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A Közoktatásban zajló változások nem hagyják érintetlenül a hallássérült
gyermekeket oktató – nevelõ speciális intézményeket sem. A folyamat
kezdete korábbra nyúlik vissza, egyes tendenciák már közel tíz évvel ezelõtt
láthatóvá váltak hazánkban, követve az európai régió országainak változásait.
A jelentõs létszámcsökkenés mellett a speciális intézmények tanulópo-
pulációja is súlyosabbá válik, miközben egyre szélesebb körû az integráció
azoknál a gyermekeknél, akiknél ez megvalósítható. A speciális intézmények
– egyesek korábban, mások késõbben – részleges profilváltást valósítottak
meg, annak érdekében, hogy biztosítsák felszabaduló kapacitásaik lekötését
újabb területeken, mint a szakiskolai képzés, a szélesebb körû korai fejlesztés,
az integrált oktatás nevelés segítése, illetve más sajátos nevelési igényû
csoportok oktatás – nevelésének megvalósítása. Ezeknek a tendenciáknak a
hazai megjelenésére hívta fel a figyelmet Csányi (2003) a hallássérültek
speciális intézményeinek létszámadatait elemezve az 1998-2002-es évek
viszonylatában. 
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* (Az elõadás anyaga részben elhangzott a 2006. tavaszán Egerben megrendezett Magyar Fül-
Orr-Gégeorvosok Egyesülete Audiológiai Vándorgyûlésén.)
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Jelen tanulmányban e tendenciák további fejlõdését illetve hazai spe-
cifikumait szeretnénk vázolni összevetve az 1998 – 2006-os év számadatait a
hallássérültek speciális intézményeinek tekintetében. (1. számú ábra) 

Az elsõ szempont a tanulólétszámok erõteljes csökkenése, mely összefügg
egyrészt a születések számának általános csökkenésével, másrészt az egyre
korszerûbbé váló diagnosztika, hallókészülékes ellátás, cochleáris implan-
táció jelenségével, melyeknek következtében az érintett gyermekeket már a
többségi óvodákban, iskolákban látják el. A korai fejlesztés elterjedése és
hatékonyabbá válása is hozzájárul ahhoz, hogy a hallássérült gyermekek egy
része nem jelenik meg a hallássérültek speciális intézményeiben.

1. ábra: A tanulólétszám alakulása
a hallássérültek speciális óvodáiban és iskoláiban 1998-2006.

Az adatokból világosan kitûnik, hogy a speciális intézmények óvodai és
iskolai tagozatára járó gyermekek létszámcsökkenése a vizsgált nyolc év
viszonylatában összességében mintegy 40%-os volt. A részletesebb elemzés
azonban rámutat arra is, hogy az 1998-2002 közötti csökkenés még csak 13%-
os volt, ennek üteme azonban felgyorsult, s a 2002-2006-os idõszakban már
30%-ra tehetõ. E tény valószínûsíthetõen a születések számának csökke-
nésével, a korai fejlesztés terjedésével, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó
integráció terjedésével magyarázható. Ugyanakkor érdekes tény, s az
elõbbieknek némiképp ellentmond, hogy a speciális óvodák által ellátott gyer-
mekek számának csökkenése megállt az utóbbi négy évben. Ennek vélhetõen
az az oka, hogy a speciális óvodák – átmenetileg - fogadják a cochleáris imp-
lantáción átesett, de nyelvi szintjük, illetve az intenzív gyógypedagógiai
segítségnyújtás igénye miatt még nem integrálható gyermekeket, a halmozott

1200

1000

800

600

400

200

0
1998. 2002. 2006.

óvoda

iskola

összesen

136

988
1124

107

868
975

108

557

665



sérült, vagy társuló zavart mutató hallássérült gyermekek felvétele és ellátása
is hozzájárul a létszámok változatlanul maradásához. Az összlétszám erõteljes
csökkenése az iskolai tagozaton ellátott gyermekek létszámának csök-
kenésével függ össze, meghaladja a 40%-ot. Ez a tény ismételten az integrált
nevelés irányába mutat.

Az intézmények feladatvállalása ugyanakkor kibõvült az elmúlt években az
integráltan és a korai fejlesztésben ellátott gyermekekkel. Amennyiben a fenti
ábrába beillesztjük a többségi óvodákban, iskolákban az intézmények utazó
tanárai által ellátott gyermekeket is, kissé változik a megoszlás. (2. ábra)

2. ábra: A hallássérült gyermekeket oktató – nevelõ speciális
intézmények létszámadatainak alakulása 1998- 2006. között.

A bõvülõ feladatkör ellenére a hallássérült gyermekek speciális intézményei
által ellátott tanulók létszámcsökkenése nem állt meg, sõt fokozódott: a
vizsgált 8 év viszonylatában mintegy 30%- ra tehetõ. Megjegyzendõ, hogy a
létszámváltozás nem egyformán érintette a hazai speciális iskolákat, egyes
intézmények tanulólétszáma stagnált, másoké csökkent, illetve a növekvõ
tendenciára is van példa. A részleges profilváltás ugyanakkor mindenütt erõ-
teljesen kimutatható. Míg a speciális iskolai ellátásban lévõ hallássérült
gyermekek létszáma erõteljesen csökkent, addig az intézmények által ellátott
integrált gyermekek aránya háromszorosára nõtt, vagyis az elsõ vizsgált
terminushoz képest megnégyszerezõdött. 

Bár a speciális intézmények különbözõ mértékben, de mindegyikük fel-
vállalta az integrált hallássérült gyermekek ellátását. A 2001-es évi nép-
számlálási adatok szerint a 0-14 éves korú hallássérült gyermekek száma 2254
fõ volt, közülük a 2002-es tanévben a speciális intézmények összesen 1025
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fõt láttak el, 868 gyermeket speciális óvodai és iskolai oktatás – nevelés
keretében, a többieket integrációban. Ez egybecseng az Oktatási Minisztérium
statisztikai adataival, mely szerint a 2004/05-ös tanévben a sajátos nevelési
igényû gyermekek–tanulók 42.3%-a részesült integrált oktatás-nevelésben, de
ez az arány a testi- és érzékszervi fogyatékos gyermekek körében 56.2%-os
volt. (OM, 2005.) Az integrált oktatás- nevelés segítése irányába történõ
elmozdulás tovább folytatódott a 2002-2006. közötti idõszakban, ahol látható,
hogy a speciális formában ellátottaknak már közel felét teszik ki az integráltan
ellátott gyermekek. Ugyanakkor az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a
hazai speciális intézmények által korai fejlesztésben, speciális oktatás-
nevelésben, illetve integrációban ellátott hallássérült gyermekek száma még
összesen sem teszi ki a népszámlálási adatokban jelzett szám 50%-át. Ez
megerõsíti azt a tapasztalatunkat, hogy más szereplõi is vannak a hallássérült
gyermekek integrációban történõ ellátásának. Kedvezõ esetben ezen
gyermekek valamely Szakértõi Bizottság, Nevelési Tanácsadó, illetve
többségi intézmény keretében foglalkoztatott hallássérültek pedagógiája
szakos gyógypedagógustól kapják meg a számukra szükséges támogatást,
azonban nem zárható ki – sok esetben tapasztalható –, hogy egyes gyermekek,
tanulók ellátás nélkül maradnak. Ha nem is minden gyermeknek van közülük
feltételezhetõen szüksége rendszeres gyógypedagógiai segítségnyújtásra, az
idõszakos kapcsolattartás ezekben az esetekben is alapkövetelmény.

Áttérve a korai fejlesztésben részesülõ gyermekek arányára, 2006-os
felmérésünk alapján az intézmények által biztosított korai fejlesztésben
résztvevõ gyermekek száma a 2002. évi adatokhoz (Csányi, 2003) képest
lényegében nem változott (2002-ben 78 fõ, 2006-ban 75 fõ). Ez a tény
meglehetõsen elgondolkodtató, hiszen a korai fejlesztõ szakemberek létszáma
mindenütt emelkedett, nem is beszélve a nemzetközi tendenciáról.
Ugyanakkor azt is ki kell emelni, hogy a korai felismerés örvendetesen javult,
vagyis egyre több csecsemõ kerül már a gyógypedagógus látóterébe. 

Az iskolák adatszolgáltatása szerint a hallássérülés mellett diszfáziát
mutató gyermekek száma 2006-ban a speciális intézményekben ellátott
gyermekeknek majdnem 23%-a, 150 fõ volt. Õk a Szakértõi Bizottság diag-
nózisa által megerõsített diszfáziás tanulók. Összességében itt is jelentõs
növekedés tapasztalható a gyermeklétszám csökkenés ellenére, hiszen Csányi
1998-as adatai szerint az akkori iskolai tanulólétszámnak, 988 fõnek a 19%-a
(185 fõ) volt szakértõi véleménnyel igazolt diszfáziás gyermek. E tanulók
koncentráltabb megjelenése egy- egy speciális csoportban minden bizonnyal
jelentõsen növeli a gyógypedagógusok túlterheltségét.
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3. ábra: A diszfáziás és a halmozottan fogyatékos hallássérült gyermekek
arányának alakulása (1998-2006) a speciális intézményekben

A társuló zavart mutató tanulók mellett a halmozottan fogyatékos hallássérült
gyermekek ellátásáról is beszélnünk kell. Az erre vonatkozó adatok szerint a
hazai speciális intézmények tanulói közül 2006-ban 123 fõt jelentettek
halmozottan fogyatékos hallássérültnek. Ez a tanulólétszám 22%-a.
Összevetve Csányi 1998-as adataival, melyek 26%-ot jeleztek,  csökkenés
figyelhetõ meg. Ennek hátterében esetleg szintén a gyermekszám csökkenése,
illetve a diagnosztikai módszerek finomodása állhat.

A 2006-os adatgyûjtésünk tartalmazott a cochleáris implantációra (CI)
vonatkozó kérdéseket is. A 4. ábra az implantált gyermekek elõfordulását
mutatja a különféle intézményekben. 

4. ábra: A CI gyermekek aránya (%) a korai fejlesztésben, a speciális óvodai,
illetve iskolai ellátásban és a speciális intézmények által támogatott integrációban.
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Örvendetes tény, hogy a speciális intézmények összesen 103 fõ cochleáris
implantált gyermeket látnak el változatos keretek között. Közülük 57-en korai
fejlesztésben, illetve integrált nevelésben vesznek részt, kisebb hányaduk, 46
fõ a speciális óvodákba illetve iskolákba jár. E gyermekek, tanulók egy része,
remélhetõleg csak átmenetileg, a hallás és a nyelvi szint kezdeti kibontakoz-
tatása érdekében veszi igénybe a speciális óvodák, iskolák szolgáltatásait,
hiszen jól ismert tény, hogy a speciális intézményekben nem kedvezõ, nem
„húz felfelé” az általános nyelvi környezet, s a legjobb gyógypedagógusok
jelenléte sem képes ellensúlyozni ezt a helyzetet.  Ugyanakkor nem tekint-
hetünk el attól a ténytõl sem, hogy e gyermekek közül többen nem integrálha-
tóak, mert súlyos diszfáziás tüneteket mutatnak vagy értelmi fogyatékosok. 

Mintegy 10 év statisztikai adatait tekintettük át a fentiekben. Összefogla-
lóan megállapítható, hogy a magyar helyzet nagyon hasonlít a nemzetközi
fejlõdési tendenciákhoz. Általános a speciális intézmények gyermeklétszá-
mának  erõs csökkenése, és ugyancsak általános a problematikus hallássérült
tanulók arányának megnövekedése A társuló zavart mutató és halmozottan
fogyatékos hallássérült gyermekek optimális ellátása napjaink gyógypedagó-
giájának nagy kihívása, ugyanakkor része annak a részleges profilváltásnak,
mellyel a speciális intézmények hiányzó tanulóikat más csoportok beeme-
lésével pótolják. Ez utóbbi tendencia is megfigyelhetõ több külföldi or-
szágban, bár az intézmények teljes profilváltása sem ritka. A korai fejlesz-
tésben részesülõ gyermekek és az integrált óvodások, iskolások száma egyen-
letes fejlõdést mutat, jóllehet ezen a téren intézményeink között még jelentõs
különbségek állnak fenn. A megváltozott feladatokhoz módszertanilag és
szervezésileg is jelentõs átalakításokra van szükség és folyamatos kiiga-
zítások igényére a jövõben is feltétlenül számítani kell. 
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