
Müller, René Jacob:

...NEM HALLOK MEG — MINDENT!

Hallássérült leányok és fiúk a többségi iskolákban
(...ich hőre nicht — alles! Hörgeschädigte Mädchen und Jungen in Regels-
chulen — Schindele, Heidelberg, 1994. 250 p.)

Az 1994-ben, könyv formában is megjelent, és hamarosan a könyvesbolti
fogalomban is beszerezhető, terjedelmes doktori értekezés szerzője szurdope-
dagógus, a hallássérültek Basel melletti iskolájának és integrációs szolgáltató
központjának igazgatója Svájcban.  A munka egyébként  rangos tudományos
elismerésben részesült Németországban néhány hónappal ezelőtt.

A könyv elején figyelemre méltó gondolatokat közöl a szerző a hallássérü-
léseket meghatározó korábbi kategóriáknak a korszerű hallókészülékek hasz-
nálata mellett történt átalakulásáról. Ezek szerint:

enyhe fokú a 40 dB átlagértékű nagyothallás,
közepes a 40 és 70 dB közötti és
súlyos fokú a 70 és 100 dB közötti hallásveszteség.

Amennyiben  a  hallásveszteség  a  100  és  120  dB-es  átlagértékek  között
helyezkedik el a beszédfrekvenciákon, úgy hallásmaradványról vagy a siketség
határán lévő nagyothallásról beszélnek.

Müller áttekinti a hallássérültek általában és a német nyelvterületen kialakult
intézményrendszerének történetét, majd az integráció gondolatának terjedését
az ötvenes évek végétől napjainkig. Külön kiemeli a zürichi pedoaudiológiai
klinikán vizsgált óvodás vagy iskoláskorú gyermekek megjelenésének arányát
a többségi  nevelési  intézményekben.  A létszám fokozatosan emelkedik.  Míg
1979-ben a vizsgált 190 hallássérült gyermek közül 80 került integrálásra, addig
1993-ban a 359 gyermek közül már 291 ment többségi óvodába vagy iskolába.
Egyidejűleg bemutatja a kanton speciális iskolai létszámának alakulását:

Év nagyothallók
iskolája

siketek
iskolája

1973 164 98

1993 117 67

Összességében  elmondható,
hogy a korai tanácsadókban meg-
fordult összesen 4-5 éves hallássé-
rült gyermek 72 %-a (ezen belül a
nagyothallók 87 %-a) jár többségi,
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és 28 %-a (a nagyothallók 13 %-a) speciális óvodába vagy iskolába. Az integrált
óvodások aránya 13,7 %, az elemi iskolásoké 56 % és a felső tagozatos vagy
középfokú oktatásban részesülőké 30,3 %.

Az integráció határainak taglalásánál az a gondolat dominál, hogy ezek nem
elsősorban magában a gyermeken,  hanem a befogadó környezeten múlnak.
Probléma, hogy nem szabályozott  Svájcban az osztálylétszám a fogyatékos
gyermek megjelenésekor, nincs átfogó törvény, mely a többségi és speciális
iskolák  közös  felelősségeként  fogná  fel  az  integráció  kérdését.  Ugyanakkor
kitűnő a korai ellátás és széleskörű segítő intézkedéseket tudnak foganatosítani
a többségi iskolákban (kooperatív tanítás, utazótanári hálózat, flexibilis tanter-
vek). Azon gyermekek számára, akik az átlagos iskolai követelmények mellett
nem képesek a segítőrendszert igénybe véve sem haladni, továbbra is rendelke-
zésre állnak a speciális iskolák.

A szerző vázolja az ún. öko-szisztematikus, vagyis a gyermek - környezet
viszonyát hangsúlyozó szemlélet lényegét, melyet Lewin mezőelméletére vezet
vissza. Ennek keretében különösen az iskolai kudarcok fellépésével foglalko-
zik, s számba veszi mindazokat a makro- és mikrorendszerekhez tartozó, tágabb
társadalmi és szűkebb pedagógiai tényezőket, amelyek függvényében alakul ki
az iskolai sikeresség illetve kudarc. Ezt konkrétan a svájci állapotokon is elemzi.

A disszertáció empirikus részét egy kérdőíves felmérés és az eredmények
analízise alkotja. A szerző kétféle kérdőívet állított össze: egyet az integráltan
tanuló hallássérültek tanárai és egyet ugyanezen gyermekek szülei számára. A
kiküldött 343 kérdőívből (szülők: 203, tanárok: 140) végül 236-ot, ezek 69-69
%-át (szülők: 140, tanárok: 96) tudta feldolgozni. A kérdések közül számosat
egyaránt feltett a szerző a szülőknek is, a tanároknak is. Ez érdekes összehason-
lításra adott alkalmat. A következő főtémák köré csoportosultak a kérdések:
milyen előzményei voltak az integrációnak, milyenek a hallássérült gyermekek
iskolai teljesítményei, összevethetőek-e a többi tanulóéval. Milyennek ítélik
meg a gyermek szájról olvasási teljesítményét? Mennyire élik meg a szülők, ill.
a tanárok a leterhelést? Hogyan válnak be a technikai eszközök? Hogyan érzi
magát a gyermek, milyen a szociális helyzete?

Néhány eredmény a gazdag anyagból:  az elemi iskolában még kisebb a
hallássérült gyermekek aránya, mint a későbbi osztályszinteken, a gyermekek
6 %-a maradt el jelentősen és 51,2 %-a valamelyest az osztályátlagtól, 39,5 %
volt valamivel és 2,3 % sokkal jobb az átlagnál. A szülők sokkal jobbnak ítélték
meg gyermekük osztályon belüli  szociális  helyzetét,  mint  a  tanárok,  bár  ez
utóbbiak adatai sem rosszak (szociálisan jó vagy legalább kiegyensúlyozott
helyzetet adnak meg a fiúk 83 és a leányok 67 %-ánál).

312



Az értekezés zárórészében a szerző a speciális iskolai integrációs fejlesztő-
szolgáltató  központok  feladatairól  és  költségigényeiről  ír.  Különösen  akkor
költségigényes a szolgáltatás, ha preventív célokat is szolgál annak érdekében,
hogy ne érhesse kudarcélmény az egyes tanulókat, de így éri meg igazán. Az
eredmények nemcsak a fogyatékosok, de a többi gyermeknek is minőségileg
magasabb szintű oktatást tesznek lehetővé.

Úgy gondoljuk, a könyv szemlélete, következtetéseinek nagy része általános
érvényű,  ezért  nemcsak  a  hallássérültek  szakemberei,  hanem  valamennyi
gyógypedagógus és a többségi iskolák tanárai is eredménnyel forgathatják.

Csányi Yvonne

„A zene felemeli kezeimet
és játszik velük”

(Dr. Kokas Klára kurzusa)

A Nemzetközi  Kreatív  Zenepedagógiai  Intézet  szervezésében,  komplex
művészeti  nevelési  céllal,  több előadóval  (dr.  Kokas Klára,  Für Éva, Szabó
Orsolya, Mészáros Ágnes) indult gondolatébresztő, lélekben mélyítő, új tapasz-
talatok szerzését lehetővé tevő kurzus Tatabányán, 1993 augusztusában.

Kokas Klárát, a zenetanárt és pszichológust még gyógypedagógus hallga-
tóként ismertem meg, lévén, hogy szakdolgozatomat az értelmi fogyatékosok
zenei nevelésének témájáról írtam.

Néhány évvel  később  — már  mint  főiskolai  oktató  — kezdtem speciál
kollégista hallgatóimmal rendszeresen járni hozzá. Szerettem volna, ha ők is
megtapasztalják, hogy a gyermekekkel a zenét nemcsak iskolai órák merev
keretében lehet megismertetni, megszerettetni — sőt, ott sokkal nehezebb —,
hanem van annak más rendhagyó és sokkal személyesebb, megérintőbb formája
is.

Több mint 20 évig jártam szorgalmasan a hallgatókkal, s figyeltük a gyere-
keket — lassan a gyerekek gyerekeit —, mire elkövetkezett az az idő, hogy
Klára  lehetőséget  kapott  arra,  hogy kurzust  tartson  és  az  érdeklődők saját
tapasztalatukon keresztül éljék és értsék meg: „miért emeli fel a zene a kezei-
met?”
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