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tevékenység-rendszere
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HALMOS SÁNDORNÉ

Mielőtt az intézményünkben folyó korai nevelést jellemezném, szeretnék
egy rövid visszatekintéssel megemlékezni a hallássérült gyermekek korai neve-
lésének úttörőiről, a magyarországi gyógypedagógia-történet jelentős alakjai-
ról.

Bárczi  Gusztáv,  kinek  nevét  nem lehet  elégszer  megemlíteni  korszakos
jelentősége miatt, már a század elején megcélozta a hallássérült gyermekek
óvodai nevelésének megszervezését, sajnos csak átmeneti sikerrel. 1959-ig
kellett várni, amíg Kaposvárott,  Duráczky József igazgató megszervezte és
felépítette  Közép-Európa első hallássérült  óvodáját,  melyet  aztán 1966-
ban követett a fővárosban a nagyothalló gyermekek óvodájának a beindí-
tása.

A magyar szurdopedagógusok felismerték,  hogy a szakpedagógiai  munká-
nak  a  gyermeki  életkor  legkorábbi  szakaszában  kellene  megkezdődnie,  de
abban a korszakban hiányosak voltak még ennek szakorvosi, szakpedagógiai,
szervezeti feltételei. Ennek ellenére tudtuk mindannyian, hogy a hallássérülés
korai felismerése, a hallás- és beszédfejlesztésnek az ún. „kitüntetett korban”
való megkezdése döntő lehet a gyermeki kommunikáció kiteljesülése szem-
pontjából.

Sokat  segített  az  időben  megkezdett  hallás-  és  beszédnevelés  ügyén  a
Hallásvizsgáló és Tanácsadó Állomás megszerveződése a fővárosban (1974-
ben),  mert  az  ott  dolgozó szakemberek  mindent  megtettek,  hogy a  siket  és
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nagyothalló kisgyermekek minél előbb bekerülhessenek a számukra megfelelő
nevelési rendszerbe.

A hallásvizsgálatok, a csatlakozó technikai eszközök robbanásszerű fejlő-
dése, az intézmények beszerzési lehetőségeinek növekedése is bővítette a kört.
Gondoljunk csak arra, hogy lehetővé vált az újszülöttek hallásmérése, és 1983-
ban létrejött  az  Egészségügyi  Minisztérium 7006/83.  számú rendelete,  amely
tartalmazza az újszülöttek és az egyéves gyermekek audiológiai szűrővizsgála-
tának,  valamint  a  kontroll-vizsgálatok  elvégzésének  az  irányelveit  és  rend-
szerét. Ennek megfelelően javult a hallássérülés észlelésének, a hallókészülék
rendelésének az időpontja (1., 2., 3. táblázat).

Az észrevevés
ideje

A gyerme-
kek száma

%-os
megoszlás

újszülött korban 14 42

hat hónapos korban 1 3,5

tíz hónapos korban 5 17

tizenkét hónapos korban 10 34

huszonnégy hónapos korban 1 3,5

összes gyermek 31 100

1. táblázat
A hallássérülés észrevevésének ideje

szerinti megoszlás

Az ismertetett adatok arra in-
dítanak  minden  szakembert,
szurdopedagógust,  audiológust,
korai nevelőt, hogy még intenzí-
vebben törekedjünk a korai fel-
ismerésre, a hallás- és beszédne-
velés  korai  megkezdésére,  hi-
szen  ma  már  tudjuk,  hogy
amennyiben a hallássérült gyer-
meknél is megjelenő hangadás,
gagyogás korszakát megragad-
juk,  és  nem  hagyjuk  azokat
visszajelzések  hiányában  visz-
szafejlődni, akkor az idegrend-

Életkor
A gyerme-
kek száma

fő

2 éves 1

3 éves 2

4 éves 10

5 éves 7

6 éves 9

7 éves 2

összesen 31

2. táblázat
A vizsgált gyermekek
kor szerinti eloszlása

A rendelés ideje
%-os

megoszlás

2 hónapos korban 5

6 hónapos korban 5

12 hónapos korban 5

18 hónapos korban 25

24 hónapos korban 35

3 éves korban 25

összesen 100

3. táblázat
Az első hallókészülék-rendelés

ideje
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szer korai plaszticitása révén
intenzív korai  hallásnevelést
végezve,  gyakran  hihetetle-
nül  jó  eredményeket  lehet
elérni.

A problémakörben  döntő
változást  hozott  létre  az  ún.
„utazótanári”  hálózat,  a  már
óvodás  kor  előtti  időszakra
lenyúló családi irányított  be-
széd — és hallásnevelés ha-
zai  megindulása,  amely  in-
tézményünkben  1981.  évtől
folyik.  Az  elmúlt  12  évben
összesen  255  gyermekkel
foglalkoztak utazó tanáraink
(lásd a 4. táblázatot).

Utazótanári,  illetve a ko-
rai  családi  nevelést  tanács-
adással  segítő  tevékenysé-
günk többrétű (1. ábra):

—  Elsődleges feladatként
gondjaiba veszi a hozzá érke-
zett  hallássérült  gyermeket,
igyekszik megismerni hallás-
sérülése, kezdő nyelvi állapo-
ta minőségét, és a szülővel az
igen fontos kooperációt kiala-
kítva rendszeresen segítséget
nyújt  az  otthoni  beszéd-  és
hallásneveléshez.

—  Nyomon  követve  a
gyermek hallás-,  beszéd- és
személyiségfejlődését,  a  csa-
láddal és más szakemberek-
kel  folyamatosan  tanácskoz-
va segítséget nyújt a gyermek
további életútjának a rendezé-
séhez.

Tanév
iskolás óvodás

bölcsö-
dés Össze-

sen
korú

1981/82 4 15 - 19

1982/83 5 16 - 21

1983/84 4 13 - 17

1984/85 7 11 - 18

1985/86 5 11 - 16

1986/87 2 13 - 15

1987/88 4 9 - 13

1988/89 7 16 - 23

1989/90 8 16 - 24

1990/91 16 12 3 31

1991/92 13 15 1 29

1992/93 14 12 3 29

12 év alatti gyermekek száma összesen 255

4. táblázat
Az utazótanárok által ellátott gyermekek száma

1. ábra
Az utazótanári munka színterei és kapcsolatai
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Ezt a megállapítást azért tartom fontosnak, mert  határozottan tudjuk bizo-
nyítani, hogy tanácsadói rendszerünkben egyáltalán nem törekszünk a gyerme-
kek saját óvodánkba, saját iskolánkba való szervezésére , minden egyes esetben
számukra a legmegfelelőbb továbbhaladást igyekszünk megkeresni.

Korai nevelési rendszerünkben foglalkoztatott hallássérült gyermekek élet-
út-lehetőségei a következők:

1. A halló gyermekek óvodájába vagy iskolájába kerül (megsegítés sem
szükséges).
2. Megsegítéssel a halló óvodába vagy iskolába kerül.
3. Saját óvodánkban, iskolánkban fejlesztjük (esetleg később integráljuk).
4. A súlyos hallássérültek (siketek) iskolájába kerül.
5. Saját halmozottan sérülteket oktató iskolánkban fejlesztjük.
6. Más típusú gyógypedagógiai intézményben látjuk fejleszthetőnek.

— Bár nem tartozik a korai nevelés szoros témakörébe, meg kell említenem,
hogy utazótanáraink óvodás és iskolás gyermekek „nyomonkövető”, „tovább-
segítő” gondozását is végzik, ami azt jelenti, hogy az általunk a halló gyermekek
különböző közösségeibe behelyezett  gyermekek óvodáiban, iskoláiban megje-
lennek, az ott dolgozó pedagógusokkal kooperálnak, segítséget nyújtanak, és a
családokat is rendszeresen felkeresve támogatják a gyermekek halló közösség-
ben való haladását.

A korai  hálózat  munkájához  tartozik  természetesen  a  szülővel  való  rend-
szeres, „szakmai jellegű” találkozáson kívül a szülők folyamatos, sok esetben
írásbeli tájékoztatása, a szülő és az audiológus, valamint az audiológus-asszisz-
tens találkozásainak a megszervezése, a „Szülők iskolájának” eseménysorozata,
melynek keretében a különböző gonddal küzdő édesanyák, édesapák egymással
és a korai nevelővel cserélik ki tapasztalataikat, sikereiket, esetleges kudarcai-
kat. Csak a folyamatos kooperáció a szülői ház és a korai nevelési rendszer
között képes eredmények elérésére.

Korai  nevelési  rendszerünk  másik  nagy állomása  háromcsoportos,  igen
változatos általános óvodai és speciális óvodai programokat megoldó óvodánk,
mely ugyancsak nyitott terep bármilyen jellegű oktatási intézmény felé.

Óvodánk az életkornak megfelelő, játékos, gyermekszerű tevékenységrend-
szer mellett kénytelen speciális helyzeténél fogva iskola-előkészítő feladatokat,
például olvasás-előkészítést is vállalni, valamint az általános óvodai programot
meghaladva foglalkozik a matematika játékos előkészítésével. Természetes,
hogy az óvodát is „áthatja” a beszédnevelő funkció, és itt már körvonalazottan
megjelenik a szurdologopédus, aki az életkornak megfelelő metodikával igyek-
szik a beszéd érthetőségét kialakítani.
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A nagyothalló-oktatás sajátos szerkezetében a korai nevelés utolsó állomása
az előkészítő osztály, ahol a gyermekek egyrészt már iskolai jellegű feladatokat
végeznek, másrészt a nevelési környezet, az alkalmazott metodika a kommuni-
kációs  és  az  általános  feladatok  végzését  gyermekszerűvé  hangolja  át.  Itt
említem meg, hogy az előkészítő osztályt is „integrációs terepnek” tekintjük,
ahonnan a gyermek a számára legmegfelelőbb nevelési környezetbe távozva
indulhat meg az iskolai tanulmányok útján.

Végül  tisztelettel  emlékezünk  a  korai  nevelés  hazai  úttörőire.  Köszöntjük
azokat  a  szakorvosokat,  pedagógiai  kutatókat,  akik  a  jelenben  nagy  erőkkel
munkálkodnak bárhol a korai nevelés érdekében.

Előadásomat  azzal  a  gondolattal  zárom,  hogy  a  nagyothalló  gyermekek
intézményében működő korai nevelési rendszer (utazótanári hálózat — óvoda
— előkészítő  osztály)  tanulni,  fejlődni  és  megmaradni  kíván  a  hallássérült
gyermekek érdekében.

Dr. Török Béla Baráti Kör (Budapest)

A felnőtt nagyothallók életének
pozitív alakítása
az önszerveződéssel létrejött
Török Béla Baráti Kör tevékenységével*

CSATÓSZEGI GYŐZŐNÉ

A Dr.  Török  Béla  Óvoda,  Általános  Iskola  és  Diákotthon,  a  nagyothalló
gyermekek  nevelés-oktatását  országos  feladatkörrel  végző  intézmény volt  ta-
nulói elhatározták, hogy létrehoznak az iskolában végzett diákoknak egy társa-
dalmi szervezetet. Csatlakoztak hozzájuk a jogelőd iskolák volt növendékei is.
Kollégáimmal együtt örömmel fogadtuk ezt a kezdeményezést, mely pontosan
megfelel a polgári demokráciákban szokásos és támogatott, alulról szerveződő
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