
Hallásfogyatékosság-ügyi Szakosztály
– Pécs, 2004. június 25. –

Zsúfolásig megtelt konferencia-teremben, több, mint 70 fõ részvételével nyitotta meg
a szakosztály tudományos ülését Dr. Farkas Miklós üléselnök, szakosztályvezetõ. 
Az ülés résztvevõi egyperces néma felállással búcsúztak el a közelmúltban elhunyt

Zákányi Katalin gyógypedagógiai tanártól, a hallássérültek kaposvári intézetének
igazgató-helyettesétõl, akinek szakmai munkásságát sokan ismerték és becsülték.
Tankönyv- és tantervíróként, eredményes módszertani kísérletezõként írta be nevét a
kaposvári intézet és a hallássérültek oktatásának történetébe. Családjának, kollégáinak
és hallássérült tanítványainak sorsát mindig magáénak érezte, betegségének utolsó pil-
lanatáig tanított, segített és dolgozott. Tisztelõi, barátai, közvetlen munkatársai, a sza-
kosztályülés minden résztvevõje néma csöndben emlékezett a fiatalon eltávozott
kiváló kollégáról. 
Az ülés következõ részében a szakosztályvezetõ ismertette az ELTE Bárczi Gusztáv

Gyógypedagógiai Fõiskolai Karnak a Kormányzathoz intézett Kiáltványát, amely til -
ta kozik a gyógypedagógus-képzést ellehetetlenítõ, a felsõoktatási törvénytervezetben
megfogalmazott képzési és alacsony finanszírozási szándék ellen. A szakosztályülés
részvevõi aláírásukkal csatlakoztak a tiltakozó kiáltványhoz. 
A szakmai program témaválasztásáról a szakosztályvezetõ a következõket mondta:
„Napjainkban a hallássérültek pedagógiája több új kihívással szembesül. Az egyik

kihívás a pedoaudiológiai diagnosztika és terápia, valamint az audiológiai akusztika
gyors fejlõdése, amely új feladatokat követel a hallássérülteket ellátó közoktatási
intéz ményektõl. A másik kihívás az egyre nagyobb számban megjelenõ tanulásban
akadályozott, halmozottan sérült, illetve magatartászavart mutató hallássérült gyer-
mekek, tanulók problémája. Nevelésükhöz,  oktatásukhoz, fejlesztésükhöz nincsenek
megfelelõen kidolgozott pedagógiai programok, módszerek, terápiák. A harmadik
kihívás az Európai Unióba belépésünkhöz kapcsolódik. A kérdés: hogyan tudjuk az
esélyegyenlõség európai lehetõségeit biztosítani Magyarországon a hallássérültek szo-
ciális, kulturális és oktatási integrációjában?”
A megnyitó szavak után a következõ elõadások hangzottak el:
Prof. Dr. Pytel József, a Pécsi Tudományegyetem Orvosi Kar és Fej-Nyaksebészeti

Klinika igazgatója „A hallászavarok diagnózisától a terápiáig” c. elõadásában többek
között a következõket mondta: A Pécsi Klinikán 1997-ben bevezetett otoakusztikus
emissziós hallásvizsgálattal általánossá vált az újszülöttek hallás-szûrése. Az otoemisz -
sziós hallásszûrés jelentõségét a következõkben foglalta össze: 
– Az eddig alkalmazott szubjektív korai hallásszûrõ módszerek „találati aránya” csak
45%, 

– Az otoemissziós hallásszûrés újszülött korban nagy biztonsággal elvégezhetõ, míg a
„hagyományos” módszerekkel ez csak 1-2 éves kor között nyújt biztos diagnózist.

– Az otoakusztikus emisszióval ábrázolt hallásgörbe ép hallásnál követi a frekvencia-
specifikus objektív hallásgörbét.
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– A 6 hónapos kor elõtt hallókészülékkel és/vagy cochleáris implantációval habilitált
és hallás-beszédfejlesztésben részesülõ hallássérültek nyelvi fejlõdése jelentõsen
jobb, mint az 1-2 év között diagnosztizált és habilitált gyermekeké.

– A korai szûrés és a korai orvosi és gyógypedagógiai rehabilitáció költségei összesé -
gé ben alacsonyabbak, mint a 16 éves korig tartó speciális-bentlakásos iskolai fej -
lesz tésé.

– Az Országos Egészség Pénztár (OEP) az újszülött-kori hallásszûrést ma még nem
finanszírozza. A pécsi és a bajai audiológiai központok körzetükben saját forrásból
biztosítják a korai szûrést.

– A Pécs és Baja körzetében több éve folyó szûrés statisztikai eredménye: az újszü löt -
tek 2,8-3 ezrelékénél találtak kétoldali súlyos hallásveszteséget. Ennek isme retében
Magyarországon  évente kb. 300 gyermeknél volna szükséges a cochleáris
implantáció elvégzése. Egy mûtét költsége kb. 5 millió Ft. Jelenleg az OEP csak évi
42 mûtétet engedélyez (finanszíroz).

Pytel professzor a jövõ reális lehetõségeként kifejtette, hogy a ma siketként született
gyermekek nagy részénél a korai cochleáris implantációval vissza lehet állítani a hal-
lást és a beszédhallást. Meggyõzõdése szerint a cochleáris implantáció elõkészíté -
sében, a mûtét utáni készülék beállításában és a hallás-beszéd kialakításában az audi-
ológus, a fülész-sebész és a gyógypedagógus egyenrangú együttmûködése nélkül nem
valósítható meg a mûtét igazi célja: a hallás- beszéd-produkció helyreállítása.
Az elõadás során végig szellemes és közérthetõ ábrák és filmek segítették érthetõvé

tenni a hallás élettani mechanizmusát. Az otoakusztikus emissziót kiváltó fizikai és
fiziológiai jelenségeket a Pécsi Egyetem saját korszerû audiovizuális eszközeivel mu -
tatta be. 
Dr. Tóth László kaposvári audiológus szakfõorvos Pytel professzor elõadásához

kapcsolódó korreferátumában ismertette a hallássérültek kaposvári iskolájában végzett
otoakusztikus emisszióval végzett vizsgálatok és a cochleáris implantáció után végzett
hallás-beszédrehabilitáció eredményeit. Saját gyakorlata adataival megerõsítette, hogy
a legjobb eredményeket a 6 hónapnál korábban diagnosztizált és már a mûtét elõtt
megkezdett hallásfejlesztéssel érték el.
Az elõadásokat vita, majd szünet követte.
A konferencia második felében Tóth Egon igazgató üléselnöksége mellett a követ -

ke zõ elõadások hangzottak el:
Dr. Zsoldos Márta, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar

Hallássérültek Pedagógiája Tanszék tanszékvezetõ fõiskolai tanára, „Hallássérülés -
magatartászavar” címû – a lényeget jól kiemelõ vetített vázlattal kísért – elõadásában
a követ kezõ megállapításokat tette:
Az önmagában is egy igen nehezen meghatározható magatartászavar hallás -

sérüléshez társulva olyan halmozott fogyatékosságot jelent, mely árnyalt differenciál-
diagnosztikai és terápiás megoldásokat kívánna meg. A nemzetközi kutatások és a
hazai tapasztalatok szerint a szemléletbeli-diagnosztikai nézetkülönbségek, a szak -
emberek nem kellõ felkészültsége, az ellátórendszer hiányossága, a szülõk és felnõttek
eltérõ elvárás-rendszere, vélekedése egyaránt nehezíti a felismerést és a megfelelõ
gondoskodás biztosítását. Pedig a magatartási zavart mutató hallássérült tanulók szá -
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ma figyelemre méltó, a speciális intézményekben növekvõ tendenciájú. A biológiai,
pszichés és/vagy szociális hátterû probléma megjelenési formái, tünetei hallás sé rülés
mellett is igen változatosak: – hiperaktivitással jellemzett súlyos figyelemzavar, – neu-
rogén tanulási zavart (pl. diszfáziát) kísérõ magatartáskép, – szocializációs nehézségek
(pl. a kommunikáció nagyfokú akadályozottsága, a nem megfelelõ szülõ – gyermek
kapcsolat, vagy a sikertelen korai fejlesztés következtében), – autisztikus viselkedés, –
tanulási kudarcok okozta másodlagos neurotizáció. A hallássérült gyermekek maga-
tartási zavarát befolyásoló terápiás alapelvek a személyiség elfogadását, a differenciált
hozzáállást, a didaktikus játékok alkalmazását, a nyelvi és intellektuális fejlesztést
hangsúlyozzák (Balkay, 1975).
A Hallássérültek Pedagógiája Tanszék tervezi, hogy a hallgatók képzésében nagyobb

szerepet kapjon a magatartási zavart mutató hallássérült gyermekek ellátására való
felkészítés, és megpróbál szakmai segítséget nyújtani az intézményektõl érkezõ, a
témával kapcsolatos igények alapján.
Farkasné Kovács Beáta tagozatvezetõ igazgató-helyettes – Dr. Török Béla Óvoda,

Ált. Iskola, Speciális Szakiskola és Diákotthon – „Helyzetkép a tanulásban akadá-
lyozott (halmozottan sérült) hallássérült tanulók magyarországi ellátásáról” szóló
elõadásában egy országos kérdõíves adatgyûjtés eredményeit és tapasztalatait ismer -
tette, amely szerint: a hallássérültek (nagyothallók és siketek) tanintézeteiben 176 fõ a
tanulásban akadályozott, halmozottan sérült hallássérült gyermekek és tanulók száma.
A középsúlyos fokban értelmileg akadályozott hallássérült tanulók száma országosan
folyamatosan emelkedik a hallássérültek iskoláiban. A hallássérüléshez társuló fogya -
tékosságok részletes elemzése azt mutatja, hogy a társuló fogyatékosságok közül leg-
nagyobb arányban a mozgássérülés fordul elõ. A legtöbb iskolában külön osztályokat
szerveznek a halmozottan sérült hallássérült gyermekek számára. Egerben, Kapos -
váron és Vácon 3 vagy több külön osztályban folyik a halmozottan sérült hallássérült
tanulók oktatása. Elõadása végén a közeljövõben megvitatandó kérdésekre tett javasla-
tot, amelyek a következõk: a) Tantervi kérdések: Az alkalmazott módszerek, az alkal -
mazott eszközök és az értékelés alkalmazása a tanulók képességeihez. b) Szervezési
kérdések: az összes óraszám jobb felhasználása, differenciált csoport-szervezés, a
pedagógiai munkát segítõk alkalmazása.
Dr. Csányi Yvonne fõiskolai tanár – ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai

Fõiskolai Kar Hallássérültek Pedagógiája Tanszék – „Új törekvések a hallássérültek
ellátásában” címû elõadásában foglalta össze a szakirodalom és néhány tanulmányút-
ja alapján a német, osztrák, angol, dán kezdeményezéseket. Az elõadás elsõ részében
a többségi pedagógiában jelentkezõ fõ tendenciákra tért ki, úgy mint differenciálás,
individualizálás, gyermek- és élményközpontúság, projekt módszerek, kooperatív
tanítás, árnyalt értékelés, akadálymentes épületek. Mindez nagyban elõsegíti az
inklúzió terjedését. A hallássérültek vonatkozásában jellemzõ az integrált nevelés
térhódítása, mely elsõsorban az elõzõekben részletezett befogadó környezetnek, a hal-
lókészülékek minõségének és a cochleáris implantáció (CI) mind szélesebb körû alkal -
mazásának köszönhetõ. Érdekes fordulat következett be Dániában, ahol a CI terjedése
miatt módszertani váltásra készülnek az addig a jelnyelvet intenzíven alkalmazó
speciális intézmények.
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Az elõadásokat követõ vitában az elõadók számos kérdésre válaszoltak. A MAGYE
Hallásfogyatékosság-ügyi Szakosztálya a Hallássérültek Iskolái Országos Egye sü le té -
vel és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar Hallássérültek Peda -
gógiája Tanszékével közösen javasolták, hogy a következõ tanévben a hallássérültek
oktatásában az elméleti, gyakorlati, és módszertani munka elõterében a halmozottan
sérült és magatartászavarral küzdõ hallássérültek nevelése, oktatása, terápiája álljon. A
szakosztály-ülés végén a három szakmai szervezet rendszeres tapasztalatcserét, szak-
mai tanácskozást és továbbképzést javasolt ezekben a témákban. 

Dr. Farkas Miklós

Mozgásfogyatékosság-ügyi Szakosztály 
– Pécs, 2004. június 25. –

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete XXXII. Országos Szakmai Konferenciáján
szakosztályunk programja két részben, két téma köré csoportosult.
A szakosztályülés elsõ részében folytatódott az a szakmai párbeszéd, amelyet 2004.

március 20-án, az egész napos szakmai konferenciánkon elkezdtünk. Az egészségi
problémák okozta megváltozott nevelési, oktatási feltételek és a szomatopedagógia
feladatai címmel tartott konferencián orvosok és egészségügyi szakemberek tartottak
elõadást az epilepszia, a cerebralparetikus gyermekek botox kezelése, a hydroce -
phalus, valamint a kórosan megváltozott légzés okozta problémákról, majd mindezek
a medicinális ismeretek egészültek ki a szomatopedagógia csatlakozó elméleti isme re -
teivel, valamint a gyakorlat idõszerû kérdéseivel. Az OSZK szakmai napján a meg -
válto zott egészségi állapotot egy újabb és a gyakorlati munkában egyre inkább jelent -
kezõ problémakörrel bõvítettük, a neurogén hólyag diagnosztikájáról szükséges isme-
retekkel, valamint az ehhez kapcsolódó, életminõséget lényegesen befolyásoló orvosi
konzervatív és mûtéti kezelések ismereteivel. Az elõadást a POTE Gyermek se bé szeti
osztályáról dr. Farkas András adjunktus tartotta, aki lényegében a vizelettartó-
képesség zavarának kezelési lehetõségeit foglalta össze számunkra. Elõadását Sebõk
Zsuzsa a Mozgásjavító Általános Iskola mozgásnevelõ munkatársai nevében tartott
elõadása követte, amelyben a meningomyelokelés (MMC) gyermekek inkontinencia
problémáival foglalkozott, azok befolyásoló szerepével az oktatás, nevelés szer vezé -
sére, a mozgásnevelés feladataira, módszeres eljárásaira. Az egymáshoz kapcsolódó
orvosi és szomatopedagógiai elõadást élénk szakmai párbeszéd követte. A megbe -
szélés egyik elõremutató elhatározása volt olyan továbbképzõ program szervezése,
amely felkészíti a MMC gyermekek nevelõi, oktatói, szülõi hátterét azokra a nevelési-
gyakorlati feladatokra, amelyeket a hólyagbántalmak szakszerû gondozása megkíván.
A szakosztályülés második felében a mozgáskorlátozott gyermekek integrációs

nevelésének tapasztalatait elemeztük nemzetközi és hazai kitekintéssel, valamint a
szomatopedagógia oldaláról foglalkoztunk az integráció megsegítésének aktuális 
feladataival.
Fótiné Hoffmann Éva érdekes beszámolót tartott a dán-magyar EU-s együttmû -

ködési programról. E program keretében a sajátos nevelési igényû gyermekek inkluzív
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