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1. Szükséges, de nem elégséges

Egy korábbi cikkemben a siketoktatás hozzáférhetõvé tétele érdekében pró-
báltam meg közös gondolkodásra késztetni szurdopedagógus kollégáimat.1 A
hozzáférhetõvé tétel ugyan szükséges elõfeltétele a sikeres oktatásnak, de
önmagában még nem elegendõ annak eredményes végrehajtásához. Folytas-
suk a gondolatmenetet, mire van még szükség ahhoz, hogy a siket gyermekek
iskoláiban folyó pedagógiai munka színvonala közelítsen a többségi
iskolákéhoz. A 14. Lillafüredi Közoktatási Konferencia (2007. november) az
eredményes oktatást a tanulószervezetté válással kapcsolta össze. 

Szeretném olvasóink figyelmébe ajánlani további tanulmányozásra. a
konferenciával kapcsolatban megjelent valamennyi cikket az Új Pedagógiai
Szemle márciusi-áprilisi számában.2 Miközben összefoglalom azokat a
gondolatokat amelyek engem megragadtak, szeretném azokat továbbfûzni, és
a saját szûkebb szakterületemre, a speciális nevelési ígényû siket tanulók
oktatására–nevelésére alkalmazni.
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1 Hogyan tehetõ hozzáférhetõvé a siket tanulók számára a magyarországi siketoktatás?
Gyógypedagógiai Szemle, 34.évf.2.sz./2006., 152-156. old

2 Új Pedagógiai Szemle, 2007. 3-4. szám, 4-58. old
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2. Tanulás és visszacsatolás

A tanulás  az egyes tanulóknak az intellektuális kibontakozása, és mint ilyen
tulajdonképpen az egyes tanulók szellemi teljesítménye. Ha a tanár
személyesen is aktivizálja magát a folyamatban, akkor már társas vállalko-
zásról beszélhetünk. Itt már a team-ben való tanulás, a dialógus révén történõ
tanulás valósul meg. Az iskolai környezetben viszont a legjellemzõbb az
osztálykeretben történõ, közösségi tanulási tevékenység.

Mindhárom tanulási tevékenységben fontos szerepet tölt be a vissza-
csatolás. A korábban már rögzült tudáshoz kapcsolódik az újabb ismeret. A
kellõen motivált egyéni tanulás önmaga számára automatikusan megteremti a
visszacsatoló köröket, a társas tanulás során viszont a visszacsatolás a tanár
személyisége közvetítésével valósul meg. A tanár felelõssége már csak azért
sem hanyagolható el, mert ha nem objektív információkat tükröz vissza tanít-
ványának, a tanulás hatékonyságát ássa alá, ugyanakkor, ha a tanuló nem
képes megbirkózni a visszajelzett információkkal, a tanulás újfent meghiúsul.

3. A tanulószervezet mint rendszer

Az osztályban folyó tanulás szervezeti tanulás, ahol jó esetben nemcsak a
tanuló, mint a szervezet tagja sajátít el új ismereteket, hanem maga a tanuló-
szervezet is tökéletesíti magát a visszacsatolás révén.  

A tanulószervezet fogalmát Peter Senge, az Egyesült Államok-beli MIT
Tanulószervezet Központjának alapítója vezette be a köztudatba Az ötödik
alapelv c. népszerû könyvével.3 A visszacsatoló körök kiépítésének gondo-
latát nem elsõsorban oktatással foglalkozó szervezetekre, hanem az üzleti élet
szervezeteire alkalmazta, akiknél a versenyképesség megõrzése teszi
szükségessé a rendszerszemlélet érvényesítését. 

Ha a szervezeti tanulás megszerzése és fejlesztése a gazdasági szervezetek
számára létkérdés, mennyivel inkább el kellene sajátítania ezt a rendszer-
szemléletû gondolkodásmódot az oktatási intézmények szervezeteinek. Hi-
szen az iskolák elsõdleges feladata a tanulás átadása, az eredményes oktatás,
valamint a tudásanyaggal való intelligens gazdálkodás lenne.

4. A jó iskola és a rossz iskola képe

A jó iskola feladata az lenne, hogy megvalósítsa  a kreatív, önmagát tökéletesítõ
tanulás szinterét. A tanulóközpontú iskoláknak a tanulás szabadságának légköré-

3 Peter M.Senge: Az ötödik alapelv. A tanuló szervezet kialakításának elmélete és gyakorlata.
HVG Kiadó, Budapest, 1998.



ben kellene felnevelniük az újabb generáció kreatív, elkötelezett, motivált,
felelõsséget vállaló és együttmûködésre kész polgárait. A jó tanulás erkölcsi
tartással is felvértezi a tanulókat. A jó iskola a társadalmi haladást szolgálja, és
igyekszik megvédeni a polgárait a dekadens tendenciák széleskörû elterjedésétõl. 

Ugyanakkor  a rossz iskolák is megvalósítanak valamennyit társadalmi
küldetésükbõl, emiatt nem szokták felszámolni azokat sem. A rossz iskolák
természetesen nem olyan költséghatékonyak, mint a jó iskolák. A rossz isko-
lák például „tárolják” a gyermekeket, amíg a szülõk dolgoznak. Távol tartják
a tanulókat a munkaerõpiactól, ezáltal szabályozva a munkaerõpiac egyen-
súlyát. Többé-kevésbé segítenek megõrizni a társadalmi privilégiumokat, és
mint ilyenek a társadalmi mobilitást tartják egyensúlyban.

5. Tudás és társadalmi haladás

Az életképes szervezeteknek, legyenek azok természeti, vagy társadalmi
formációk, fejlõdniük kell, különben elpusztulnak. Magának a társadalomnak
is, mint szervezetnek fejlõdnie kell, hiszen a haladás hiánya ekerülhetetlenül
dekadenciához vezet. A haladás tempóját a társadalmi tudás növekedésének
mértéke szabja meg. A gyorsan fejlõdõ társadalmi rendszerek oktatási szek-
tora  nem véletlenül bizonyul  éllovasnak a nemzetközi mezõnyben, de a nem-
zeti szektorok között is.

A sorrend azonban nem cserélhetõ fel. Elõször az oktatásba kell invesztálni,
hogy annak újabb gyümölcseit késõbb a gazdasági fejlõdésben is learathassák.
Nem a virágzó gazdasági rendszer hozza magával az oktatási rendszer fejlõdését,
hanem fordítva, a tudásintenzív oktatás váltja ki a gazdasági fellendülést. Hogyan
lehet az oktatást tudásintenzív szektorrá tenni? Ez elsõsorban attól függ, hogy az
ország nemzeti jövedelmének hány százalékát fordítja kutatásra. A skandináv
országokban ez négy százalék körüli érték, míg hazánkban az egy százalékot sem
éri el. A meglévõ tudást kell társadalmi rangra emelni, továbbá lehetõvé kell tenni
a folyamatos kutatást az oktatás területén, beleértve a tanárképzést is.

6. A kutatás alapú tanárképzés

E területen jó példával járnak elõttünk északi rokonaink. A finn oktatási rend-
szer sikereinek alapja a kutatás alapú tanárképzés. A pedagógiai kisérletezés,
a kutatás elengedhetetlen  a minõségi visszacsatoló információk begyûjtése
céljából. A visszacsatoló körök információi nélkül nincs új felfedezés, nem
fejlõdik, hanem sorvad, beszûkül a korábban megszerzett tudás, lejár, elavul
az ismeret érvényessége. A finn példa ezzel szemben jól mutatja azt, hová
vezethet a kutatásra fordított összegek kiemelkedõ aránya.
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A kutató képzési modell nem a tanárokat vonja el az aktív oktatásból a
kutatás érdekében, hanem magát a tanári munkát fogja fel folytonos kutató-
fejlesztõ folyamatként. Azáltal, hogy a tudományos eszközöket viszik be a
tanulási folyamatba, a tanárokat készítik fel azok aktív használatára. Azt
teszik, amire egyébként a tanítványaikat is nevelni szeretnék, hogy alkalmaz-
zák a tudományos gondolkodást mindennapi tevékenységükben.                     

7. Az oktatási rendszer fejlesztése

Az oktatási rendszer fejlesztését leginkább a tanárképzõ intézetek tudnák saját
kutatási és oktatási munkájuknak fejlesztése révén elõmozdítani. Ha a maguk
szintjén mûködésképes tanulószervezetté válnak, ezzel az egyetemi szinten
tudásinfúziót kaphatna a rendszer. Ez az input nemcsak saját teljesítményükre
lesz hatással, hanem a szervezet rendszerjellegénél fogva megsokszorozódva
fog idõvel jelentkezni a végzett tanárok révén a közoktatásban, annak vala-
mennyi viszonylatában.

Természetesen javulna a visszacsatolás minõsége, ha a képzésben az aktuális
oktatási gyakorlatból, nem annak hajdani emlékébõl származna a visszajelzõ
információ. A tényleges oktatási gyakorlatból számûzni az intelligens kutatás
lehetõségét, ahogy ez épp most történik, nagyon rövidlátó középvezetõi döntés.
Hazánkban a pedagógia számára rendelkezésre álló kutatásból származó primér
visszacsatoló információk elenyészõen minimálisak, de ha lennének is, azok is
csak jelentõs késéssel jelennének meg a tényleges oktatásban.  

A kutatás és képzés összekapcsolása révén a kutatási tevékenységbõl
származó visszacsatolás azonnal érvényesülhetne az új tanárok oktatásában,
ez az egyik lehetséges módja a változás felgyorsításának. A másik lehetõség
pedig az lehetne, hogy amíg a magyar szakemberek érdemi kutatása nem hoz
használható gyümölcsöt, addig bátran kellene meríteni a más nyelvterületen
és kulturkörökben tevékenykedõ szakemberek kutatási eredményeibõl,
természetesen körültekintõen válogatva azok közül, és kellõ kulturális
érzékenységgel végezve az adaptációt.

8. A sikeres megújítás feltételei

Mondanivalóm szempontjából kiemelt jelentõségû Csapó Benõ, szegedi
egyetemi tanár elõadása, aki az oktatási rendszer fejlesztésében a tanári tudás
szerepét vizsgálta.4

4 A tanári tudás szerepe az oktatási rendszer fejlesztésében. Új Pedagógia Szemle, 2007. 3-
4.sz.11-23. old.
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Az oktatási rendszer sikeres megújításának feltételei közül az elsõnek „A
megújítás szükségességének felismerésé”-t említi. Természetesen másképp
látja a szükségességet az, aki a „status quo” megõrzésében érdekelt, vagy
akinek nincs rálátása arra, hogy hazánk határain túl milyen eredményeket
érnek el a siket tanulók oktatásában. Számomra a megújulás sürgetõ volta
régóta (1989) hansúlyos, amit a tõlem telhetõ eszközökkel megpróbálok
másokkal is érzékeltetni illetve megosztani.

A második feltétel, a megvalósításhoz szükséges tudás korlátozott diszt-
ribúcióban ugyan, de rendelkezésre áll. Számomra az az érthetetlen, hogy
miért nem élnek ezzel a nemzetközileg elismert tudással a különbözõ oktatási
döntéshozók. Mert ha esetleg üzleti érdekek veszélyeztetésének a gondolata
húzódna meg mögötte, az csak a megújulás tudatos félreértelmezésébõl vagy
félremagyarázásából adódhat. 

A harmadik feltételnek, az anyagi támogatás megszerzésének azért nincs
sok gyakorlati jelentõsége, mivel a jelenlegi, nem túlságosan eredményes
oktatásunknak amúgyis nagyon magasak a költségigényei, amihez képest a
javasolt új szemlélet nem többletköltséget, hanem csak költség átcsopor-
tosítást igényel. Másrészt az uniós támogatások éppen ilyen megújítási cé-
lokra lennének a legjobban felhasználhatóak.

9. A siketoktatás jelenlegi válsága

Ha mindezideig az olvasó még nem jutott volna el erre a következtetésre,
hogy a magyarországi siketoktatás válságban van, akkor most szavakba
öntöm. Bár ezek az utalások, hogy valahogy hozzáférhetõvé kellene tenni a
siketoktatást a siket tanulók számára5, vagy: hogy a szurdopedagógiának leg-
inkább a siket tanulók érdekeit kellene szolgálnia6, számomra kellõen beszé-
desek lennének.

Igen, a magyarországi siketoktatás a válság korszakát éli. Leginkább azért,
mert a jelenlegi oktatási program kidolgozása során a hallássérült tanulók
közül csak a különbözõ fokban nagyothalló tanulók speciális nevelési igé-
nyeit fogalmazták meg. A prelingvális siket tanulók igényeivel az elmúlt fél
évszázad során csak elvétve törõdtek. Az õ nevelési igényeikre vonatkozó
szakmai tudásnak is szóhoz kellene  jutni és érvényesülni kellene a feléjük
irányuló oktatásban és nevelésben végre. 

5 Hogyan tehetõ hozzáférhetõvé a siket tanulók számára a magyarországi siketoktatás? Gyógy-
pedagógiai Szemle, 34.évf.2.sz./2006.,152-156.old.

6 Kinek az érdekét hivatott szolgálni a szurdopedagógia? Gyógypedagógiai Szemle,
25.évf.2.sz./1997. 139-142. old.



Csak jelzésértékû az a tény, hogy a siketek oktatásügyével kapcsolatos
szakemberek vagy tanácsadók között egyetlen siket személy sem található.
Véleményem szerint ez is a válságra utaló egyik jel. Talán mi, öntudatos és
demokratikus polgárok elfogadnánk azt a megoldást, hogy a magyar érdeke-
ket az Európai Unióban egy más nemzetiségû politikus képviselje kizárólagos
érvénnyel? Ha nem, akkor tegyünk hatékony lépéseket annak a válságnak a
megoldására, amely régóta tart már idehaza a siketoktatás berkeiben!

10. Kiút a válságból: tanulószervezetté válás 

Vannak-e útjelzõk, amelyek megmutatnák a válságból kivezetõ utat? Bizony
vannak! Ha a kellõ mélységû is minõségû szakmai ismeretekkel nem rendel-
keznénk, akkor például a nemzetközi jogi normák egyértelmûen eligazíta-
nának bennünket. Annak a nyelvi emberijogi konferenciának, amely a ma-
gyarországi siket és roma személyek nyelvi jogainak sérülését észrevételezte
tíz évvel ezelõtt, 1997. októberében, éppen a budapesti Középeurópai Egye-
tem adott otthont.7

Ha akkor észleltük volna a szemléletváltásra ösztönzõ felhívást, akkor ma
már kellõ számú, korszerû ismeretekkel felruházott szurdopedagógus gárda
állhatna a magyar siketoktatás rendelkezésére, akik nemcsak az általános
iskoláskorú siket tanulók kétnyelvû oktatását, hanem a középiskolás korúakét
is szinvonalasan el tudnák látni. Sajnos az elõremutató stratégiai tervezés
helyett a siket tanulók kénytelenek kényszerû oktatási jogsérelmekkel meg-
elégedni még egy ideig. De nem vettünk tudomást a felhívásról akkor, mivel
meg voltunk gyõzõdve oktatási gyakorlatunk helyes voltáról.

A nemrég lezajlott közoktatási konferencia most a tanulószervezetté válás
pedagógiai paradigmáját kínálja: egy életképes tanulószervezet megszerzi
maga számára a túléléshez szükséges kompetenciákat. Felderítheti a válság
okait, elemezheti korábbi tapasztalatait, hogy megszerezze azokat az elméleti
és gyakorlati tudásra épülõ készségeket, amelyek ki tudják vezetni a
válságból. A megszerzett  új tudás képes önmagát tökéletesítve fejlõdni. De
mindaddig, amíg elégedettek vagyunk eddigi teljesítményünkkel, addig nem
ismerjük el a  megújulás szükségességét, így önmagunkat fosztjuk meg az új
ismeretek tanulásának lehetõségétõl.

A felkínált tanulószervezetté válás is egy lehetséges út. Aki páholyban érzi
magát, az nem fog útra kelni, mert az úton járás kockázattal jár. De aki
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7 Muzsnai, I: The Recognition of Sign Language: A Threat or the Way to a Solution? In:
Kontra, M., Phillipson, R. Skutnabb-Kangas, T. Várady, T: Language: A Right and a
Resource. Approaching Linguistic Human Rights. Pp. 279-296. CEU Press, 1999.


