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„A hallássérültek eredményes társadalmi beilleszkedésének előkészítése”
c. kutatás egyik témája a hallássérültek gimnáziumi tagozatának megszer-
vezése volt. Ez egy újabb szervezési forma bevezetését jelentette, mivel ezt
megelőzőleg  a  Hallássérültek  Országos  Szövetsége  közreműködésével  a
dolgozók  gimnáziuma  esti  tagozatának  látogatása  volt  csak  lehetséges,
ifjúsági tagozatos délelőtti oktatás nem létezett.

Az elmúlt  években kezdetben a VI.  kerületi  Asztalos János Dolgozók
Gimnáziumával, majd a Szabó Ervin Gimnáziummal (XIII. kerület) koope-
rálva  sikerült  a  hallássérültek  négy  gimnáziumi  évfolyamát  kialakítani.
Jelenleg  34  fő  tanul  ebben a  keretben,  s  további  9  fő  egyedi  integráció
formájában a hallókkal ugyanebben a gimnáziumban.

Valamennyi  tanuló  felvételét  pályaalkalmassági  vizsgálat  előzi  meg.
Ennek feladata: mérlegelni, bírja-e a tanuló ezt az oktatási formát, ill. nem
túl jó-e erre, vagyis nem volna-e inkább alkalmas az egyedi integrációra.
Eddig  a  szülő  kifejezett  kérésére  ellenére  visszautasítani  nyolc  tanulót
kellett,  s  voltak,  akiket  ún.  próbaidőre  vetünk  fel  (idővel  le  is
morzsolódtak).  A  pályaalkalmassági  vizsgálatokat  Simon  Mária
pszichológus végzi. A tanulmányok megkezdését követőleg sor kerül még
egy  további  komplex  pszichológiai  -  gyógypedagógiai  -  vizsgálatra  is,
melyet  Zsoldos  Márta  pszichológus  végez.  Ennek  célja  a  további
adatgyűjtés  a  fiatalok  személyiségéről,  kommunikációs  szintjéről.  E
vizsgálat  későbbi  megismétlésével  szeretnénk  nyomonkövetni  a  tanulók
fejlődését.

A továbbiakban néhány adatot kívánok kiemelni a vizsgálatokból annak
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hangsúlyozásával, hogy ezek a tanulók mindenképpen növendékeink „elit”-
jéhez  tartoznak,  tanulmányi  eredményeik  meghaladták  az  általános
iskolában az átlagot.

-  A vizsgált  hallássérült  fiatalok  szociális  viselkedése  nem megfelelő
mértékben flexibilis, az elvárásokhoz mereven kötődnek. Ugyanakkor mun-
kájukban  igyekeznek,  és  képesek  viselkedésük  hatékony szabályozására,
készségesek, többnyire alaposak, pontosak. A munkavégzés terén szociális
felelősségérzetük az átlagot enyhén meghaladó.

-  Gondolkodásuk dominálóan  sztereotíp,  a  szellemi  tevékenység  iránt
csökkent  érdeklődést  mutatnak.  A továbblépés,  fejlődés  igényét  tekintve
alulmotiváltabbak,  mint  a  hallók.  Problémamegoldásukban  önállóságuk
kevésbé érvényesül.

-  A  csoport  saját  hallássérülésével  kapcsolatos  tudása  hiányosnak
mondható.  Miközben pontosan  ismerik  fogyatékosságuk okát  és  keletke-
zésének idejét,  a  súlyosság  mértékével  egyáltalán nincsenek tisztában.  A
hallókészülék viselését szükségesnek és hasznosnak tartják, de elsősorban
az eredményesebb iskolai előmenetel érdekében, s kevésbé a mindennapos
kommunikáció szempontjából.

- Kortárskapcsolataikat iskolai helyzetük, ill. lakóhelyük határozza meg.
Gyakran  említik  a  hallási  fogyatékos  iskolatársi  barátságok  mellett  az
otthoni, hétvégi vagy nyári szünidőre korlátozódó halló kortárs kapcsolato-
kat is, de összeszokott tartós kapcsolat kevésbé fordul elő.

-  Fogyatékossága elfogadását  illetően a  csoport  nézete  nem egységes.
Többen  tudatosan  hárítják,  hogy állapotukkal  foglalkozzanak,  másokban
azonban felmerül a pubertás periódusban fokozott hangsúlyt nyerő kérdés:
„Mitől lettem hallássérült, mi lenne, ha halló lennék?”

-  Az  általános  tájékozottságot  szúrópróbaszerűen  pásztázó  kérdéssor
alapján viszonylagos jó teljesítményt nyújtott a csoport az emberi szervek
működéséről, de igen alacsony szintűek az ismeretek az elemi matematikai -
elsősorban mértani  -  ill.  fizikai  alapfogalmak szintén (pl.  a  „hány liter  1
hektoliter” kérdés). A földrajz témakörben helyismeretük sem megfelelő és
a  politikai  tájékozottságot,  praktikusabb  általános  ismereteket  igénylő
kérdéseknél  is  lényegesen  gyengébben  teljesítettek.  A  gazdasági,
társadalomtudományi fogalmakkal kapcsolatos történelmi kérdéseknél igen
alacsony volt a csoport tudásszintje.

Az etikai  állásfoglalást  tekintve igen egyenetlen,  hullámzó a  válaszok
tartalma. Jelentős részben az iskolában szerzett információkra épül.
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- A siketek szókincse átlagosan a hallók 8 éves szintjét közelíti meg, míg
a nagyotthallóké a 10 és fél évesekével egyenlő. Ez kb. 4000 ill.  5-6000
szónak felel  meg.  Ezeket  az  adatokat  Zsoldos 1982-ben végzett  hasonló
mérésével (Peabody-teszt) összevetve, pozitív változás csak a siketek vona-
lán tapasztalható, miközben a nagyothallók adatai lényegében megegyeznek
a korábbi mérések adataival.

- A csoport kiejtésének érthetősége közepesnek mondható. Logatuomok,
azaz  értelmetlen  szótagok  megértését  vizsgálva  halló  személyeknél  a
magánhangzók 75%-ban,  a  mássalhangzók  30%-ban voltak  érthetők  egy
1989-es vizsgálat során.

- A grammatikai teszt - 30 igen gyakori toldaléktípus - adatai alapján a
teljesítmény  78%-os,  elfogadható.  Érdekes  módon  a  nagyothallók  nem
adtak jobb eredményt a siketeknél, sőt a legjobb átlagot is a legsúlyosabb
hallásveszteségű tanuló érte el (1989-es adat).

-  Az  írásbeli  közlés  vizsgálatánál  (képtörténet)  pozitív  eredménynek
könyvelhető  el,  hogy  a  főnevek  csak  33%-ban  voltak  reprezentálva,  s
jelentős  számban  jelentek  meg  igék  (18%),  illetve  ami  még  ennél  is
értékesebb, 51%-ban egyéb szófajok. A nagyothallók valamivel kevesebb,
de hosszabb mondatokat használtak. Mind a csoport átlagos mondatszáma,
mind  a  mondatok  hosszúsága  megfelelt  az  eredeti  standardban  hallók
számára  megadott  értékeknek.  Igen  pozitív  eredménynek tartjuk,  hogy a
fogalmazványok tartalmi értékelése során az ún. absztrakt szintek (a képen
látottaktól való elszakadás képessége) domináltak a konkrétekkel szemben.
Örvendetes  módon  a  csoport  77%-a  érte  el  az  absztrakt  szintet,  ami
lényegesen jobb eredmény az 1973-ban érettségizett felnőtt siketeknél mért
adatnál, ami 30%-os volt.

A gimnáziumi  tanulmányok  során  a  beindított  csoportok  igen  sokat
fejlődnek. Kemény munka és elég sok kudarcélmény árán megtanulnak az
elvárásokhoz igazodni, és ami a legfőbb, önállóan tanulni.

A fejlesztésben  kulcsszerepet  játszik  a  gyógypedagógus  nevelőtanár.
Feladatköre igen széles és sokrétű:

-  biztosítja  a  tananyag  maradéktalan  feldolgozását  valamennyi
tantárgyból,

- múzeumlátogatásokat szervez a tananyag szemléltetésére,
- pályaorientációs látogatásokat szervez olyan vállalatokhoz, amelyekben

szemléltethetők az érettségihez között pályák,
- egyéni hallás- és beszédnevelést végez,
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- egyéni foglalkozásban részesíti a teljes integrációs formában tanuló, ezt
igénylő tanulókat.

Örömünkre szolgál, hogy a program teljes kifutásakkor már 4 nevelő-
tanári státus állt rendelkezésre, amelyeket kutatásunk anyagi forrásai helyett
fokozottabban a Fővárosi Önkormányzat biztosított.

A tanítás  délelőtt  zajlik,  az  órákat  a  gimnázium  tanárai  látják  el.  A
tantárgyak között nem kötelezően idegen nyelv is szerepel, erre a tanulók
egy  része  jelentkezik.  Testnevelés  sajnos  nincs.  Ennek  pótlására  a
Hallássérültek  Országos  Szövetségének  segítségével  sikerül  szerződést
kötni egy pantomim-művésszel,  melynek eredményeképpen heti  2 órában
pantomim-mesterséget tanulhatnak a tanulók.

A csoport vidéki tagjai számára kollégiumot sikerült biztosítani. Elvünk
volt,  hogy  ez  a  hallókkal  együtt  történjen,  így  tanulóink  4  halló  2
halllássérült  arányban  osztják  meg  szobáikat  ugyancsak  középiskolás
fiatalokkal.  Tanulóink  kapcsolatai  a  hallókkal  évről  évre  erősödnek.  Az
elmúlt tanévben egyes nagyothallók továbbra is a nagyothallók Török Béla
iskolájának diákotthonában maradtak.

A gimnáziumi  érettségi  mellé  valamiféle  szakképesítést  is  biztosítani
kívánunk  a  tanulóknak.  Ezért  örültünk  az  időközben  a  gimnáziumban
bevezetett  fakultatív  tárgyaknak  megfelelő  tanfolyamoknak  (SZTK-
ügyintéző, programozó). Természetesen e tanfolyamoktól függetlenül tanul-
hatnak tovább, amennyiben ehhez kedvük van.

A teljes integráció szerint  haladó tanulók esetében fontosnak tartjuk a
folyamatos  kapcsolattartást  az  osztályfőnökökkel,  a  haladás  állandó
nyomonkövetését, s a szükség szerint beállított korrepetáló foglalkozásokat
(jelenleg matematika). Kétségtelen, hogy e tanulók nyelvi szintje magasabb,
mint a szegregált csoporté, s esetünkben visszalépést jelentene az ifjúsági
tagozat.  Lehetőségként  azonban  megmarad  számukra  is,  s  amennyiben
tanulmányi nehézségeik súlyosbodnak valamilyen oknál fogva, bármikor át
tudjuk őket is venni.

A beválás szintjét megjósolni meglehetősen nehéz. Példaként említhetek
egy hallássérült családból származó siket lányt, akinél erősen kétségesnek
látszott  a kívánságának megfelelő továbbtanulás sikere. Mégis, most  már
úgy tűnik, teljesen beilleszkedett,  s kezdeti  nehézségei az első félév után
fokozatosan oldódtak.

A továbbiakban még kitérnék néhány kérdésre, melyek már nem érintik
közvetlenül a középiskolai oktatási formát.
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Minden fogyatékossági  területen  biztosított  hivatalos  keretek  között  a
pályaalkalmassági  pszichológiai  vizsgálat  és  tanácsadás.  Kivételt  képez a
hallássérültek területe, amelyen a mai napig nincs megoldva ez a kérdés.
Simon Mária kezdetben az OPI felkérésére, saját elhatározásából minden-
nemű anyagi támogatás nélkül önfeláldozással végzi ezt a munkát. Sürgős
igény volna, hogy megtaláljuk ennek hivatalos kereteit.

A tanulók  pályaelőkészítésének kérdése  elsősorban  az  osztályfőnökök
kezében  van.  Rendkívül  fontos  volna  e  munka  színvonalának  fokozatos
emelése, akár továbbképzések formájában is. A gimnáziumi továbbtanulás
szempontjából a következőket látom fontosnak:

– a  tanulók  2-3  éves  előkészítése,  speciális  korrepetálása,  különös
tekintettel  általános iskolai  magyar  nyelv és  irodalom tárgy követel-
ményeire, a matematikai alapkészségekre, az általános tájékozottságra
és mindenekelőtt az eddigieknél lényegesen önállóbb tanulásra,

– reális osztályzatok adása, nem ismerhetünk el „viszonylagos jeleseket”,
„nagyothalló  vagy siket  4-es”,  ill.  „halló”  érdemjegyeket.  A tanulók
önértékelése  az  ilyen  jegyek  miatt  teljesen  irreális  és  igen  nehéz
szaknak  néznek  elébe,  amíg  hozzászoknak  teljesítményük  reális
értékeléséhez,

– fontos  volna,  hogy  az  osztályfőnökök  rendszeresen  hospitáljanak  a
gimnáziumban, hogy lássák a tanítási stílust, az elvárásokat,

– a legjobb megoldásnak találnám a középiskolai továbbtanulásra szánt
tanulókat legalább 3-4 évvel a 8. osztály elvégzése előtt  hallók közé
integrálni,  megtartva  velük  továbbra  is  a  kapcsolatot  és  segítve,
nyomonkövetve fejlődésüket.

A következő  ábrán  a  hal-
lássérültek  számára  adott  to-
vábbtanulási  formákat  igye-
keztem  vázolni,  s  ehhez
fűznék néhány kommentárt.

Az ép értelmű hallássérül-
tek közül segéd- vagy betaní-
tott  munkásnak  elenyésző
számban  mennek  a  végzős
nyolcadikosok.  A  halmozot-
tan  fogyatékos  siketek  előtt
azonban  csak  ez  a  lehetőség
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áll  (jó esetben!),  mivel  megfelelő továbbtanulási változat nem áll  rendel-
kezésre. Jól tudjuk azt is, hogy számuk nem csökken, inkább nő, mivel - ha
tetszik,  ha nem - szakmai  továbbtanulásra  alkalmatlannak minősül  az  ép
értelmű,  de  járulékos  súlyos  nyelv-  és  beszédtanulási  zavarral  küzdő
hallássérültek egy része is.  Sürgető feladat e fiatalok számára a speciális
szakiskola megszervezése. Évek óta megoldatlan kérdés az oktatás helyének
és személyi feltételeinek biztosítása.

A hallássérültek  részlegesen  integrált  szakmunkásképzése,  a  Hallássé-
rültek  Országos  Szövetsége  erőfeszítéseinek  eredményeképpen  néhány
szakmában valósult meg. A továbbtanulásnak azt a módját azon tanulóknak
érdemes választani, akik viszonylag nagy segítségre szorulnak, szükségük
van arra,  hogy továbbra is  siket  közösségben maradjanak.  Szépséghibája
ennek a formának, hogy a pályák száma igen alacsony, valószínű, hogy a
tanulók  egy része,  ill.  környezetük  nem az  érdeklődés,  hanem a  védett
körülmények miatt választja ezt a továbbtanulási lehetőséget. Negatívum az
otthontól való távolság is.

A  nyelv  további  fejlődése  szempontjából  előnyös  forma  mindazon
tanulók  számára,  akik  erre  képesek,  a  teljes  integráció  keretében  zajló
szakmunkásképzés. Ha jelenleg emellett  dönt a tanuló nem tarthat igényt
semmiféle segítségre. Célszerű volna, ha a siketek általános iskolái lehetővé
tennék  a  diákotthoni  délutáni  foglalkozásokat,  s  így  biztosítanák  a
szurdopedagógiai  megsegítést.  Fel  kellene  térképezni,  milyen  szak-
munkásképzési  lehetőségek  vannak  az  egyes  városokban.  Az  alkalmas
tanulók  a  hallókkal  együtt  kapnának  kollégiumi  elhelyezést.  Délelőtt  a
különböző  szakmunkásképzők  elméleti  és  gyakorlati  oktatásán  vennének
részt,  s  délután  tanulószobai  foglalkozásban  részesülhetnének  a  siketek
iskoláinak  diákotthonaiban.  Lényeges  volna,  hogy  viszonylag  alacsony
létszámmal dolgozzon egy diákotthoni csoport,  hiszen a tananyagok nem
egyeznének  meg,  sok  esetben  egyedi  megsegítésre  volna  szükség.
Elképzelhetőnek  találnám,  hogy  egyedileg  integrált  középiskolás  is
részesüljön ebben a megsegítési formában. A nevelő tanárnak biztosítania
kellene az osztályfőnökökkel a kapcsolattartást is. Úgy gondolom, a szak-
munkásképzők  ezen  feltételek  mellett  szívesebben  fogadnának  egy-egy
siket  gyermeket,  hiszen éreznék,  hogy a problémával  nincsenek magukra
hagyatva.

A magyar középfokú oktatás jelenleg nagy változások előtt áll. Szó van a
tanköteles  kor  meghosszabbításáról,  ami  értelemszerűen  vonatkozhat  a
hallássérültekre is. Feltétlenül gondolni kell arra, hogy az így megnyújtott
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oktatási időszak ne legyen színtere a további integrációnak, hanem erőteljes
nyitást  jelentsen  a  hallók  felé.  A megfelelő  formák,  a  különböző  szintű
tanulókhoz szabott változatok kimunkálása még előttünk áll, igen lényeges,
hogy több variáns álljon majd rendelkezésre egyetlen séma helyett.
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Fórum

Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság (Kaposvár)

„Fejlesztés vagy áthelyezés?”
- a gyógypedagógia holnap -

HUBERNÉ FIRKOLA GABRIELLA
(Közlésre érkezett: 1991. december 10.)

A Fejlesztő  Pedagógia  1991.  évi  1.  számában  dr.  Demeter  Katalin
tollából  ugyanezen  a  címen  jelent  meg  esetismertetés,  melyben  arról
kaphatunk képet,  hogyan sikerült  egy hátrányos körülmények között  élő,
alacsony  iskolai  teljesítményt  nyújtó  gyermek  fejlesztését  az  általános
iskolában megoldani.  Elnézést  kérve  a  szerzőtől  a  plágiumért,  fontosnak
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