában próbáltam ki, hiszen kezének állapota miatt csak torz nagybetűket tudott írni, amivel 
összefüggő szöveg leírása lehetetlen. A gép billentyűzetét a tízujjas vakírás elveinek szem előtt tartásával ismertettem meg Danival. Ennek lényege, hogy 
nem kell keresgélni a billentyűk helyét, gondolatait a feladatra összpontosíthatja. Ez persze nagyon hosszú folyamat, de jól támogatta a betű-hang-
beszédmotorika hármas asszociációját egy negyedik: a billentyűzeten való elhelyezkedés megtanulása. Az irányok tudatosítása gyakorlatban történt, lent, 
középen, fent, jobb kezes betű, bal kezes betű. A helyközbillentyű használata tudatosította a szótag- és szóhatárokat. A szabályos gépírás természetesen 
nem lehetett cél, de a konduktív pedagógia elveit szem előtt tartva az alábbiakat tűztük ki célul:  

 Daninak saját megoldást kellett találnia az általam teremtett feltételeken belül; 
 Idegrendszerének tartalékait kellett mozgósítania az akarat erejével, ebben jól motiválta a számítógép;  
 A tanultakat folyamatosan alkalmaztuk;  
 Nem volt segédeszköz, valóságos élethelyzetben dolgoztunk.  

Az egyetlen „engedmény” a 36 pontos betűnagyság használata volt, azaz a szövegszerkesztőben a betűméretet erre a képernyőn jól látható nagyságra 
állítottuk. Az eredmény az lett, hogy a nehezen kivitelezhető mozdulatokat kikínlódta, megtanulta. A spasztikus kezét jól ügyesítette a billentyűzet és az egér 
használata. A jó megoldás azonnal megjelent a képernyőn, ez hatalmas motivációs erőként újabb próbálkozásokra sarkallta. Tollbamondáskor a betűírást 
felváltotta a szótagírás és a szavak írása, ekkor a helyesírás-ellenőrző felhívta a figyelmét a hibákra, és okkeresést indított el, amely tudatosabbá tette az 
írást. A nyelvtani szabályokat és az azok alóli kivételeket is begépeltük, és kinyomtatva demonstrációs táblaként használtuk. Dani kíváncsiságának engedve 
elkezdtük tanulni a szövegszerkesztés elemeit. A kivágás, a másolás, a betűk nagyítása kicsinyítése, a papíron a szöveg jobbra-balra igazítása, a tabulátor 
használata megkönnyítette a számára sokszor unalmasnak tűnő feladatok elvégzését. Az új dolgok tanulásának igénye napi kívánsága volt, analóg alapon 
kereste a könnyebb megoldások lehetőségét a szövegszerkesztő használatában. A fizikai munkával való takarékoskodás emberi tulajdonság, amely 
gondolkodásra késztet. Daninál ez odavezetett, hogy az „sz” betű leírása helyett egy másik szóból másolta ki és illesztette be a betűt! A sikertelen 
próbálkozásokat újra és újra ismételte nem nyugodva addig, míg ki nem izzadta a számára megfelelő megoldást. Próbálkozásait támogattam – nem 
erőltettem rá a saját elgondolásomat –, elfogadva azt, hogy ez sokkal több időt vesz igénybe, de hosszú távon önállóságra és gondolkodásra nevel. Csak 
legszükségesebb esetben avatkoztam be, fizikailag is háttérbe húzódva figyeltem munkálkodását. Az íráshoz való hozzáállása teljesen pozitív, napi 
eszközként használja. Szívesen ír rövid levelet családtagjainak, osztálytársainak. Sokszor felkínálja segítségét abban, hogy az én leveleimet tollbamondás 
után legépeli. Ezzel szoktam is élni néha, az internetes levelezésbe aktívan bevonva ma már ott tartunk, hogy ő nyitja meg az Outlook levelező programot, és 
megnézi, érkezett-e új üzenet, sőt némelyikre ő gépeli be a választ.  

Az olvasás tanításában később került sor a számítógép alkalmazására. Amíg a „Játékház” tankönyv és feladatlapok betűi eléggé nagyok voltak számára, 
addig azokkal dolgoztunk. A Meseolvasó és a Meseutazás tankönyvek tartalmukban megfelelőek voltak Dani számára, de a betűk mérete miatt nem tudott 
olvasni belőlük.  

Az olvasmányokat begépeltem a számítógépbe, és 36-os betűnagyságban kinyomtatva laponként olvasta el azokat. Ezután ő kezdeményezte, hogy az 
olvasókönyvben lévő feladatokat is próbáljuk meg számítógépen megoldani. Ennek némileg határt szab a feladatok jellege és az én számítógépes 
ismereteim. Ezért nagyon változatos megoldások születnek egy-egy olvasmány anyagának feldolgozásakor. Állandó eleme munkánknak, hogy a mese címét, 
szerzőjét, a dátumot, valamint a feladatok számát Dani gépeli be, ügyelve a lap külalakjára.  

Példaként álljon itt a következő mese: Móra Ferenc Kuckó király című meséjét 10 feladat segít feldolgozni. Az első feladatban a hasonló jelentésű szavakat 
kell összekötni, Dani ezeket két oszlopban begépeli, és kinyomtatás után kézzel összeköti. A második feladatban kérdésekre kell válaszolni, ezeket én 
gépelem le, ő elolvassa és szóban megválaszolja. A harmadik feladat kép és szó összekötése a könyvben, én elolvasom, és ő kézzel a könyvben összeköti. 
A negyedik feladatban az összetartozó mondatrészeket kell összekötni, ennek egyik felét én írom, a másikat ő, a végén kinyomtatás után kézzel összeköti. A 
kilencedik feladatban szétvágott szavakat kell összekötni, ezt két oszlopban begépeli, és géppel megoldja az összekötésüket is. A feladatok közül egyet-
egyet kiválasztva házi feladatként otthon készíti el szintén számítógéppel, és papíron kinyomtatva hozza. Nem állunk messze attól, hogy interneten kapja és 
adja be feladatait! A tanévben készült feladatlapokat egy dossziéban gyűjtjük, és év végére kb. 70-80 oldalnyi saját munkafüzetünk van!  

A rehabilitációs órákon is használunk számítógépet, ezek általában a Manó-sorozatból származó programok, amelyeknek használatát Dani jutalomként éli 
meg.  

Összegzés: A számítógép alkalmazása egyértelműen hasznosnak bizonyult Dani oktatásában. Az előnyeit a következőkben látom:  

 Nincs segédeszköz, valóságos élethelyzet van, a számítógép általánosan bevett használati tárgy, amelynek kezelése a felnőttség jele. 
 Motivációs ereje miatt olyan feladatok gyakorlását is könnyűvé teszi, amelyek egyébként egyhangúak lennének.  
 Szabad teret ad a próbálkozásoknak, kreatív, gondolkodtató megoldásokra nevel.  
 A felismert jó megoldásokat folyamatosan alkalmazni lehet.  
 Az ok-okozati összefüggések látványosan jelennek meg.  
 Felébreszti a kíváncsiságot, az új dolgok tanulásának igényét.  
 Egyenrangú partner a gyermek és a gép.  
 A gondolkodást cselekvés és konkrét, látható anyag létrejötte követi, a jó megoldások rögzülnek az ismétlések által.  



Tanári oldalról talán időigényesebb géppel tanítani, de sokkal élvezetesebb. Változatos és oldott hangulatú óravezetést tesz lehetővé. A gyógypedagógus 
nehézségei a következők:  

 Meg kell tanulnia a gép és a programok használatát, ki kell tapasztalnia a benne rejlő lehetőségeket. Ez sok tanulással és próbálkozással jár.  
 Meg kell találnia minden egyes tanítványának a legmegfelelőbb programot, nincs bevett recept.  
 Következetesnek kell lennie a számítógépes szakszavak használatában, minél sérültebb a tanítványa, annál inkább.  
 El kell fogadnia tanítványa próbálkozásait, egyéni ötleteit, csak a háttérből segíthet.  
 Nincsenek készen kapott feladatlapok, magának kell kidolgoznia azokat.  
 Nem ő van az előtérben, hanem a tanítványa és a gép.  

A gép és a tanítvány viszonya Dani esetében „tegező”, úgy veszekszik, pöröl a géppel, mintha a játszótársa lenne. Legutóbb azt mondta a gépnek: „te buta 
liba!”. Kérdésemre, hogy miért buta liba a gép, azt mondta, mert az intézményben lévő gép lány, az otthoni pedig fiú… 
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