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Nagyjából hasonló tendenciák mutatkoznak a tanulói létszám és összetétel
szempontjából a hallássérülteket ellátó speciális intézményekben világszerte.
Magyarország sem kivétel ebből a szempontból.

Mielőtt rátérek a hazai helyzet néhány fontosabb jellemzőjére, ki kívánom
emelni a jelenleg külföldön tapasztalható főbb tendenciákat. Nemzetközileg
megfigyelhetők a következők:
1. A speciális intézmények tanuló létszáma fokozatosan csökken.
2. A speciális iskolákban maradó gyermekek összetétele egyre inkább a sú-

lyosabb, halmozott sérülések irányába mutat.
3. A létszámcsökkenés, és különösen a nagyothallók egyre általánosabb in-

tegrálása miatt nem különülnek már el a nagyothalló és a siket gyermeke-
ket fogadó intézmények.

4. Jelentősen kiépült a korai fejlesztés hálózata, amit két tényező is erősít:
– az univerzális újszülöttkori szűrés terjedése és
– a cochleáris implantáltak számának erőteljes növekedése.

5. Nő az integráltan ellátott hallássérültek száma.
6. A speciális intézmények kisebb része megszűnik, többségük keresi a „túl-

élési” lehetőségeket, melyek a következők:
– az intézmény más fogyatékosokat is befogad (pl. a hallássérültek würz-

burgi intézete centrális beszédzavarokat mutató gyermekeket is felvesz)

* A MAGYE XXX. Országos Szakmai Konferenciáján (Vác, 2002. június 21-én) elhangzott 
előadás.
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– multifunkcionális  központtá  alakul  az  intézmény,  a  csökkent  számú
speciális osztályok oktatása mellett a körzet korai fejlesztését látja el a
tantestület egy része, ill. szoros kapcsolatot építenek ki a körzet több-
ségi iskoláival, mivel gondoskodnak az integráltan tanuló hallássérül-
tekről.

– cochleáris implantációs rehabilitációs részleget alakítanak ki.
Mit mutatnak a hazai statisztikai adatok? A legutóbb, 1998-ban, a MAGYE
akkori konferenciájára gyűjtöttem ki néhány jellemző számadatot szakterületünk
alakulásáról. Ezek közül használok fel néhányat az összehasonlítás céljából.

Az 1. ábra a gyermekek létszámának összesített alakulását mutatja a speciá-
lis iskolákban illetve óvodákban valamint a felsorolt intézmények által integ-
ráltan ellátottak vonatkozásában.  A létszámcsökkenés a  speciális  intézmé-
nyekben kétségtelenül érvényesül, bár ennek mértéke lényegesen visszafo-
gottabb, mint a külföldi intézményekben. A csökkenés nagyobb mértékű az
óvodákban (22 %), mint  az iskoláknál (14%). Ugyanakkor az intézmények
által ellátott  integrált  gyermekek száma emelkedést mutat,  ugyancsak össz-
hangban a nemzetközi tendenciával. Mint látható, ez a szám gyakorlatilag
megduplázódott.

          Összesített adatok

1. ábra: Az ellátott gyermekek összlétszámának alakulása

A következő,  2.  ábra részletezi  az óvodai  létszámok alakulását  négy éves
összehasonlításban (jelmagyarázat:  T.B.=nagyothallók dr.  Török Béla intéz-
ménye, a további, siketeket is, nagyothallókat is fogadó intézmények városai:
Bp = Budapest, D = Debrecen, E = Eger, K = Kaposvár, S = Sopron, Sz =
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Szeged, V = Vác). Jól látható, hogy az összesítés 22%-os létszámcsökkenése
meglehetősen eltérő adatokból áll elő. Egyértelmű a visszaesés a kaposvári és
a  soproni  intézményekben,  mindkét  helyen  42%-os,  jól  érezhető  még  a
tendencia Budapesten (33%) és Egerben (24%) is. Meglepő módon Szegeden
stagnál a létszám, sőt Debrecenben 11%-os és Vácott 39%-os gyarapodást
mutat. A magyarázat a fővárostól távolabbi városokban a nagyothalló gyer-
mekek nagyobb számú felvétele,  a  halmozottan sérült  gyermekek fokozott
megjelenése, és/vagy a korai fejlesztés, valamint az evvel összefüggő óvodai
integráció kialakulatlan volta lehet. A legnagyobb mértékű, 40%-os létszám
gyarapodás a nagyothallók dr. Török Béla óvodájánál tapasztalható. Ennek
feltehető oka a nagyothalló, gyakran járulékos problémákkal is küzdő gyer-
mekek nagyobb felvételi régiója (a felvétel országos, s a fővárosi nagyothalló
gyermekeket a másik budapesti intézmény többnyire nem fogadja), valamint
az a tény, hogy az utóbbi években szép számmal jelentek itt meg cochleáris
implantáción átesett, de még nem integrálható óvodások.

         Óvodák létszámváltozása

2. ábra: A speciális óvodákban ellátottak létszámának alakulása

Hasonló módon nem egyenletes a létszámok alakulása az iskolai területen
sem (3. ábra), bár általában megállapítható, hogy a múltban többnyire 100
feletti létszámmal bíró iskolák létszámcsökkenése hosszabb folyamat, s ezt az
eltelt 4 év is erősíti. Vác, Debrecen és Eger nagyrészt stagnálást jelző adatait
leszámítva jól kivehető a további csökkenés. Ez alól a nagyothallók országos
intézménye sem kivétel, jóllehet itt erősíti a létszámot a tanulók mint egy
negyedét kitevő tanulásban akadályozottakat fogadó tagozat.

83



          Iskolák létszámváltozása

3. ábra: A speciális iskolákban ellátottak létszámának alakulása

A hallássérültek speciális iskolái által ellátott integrált gyermekek száma jól
kivehetően gyarapodott az elmúlt négy évben (4. ábra). Kivételt képez Szeged
és Budapest. Az utóbbi intézmény esetében erre magyarázatot ad az a sajátos
helyzet,  hogy országos összehasonlításban itt  vannak a legsúlyosabb fokú
hallássérültek (itt a legmagasabb a siket szülők aránya, és a nagyothallókat

        Integráltak száma

4. ábra: A speciális intézmények által ellátott integrált gyermekek 
létszámának alakulása
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felveszi a közeli másik intézmény), valamint az a körülmény, hogy a tehetsé-
gesebb siketek közül jó néhány átkerül a nagyothallók Török Béla iskolájába,
ami szintén integrálást jelent a számukra. Kiemelkedően vezet az integráltak
számát  tekintve a  kaposvári  intézmény.  Négy évvel  ezelőtt  is  ők vezettek,
most ehhez képest 37%-kal növelték a korábbi létszámot. Ez a mutató jelzi azt
az évek óta tartó komoly erőfeszítést, mely arra irányul, hogy az utazó tanári
hálózatukat folyamatosan erősítve komolyan mérlegeljék, kik azok, akik a
speciális iskolára szorulnak a lakóhelyi iskolákban történő megsegítés helyett.
Igen  kívánatos  volna,  ha  a  többi  iskolában  is  ennyire  érvényesülne  ez  a
korszerű tendencia.

A következő felmérés  a  korai  fejlesztés  kérdésére  irányul  (5.  ábra).  Ezt  a
témát négy évvel ezelőtti áttekintésünkben nem érintettük, így összehasonlító
adatok  nem állnak  rendelkezésre.  Valamennyi  intézményben  folyik  ilyen
irányú tevékenység, bár változó intenzitással. Ismét szembeötlik a kaposvári
intézmény tudatos építkezése ebbe a korszerű irányba. A feladat napjainkban
bővül a cochlea implantált kisgyermekek ellátásával, s így annál nagyobb az
országos igény az ezirányú felvilágosításra  és gyógypedagógiai  tanácsadó
munkára.

         Korai fejlesztés

5. ábra: A korai ellátásban részesülő gyermekek létszáma

Végül szóljunk röviden a hazai „túlélési stratégiákról”. A korábbiaktól eltérő
típusú gyermekek ellátása ellensúlyozhatja a megüresedő férőhelyeket.  (Az
alábbiakban említésre kerülő tanulók nem jelentek meg a fenti kimutatások-
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ban.) Négy intézményben fogadnak 9. és 10. osztályba járó hallássérült  ta-
nulókat. (6.ábra).

        Speciális szakiskolák

6. ábra: 9. és 10. osztályos tanulócsoportok

Ezenkívül  több  helyen  nyíltak  az  eredetitől  eltérő  profilú  osztályok  pl.
beszédhibás, tanulásban akadályozott vagy halló autista tanulók részére. Több
intézmény vette fel a módszertani központ nevet is, amelynek funkciója a
korai és integrált ellátás. Kívánatos volna, hogy ez az utóbbi kezdeményezés
gyökeret  verjen  valamennyi  intézményben,  s  ahol  már  megjelent,  tovább
erősödjék. Ez a fajta útkeresés nem mond ellent az intézmény eredeti profil-
jának, s kifejezetten korszerű, a mai igényeknek megfelelő irányváltást tes-
tesít meg. Vagyis rendkívül kívánatos a korai tanácsadás, a szülőkkel való új-
szerű kapcsolattartás, az integrált  gyermekek ellátása, a többségi intézmé-
nyekkel való folyamatos együttműködés egyre nagyobb térhódítása. Az ELTE
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai  Főiskolai Kar képzése erre már évek óta
felkészíti  a hallássérültekre specializálódott hallgatókat,  hiszen a terapeuták
korszerű szaktudása éppen ezt a területet fedi le.

Végül még néhány gondolat a közeljövő feladatairól, melyek országosan
aktuálisak.

1. Az audiológiai ellátás tartalmi javítása. Még mindig előfordul, s nem kis
számban, hogy a gyermekek audiogramjai pontatlanok, a viselt hallóké-
szülékek  nem  optimálisak,  a  készülékek  korszerű  napi,  ill.  időszakos
műszeres ellenőrzése nem vagy nem megfelelően történik. Meglehetősen
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alacsony  több  intézményben  a  korai  fejlesztés  ill.  a  speciális  óvodai
nevelés során a gyógypedagógusok által cochleáris implantációra javasolt
gyermekek száma.

2. A hangsúly eltolása a kommunikációs készség fejlesztésének irányába a
lehető legfiatalabb életkortól. Ez elsődlegesen a társalgások és a hallás fel-
használásának dominanciáját jelenti, különös tekintettel az egyéni társal-
gásokra, valamint a kiejtés, a szájról olvasás tanításával kapcsolatos ha-
gyományos szemlélet gyökeres átalakulását.

3. A tanulási képességek és készségek fejlesztésének fokozott hangsúlya, a
tananyag (pl.  az olvasmányok), a témakörök szigorú egyeztetése, össze-
hangolása az egyes tanulók tanulási képességeivel.

4. A differenciáló pedagógia teljes eszköztárának alkalmazása.

KÖSZÖNTÉS

„Ezüst Toll díj” kitüntetésben részesült

a Magyar Televízió „Segítőtárs” (Esély) című műsorának szerkesztősége a
fogyatékos  emberek  társadalmi  elfogadását  szolgáló,  magas  színvonalon
végzett  műsorszerkesztői  munkásságáért,  a  fogyatékosokról  alkotott  tár-
sadalmi közkép éveken át tartó következetes formálásáért, a megkövesedett
előítéletek megszüntetéséért, csökkentéséért folytatott küzdelméért.

A díjat  Jánosi  Györgytől,  a  gyermek-, ifjúsági  és sportminisztertől  2003.
március 15-én Rapai Nándor főszerkesztő vette át.

A MAGYE tagsága és a GYOSZE olvasói nevében szívből gratulál  Rapai
Nándornak és a szerkesztőség valamennyi munkatársának

A főszerkesztő
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