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KONTRáNé HEGYBíRó EDIT

Négyen, akik siketeket tanítanak

Four teachers of the Deaf1

The average person knows little about the Deaf or Deaf foreign language learning, and there are no 
pre- or in-service programs for language teachers of the hearing impaired. The idea of teaching 
languages to the Deaf is still often met with skepticism for no particular reason. This article introduces 
four teachers of English who work with Deaf learners in special schools or classes for the Deaf. None 
of them intended to choose this career; they just ended up where they are now and do their work with 
exemplary devotion and enthusiasm. It might be time for the wider language teacher community to 
learn who they are and under what exceptional circumstances they do their work so that initiatives 
can be taken for supporting them by providing in-service and networking opportunities.

Bevezetés
Amilyen sokszínű a tanári pálya, éppoly sokfélék a nyelvtanárok is. A Modern Nyelv
oktatásban a közelmúltban indított interjúsorozat (Medgyes 2012; 2013) jó kezdemé-
nyezés ennek a sokszínűségnek a bemutatására. Ha gondolatban listát készítenénk 
a legkülönbözőbb szituációkban idegen nyelvet oktató tanárokról, bizonyára min-
denkinél hosszúra nyúlna a sor, és mégsem szerepelne benne olyan nyelvtanár, aki 
siket tanulókat tanít. Pedig ilyenek is vannak, csak éppen nem tudunk róluk. A nyelv-
tanárképzés, a módszertani kiadványok, a különböző továbbképzések hirdetései nem 
szokták megemlíteni őket. Ennek valószínűleg az az oka, hogy nemcsak a tanáraik, 
de maguk a siket nyelvtanulók sem szerepelnek a köztudatban, mintha nem is létez-
nének. Pedig attól, hogy valaki siket, még érdekelhetik az idegen nyelvek, még 
akarhat internetes oldalakat böngészni vagy külföldiekkel csetelni. S ha ez így van, 
akkor az is nyilvánvaló, hogy valakitől meg kell tanulnia a választott nyelvet, pél dául 
az angolt.

A siketek idegennyelv-tanulása
Az, hogy siketek idegen nyelvet tanulnak, nem új a nap alatt. Adataink vannak arra, 
hogy a kötelező orosz idején is voltak nyelvórák a hallássérültek intézményeiben, és 
találkoztunk olyan felnőtt adatközlőkkel, akik szívesen emlékeztek vissza az orosz-

1 A Deaf szó nagybetűs írása az angol nyelvben azt fejezi ki, hogy a kutatók a siketséget nem orvosi 
problémaként és fogyatékosságként kezelik, hanem kulturális-antropológiai szemszögből vizsgálják, és 
elfogadják a siketeket nyelvi és kulturális kisebbségnek.
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órákra (Kontráné Hegybíró 2010). Az is igaz azonban, hogy a siketek körében rendkívül 
elterjedt az idegen nyelvek tanulása alól való felmentés, különösen azoknál a gyere-
keknél, akik a hallók iskoláiban úgynevezett integrált oktatásban vesznek részt. Míg 
a hallássérültek intézményeiben a legtöbb tanulónak hasonló problémái vannak, és a ta-
nárnak nemcsak lehetősége, de feladata is, hogy a tanulók képességeihez igazítsa a tan-
anyagot és a tempót (EMMI 2012)2, addig az integrációban egészen más a helyzet. Ott 
a hallók tanterve szerint folyik az oktatás, amivel a hallássérült tanulók még segítség-
gel is csak ritkán tudnak lépést tartani. Pedig a siketek túlnyomó többsége tisztában 
van az idegen nyelvek, s különösen az angol fontosságával a mai világban (Csizér–
Kontráné Hegybíró–Sáfár 2008). Sokan felnőttként döbbennek rá, hogy az idegennyelv-
tanulásból való kimaradás tartós hátrányhoz vezethet a továbbtanulásban, az elhelyez-
kedésben és a magánéletben is (Gúti–Szépe 2006; Szabó 2003; Vasák 2005).

A siketek idegennyelv-tanulási problémái mélyen gyökereznek, egészen az első 
nyelv elsajátításának a kérdéséhez vezethetők vissza. A kisgyerek kommunikatív in-
terakció során sajátítja el az őt körülvevő nyelvet, azt a nyelvet, amelyet maga körül 
hall vagy lát (erről részletesen lásd Gósy 2005: 240–306). A siket szülők siket gyer-
mekei jelnyelvi környezetben nőnek fel, szüleiktől az első perctől fogva anyanyelvi 
szintű jelnyelvi inputot kapnak. A jelnyelvek valódi, természetes nyelvek (Gósy 2005; 
Stokoe 1960), tökéletesen alkalmasak arra, hogy betöltsék az anyanyelv/első nyelv 
szerepét (Grosjean 1999; Skutnabb-Kangas 2008). A siket családban nevelkedő gye-
rekeknél 8–10 hónapos korukra megjelennek az első jelek, akárcsak a hasonló korú 
gyerekeknél az első szavak. Egy 34 siket kisgyerek nyelvi fejlődését követő longitu-
dinális kutatás során amerikai szakemberek azt tapasztalták, hogy 18–23 hónapos 
korára a jelnyelvi környezetben nevelkedő siket gyermek átlagosan 149 jelet sajátít el. 
Ez az átlag természetesen igen nagy egyéni változatosságot takar: a legalacsonyabb 
jelszám ebben a mintában 39, a legmagasabb viszont 348 volt (Harris 2010). Ezek a gye-
rekek megtanulnak jelnyelven kommunikálni a környezetükkel, nyelvi tudatosságuk 
és értelmi fejlődésük a hallókéhoz hasonló tempóban, az életkoruknak megfelelően 
halad (Gallaway 1998; Marschark 1993, 1998; Szabó 1998).

Gondot okoz azonban, hogy a siket gyerekeknek csak az 5–10 százaléka születik 
siket családba. A többi 90–95 százalék halló szülők gyermeke. Ez oda vezet, hogy 
a siket gyerekek túlnyomó többségének nyelvszegény környezetben indul meg a fej-
lődése, hiszen gyenge hallásmaradványukkal a hallók beszédét nem vagy csak alig 
érzékelik, a környezetükben folyó társalgást követni, abban részt venni nem tudnak, 
a hangzó nyelvet természetes úton magukba szívni nem képesek (Bombolya é. n.3; 
Gósy 2005). Anyanyelvi siket jeleléssel pedig többnyire csak akkor találkoznak, ami-

2 A 32/2012-es rendelet 2. sz. melléklet 4.6.2.1. a következőket mondja ki: „A NAT-ban rögzített tan-
anyaghoz képest a helyi tanterv szintjén a tanulók nyelvi állapotához, fejlettségi szintjéhez szükséges 
differenciálni, redukálni, helyettesíteni az ismeretanyagot” (3446).
3 Bombolya Monika (é. n.): „A hallássérült gyermekek [beszélt nyelvi] szókincse szűk, irányítottan 
alakul ki, mentális lexikonuk feltöltődése tanítás eredménye. Míg a halló gyermekek szókincsének je-
lentős része automatikus, nem tudatos tanulás eredménye, a hallássérültek – főként a siketek – az ehhez 
szükséges stratégiák alkalmazására egyáltalán nem vagy alig képesek. Ennek következménye az, hogy 
szókincsük kevesebb lexémát tartalmaz, a szavak, kifejezések jelentését nem a mindennapi verbális 
kommunikációs kontextusban sajátítják el” (1).
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kor beíratják őket a siketek óvodájába. Itt a kicsik egymástól, elsősorban a siket szülők 
gyerekeitől tanulnak jelelni, de felnőtt anyanyelvi jelnyelvhasználóval nem találkoznak, 
jelnyelvi oktatásban nem részesülnek, így jelkincsük, jelnyelvi fejlettségük erősen 
korlátozott szintre jut csak el (Szabó 1998). A sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai 
és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelveiről szóló 32/2012-es 
EMMI-rendelet (EMMI 2012) a hallás- és beszédnevelést helyezi a középpontba, a jel-
nyelv tanítását vagy használatának fejlesztését nem írja elő.4 A hangzó magyar beszé-
det, a hangképzést és a hangzó nyelv szájról olvasását a siket gyerekek tulajdonképpen 
mint idegen nyelvet tanulják meg a két előkészítő évvel meghosszabbított általános 
iskolában, fáradságos munkával, egyénenként változó eredménnyel. Az évek során 
felhalmozott nyelvi lemaradást és annak következményeit ledolgozni, bepótolni szin-
te lehetetlen (Gallaway 1998; Vasák 2005). Következésképpen a többségnél az idegen 
nyelvek oktatása bizonytalan első nyelvi alapokon kezdődik meg, ám hatása mégis 
pozitív. Sok kisgyereknél az idegen nyelvek tanulása során válnak világossá egyes 
nyelvi jelenségek, mint például a többes szám (Kontráné Hegybíró 2010; Stoppok é. n.). 
Az idegen nyelvvel együtt a többségi nyelven is bővül a szókincs, illetve ilyenkor 
alakulnak ki a társas érintkezés egyes szabályai is.

Talán e rövid bevezető is elég ahhoz, hogy lássuk: a siketek nyelvtanárai nem min-
dennapi körülmények között végzik a munkájukat. Egy OTKA-projekt részeként5 
kollégáimmal együtt több olyan intézményt kerestünk fel, ahol siketeket és súlyosan 
nagyothallókat tanítanak. Nyelvórákat látogattunk, és interjúkat is készítettünk a pe-
dagógusokkal. A beszélgetések helyszíne minden esetben az iskola volt: tanterem vagy 
tanári szoba. Az interjúkhoz rövid vezérfonalat használtunk, mely főként a célokra, 
a tapasztalatokra, a sikerekre és nehézségekre, illetve a tanítási módszerekre irányult, 
és lehetőséget adott arra, hogy a tanárok szabadon beszéljenek az általuk fontosnak 
tartott egyéb kérdésekről is. A diktafonra rögzített beszélgetések többnyire 40–50 
percre nyúltak. Ebben a cikkben négy általam készített interjú felhasználásával mu-
tatok be négy tanárt. Két hasonlóság köti össze őket: bár mindegyikük a véletlennek 
köszönheti, hogy most angolt tanít siketeknek, lelkesedéssel és teljes odaadással vég-
zik munkájukat.

Õk négyen
Valódi nevük helyett szerepeljen itt mint Bea, Tamás, Petra és Mari. Petra Budapesten 
tanít egy olyan szakközépiskolában, ahol külön hallássérült osztályokat is indítanak. 
Mari fővároshoz közel eső, Bea és Tamás egy távolabbi, dunántúli speciális intézmény 
tanárai. Életkorukat nem kérdeztük. Mari a legtapasztaltabb, már több mint 20 éve 
tanít, Bea bő 15 évvel ezelőtt szerezte első diplomáját, Petra és Tamás még csak néhány 
éve vannak a pályán.  

4 A 32/2012-es EMMI-rendelet 1. melléklet 2.3 a) pontja szerint:
„A súlyos fokban hallássérült – siket – gyermekek (a beszédtartományban mért hallásveszteség 90 dB 
vagy nagyobb) óvodás életkorban történő fejlesztési feladata a nyelvi kommunikáció rendszerében 
a hallás és a beszédértés fejlesztése, a hangos beszéd aktív használatának építése, a grafomotoros kész-
ségfejlesztés és a diszfázia-prevenció” (3410).
5 A kutatás az OTKA K105095 számú pályázata támogatásával folyik. 
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Vajon hogyan kerül valaki olyan helyzetbe, hogy siketeknek kezdjen el angolt taní-
tani? Nos, a válasz nem egyszerű, többnyire a véletlen hozza így. A pályaválasztás 
során egyikük sem gondolt arra, hogy ez lesz a hivatása. Mari és Bea szurdopedagógusok, 
vagyis a hallássérültek pedagógiájából szereztek diplomát a Gyógypedagógiai Főis-
kolán, az angol csak később jelent meg az életükben. Mikor eltörölték a kötelező oroszt 
az iskolákban, és az 1990-es évek elején több felsőoktatási intézmény is indított an-
goltanárképző vagy átképző programokat, Mari elhatározta, hogy munka mellett be-
iratkozik egy ilyen, azóta megszűnt szakra, és megszerezte az angoltanári diplomát. 
Így természetesen adódott, hogy amikor az 1990-es évek végén a tantervben megjelent 
először az ötödik, majd már a negyedik osztálytól az angol, iskolája Marira bízta 
ezeknek a csoportoknak a tanítását.

Bea kacskaringós úton jutott el az angoltanításhoz. Mint angolul jól beszélő kollégát 
először csak tolmácsolási feladatra kérték fel egy olyan csoportos szakmai út során, 
melynek témája nem is a nyelvtanítás, hanem az informatika volt. A magyarországi 
siketintézmények egy tanárcsoportja ugyanis alapítványi támogatással Amerikában 
járt, ahol a számítógépes technikák alkalmazását tanulmányozhatták egy nagyon híres, 
siketeket is képző műszaki felsőoktatási intézményben. Ezt követték itthoni weblap-
készítési feladatok és ehhez kapcsolódó fordítások, majd amikor bevezették az angolt, 
a középfokú nyelvvizsgával és gyógypedagógusi diplomával rendelkező Beát alkal-
masnak találták arra, hogy angolt tanítson. A teljes fordulatot a nyelvtanítás felé egy 
véletlen hozta. Így számolt be róla:

[…] félreértés volt, merthogy ugye az volt, hogy hétévente meg kell újítani a diplomán-
kat. És mikor lejárt a hét év, én úgy gondoltam, hogy a gyógypedagógián belül már nem 
akarok semmit, én azt gondoltam, hogy még egy diplomát kell majd szerezni, úgy kell 
megújítani, tehát nem jártam utána alaposan, és akkor két dologban gondolkoztam, 
vagy az idegen nyelv, vagy az informatika, mert ugye ez a kettő volt az, amit nagyon 
szerettem csinálni, meg hát az angolt is tanítottam, de közben az informatikát elvégezte 
egy másik kollégánk, aki a fizikatanár. És akkor maradt az angol, és akkor megkerestem 
az igazgató urat, hogy akkor én megpróbálkoznék, hogy lejárt a hét év, és megpróbál-
koznék akkor az angol szakkal, és mondtam neki, hogy az sem baj, ha így nem tud tá-
mogatni, csak engedje, hogy akkor a vizsgáimkor igénybe vegyem ezeket a dolgokat. 
De nagyon megörült a dolognak, és akkor mondta, hogy de megpróbáljuk, és akkor 
beadtam a jelentkezésemet (IB2/32)6.

Bea így végezte el levelezős hallgatóként az angol bölcsész és tanár szakot, és immár 
négy éve mint szakképzett nyelvtanár és gyógypedagógus taníthatja az angolt a gye-
rekeknek.

Petra az ellenkező irányból érkezett. Egy jó nevű egyetem bölcsészettudományi 
karán végezte el az angol szakot, és a siketekből szakdolgozó egyik barátnőjének kö-
szönheti, hogy megismerkedett a hallássérültekkel. Miközben segítségképpen a szak-
irodalmat fordította a társának, ő maga is érdeklődni kezdett a siketek nyelvtanulása  
 

6 Az idézetek végén a zárójeles kód az idézetnek az interjúk szöveges átiratában található helyét jelöli.
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iránt. Amikor végzés után állásinterjúra jelentkezett, és megtudta, hogy az iskolában 
hallássérült osztályok is vannak, nem ijedt meg a feladattól.

Igazából én nem is tudtam, hogy itt vannak hallássérült diákok, hanem idekerültem 
állásinterjú[ra], és akkor ott mondták, hogy vannak ilyen diákok, illetve én mondtam, 
hogy korábban, ahol én tanítottam egy gimnáziumban két évet, ott volt egy nagyothalló 
diák. Az egy integrált iskola volt, tehát ott végül is az az egyetlen egy nagyothalló kis-
lány volt, és ő volt az egyetlen ilyen korábbi tapasztalat. […] annyi volt a valamennyire 
pozitív dolog, de az az én saját életemben történt, van egy barátnőm, aki szintén az 
[egyetem]en az alkalmazott nyelvészeten tanul, és ő a szakdolgozatát, azt hiszem, a si-
ket szülők halló gyerekeinek a szocializációjáról írta, és/vagy a nyelvtanulásról, a ma-
gyar nyelv tanulásáról. És én neki rengeteget fordítottam ilyen angol nyelvű szaklapok-
ból, főleg hát ugye amerikaiak írták, tehát ugye mindenféle siketekkel kapcsolatos 
anyagot, és abból úgy nagyjából, pont azok miatt a cikkek miatt volt valamennyire rálá-
tásom arra, hogy mire számíthatok. De tényleg csak ennyi (IP1/26; 41).

A negyedik kolléga, Tamás, tanítói szakot végzett, amihez az angol műveltségi terü-
letet választotta, így jól megtanulta a nyelvet, és a diplomája alapján a hatodik osztályig 
taníthat angolt. Tanulmányai alatt nem gondolt arra, hogy siketek és nagyothallók közé 
fog kerülni, véletlenül adódott, hogy éppen itt kapott állást. „És úgy gondolom, azért 
ez szerencsés véletlen” – mondja (IT2/2). Jól érzi magát az intézményben, segítőkész 
kollégák veszik körül. Ha bármi gondja-baja van, azt mondja, elég csak körülnéznie 
a tanítványai között, és saját problémái egyből eltörpülnek, jelentéktelennek tűnnek.

A célok
A négy tanárral folytatott beszélgetés során nyilvánvalóvá vált, hogy a siketiskolai 
nyelvtanítás összetett feladat. Hiába kicsik, 8–12 fősek a csoportok, a tanulók, ahányan 
vannak, annyifélék, és mindegyiküknek az egyéni képességeihez és problémáihoz 
mérten kell meghatározni az elérendő célokat. Az egyéni fejlesztési tervek készítése 
a hallássérültek intézményi profiljából adódik. Mari, Bea és Tamás számára termé-
szetes, hogy a tanulók szempontjait veszik figyelembe a tananyag kiválasztásakor és 
ütemezésekor. Mari ezt így fogalmazza meg:

Ez itt megint nagyon egyéni. Például […]-nál jó lenne, hogyha, ugye ő középiskolába 
készül, hogyha ott azért valamilyen megsegítéssel, de valamilyen szinten tudná ezt 
folytatni, és akár le tudna érettségizni, mert ő mondjuk alkalmas rá. Egy olyan gyerek-
nél, aki kevésbé vagy nehezebben tanulja, ott is azért valamilyen jártasságot szerezzen, 
ha külföldre megy, legalább alapvető feliratokat megértsen. Akár egy reptéren, akár egy 
szállodában, ki tudjon egy nyomtatványt tölteni, tehát minimális jártassága legyen 
azért, és ezt tudja használni. Azt gondolom, ez jó (IM5/46).

Tamás is úgy érzi, hogy a célok különbözőek. Alapvető készségekre kell törekedni, 
például arra, hogy egy rövid, néhány soros párbeszédre képes legyen a tanuló nemcsak 
az órán, de az életben, egy hús-vér külföldivel is. A jövőbeni hasznosításról szólva 
még hozzáteszi:

Négyen, akik siketeket tanítanakNégyen, akik siketeket tanítanak
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[…] például ott a számítógép. Most a számítógép nyelve az angol. Most ha már azt segí-
tek neki, hogy a számítógépet megértse, és lehet, hogy a munkájához az kell, hogy 
számítógépet használjon, és oda viszont fog kelleni az angol nyelv, hogy megértse már 
az egyszerű szavakat, akkor azt mondom, hogy ott akkor mindjárt előjön az, hogy az 
angol nyelvet tudja. Tehát lehet, hogy nem direkt módon lesz kihasználva az angol 
nyelv, hanem ilyen kis mellékutakon, de mégiscsak. Mégiscsak hasznos lesz (IT5/33).

Bea szerint is jó, hogy igazodni lehet a gyerekek képességeihez, hiszen – különösen 
mióta a jó képességű és jobban beszélő siket gyerekeket elszippantja az integrált ok-
tatás – nagyon különbözőek az osztályok, és az osztályokon belül a gyerekek is. Kell 
tanmenetet írni, le is kell adni, de a vezetés nem szól bele, hogy mit kell tanítani, és 
meddig kell eljutni. Mikor azt latolgattuk, hogy a KER szintjei szerint vajon mit lehet 
megcélozni az általános iskolai hallássérült gyerekekkel, Bea az A1-es szintre jellem-
ző kommunikatív szituációkat írta le: tudjon saját magáról, illetve a közvetlen környe-
zetéről beszélni, és tudja kifejezni a konkrét igényeit: „Ha kikerül akár, mit tudom én, 
elmennek vásárolni anyuval Bécsbe karácsonykor, akkor merjen kérni ott valamit, és 
tudja, hogy ha azt mondják neki, hogy 55 euró, akkor megértse, hogy az mennyi” – 
sorolta (IB7/19). Amikor teheti, Bea minél több anyagot belesűrít az órákba, de ahol 
szükséges, hagy időt a gyakorlásra annak érdekében, hogy amit átvettek az órán, azt 
valóban tudják is a gyerekek.

Petra helyzete gyökeresen eltér a többiekétől. A szakközépiskolába, ahol dolgozik, 
többféle helyről érkeznek a tanulók, sokan jönnek olyan iskolából, ahol már felmenté-
sük volt az idegen nyelvből. Ők többnyire meg se nézik, milyen lenne a középiskolai 
nyelvóra, egyből kérik itt is a mentességet, akár angolos, akár németes csoportba 
osztják be őket. Akadnak azért néhányan, akik korábban is tanulták a nyelvet, és 
szeretnék folytatni, sőt még az is előfordul, hogy egy felmentett tanuló meggondolja 
magát, és ismét tanulni akar. Mivel ebben az iskolában a felmentetteknek is részt kell 
venniük a nyelvórákon, csak nem kapnak osztályzatot, a tanár lehetetlen helyzetbe 
kerül: olyan tanulókat, akik nem tudnak semmit, és nem is akarnak tanulni, együtt 
kell tanítania olyanokkal, akik már korábban is tanultak, és az a céljuk, hogy le tud-
janak érettségizni. Kézenfekvő a kényszerű megoldás: a felmentettek (ők alkotják 
a többséget) csöndben elfoglalják magukat az órán, mialatt a tanár csak azokkal fog-
lalkozik, akik nincsenek felmentve. Petra úgy érzi, intenzív munkával az ügyesebb, 
szorgalmasabb gyerekekkel el lehet érni angolból a B1 szintet.

Azoknak, akik nincsenek felmentve, kötelező érettségizni. Ez a körülmény hatalmas 
nyomásként nehezedik mind a tanulókra, mind a tanárra, elsősorban a szóbeli vizsga-
rész miatt:

Tehát itt úgy történik a dolog, hogyha nem kéri a felmentést sem a szülő, sem a gyerek, 
akkor az annyit jelent, hogy az érettségi kell, hogy legyen a középiskolai oktatásnak 
a célja és az eredménye. Ami annyit jelent, hogy az érettséginek egyedül a hallott szöveg-
értési komponenséből kapnak felmentést, de minden más részfeladat, beleértve a szóbe-
lit is, ugyanaz kell, hogy legyen, mint a hallóknak. Tehát itt gyakorlatilag ez kell, hogy 
legyen. Ami véleményem szerint a cél lehet, az mindenképpen az, hogy ha nem, ha 
beszélni nem is, mert ugye soknak a beszédben vannak nehézségei, de mindenképpen 
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írni-olvasni az, amit… szövegértés, levélírás, írásban kommunikáció, tehát ez az, ami 
a célja lehet. De ugye itt van ez az ilyen kötött forma, az érettségi, amit viszont meg kell 
csinálniuk, hogyha, hogyha nem kérik a felmentést (IP4/6).

A tanárnak így igen kevés a mozgástere. Nem igazán tudja a tanulók képességeihez, 
körülményeihez és igényeihez igazítani sem a szintet, sem a tananyagot, mert a hallók 
számára szerkesztett érettségi vizsgára kell felkészítenie. Előfordul, hogy egy tanuló 
úgy érzi, a szóbeli rész miatt nem várhat jó jegyet a vizsgán, ezért bármilyen jól haladt 
is az anyaggal, az utolsó évben mégis inkább kéri a felmentését, nehogy a nyelv le-
rontsa az érettségi összpontszámát. Ez erősen frusztrálja a tanárokat.

Az elmúlt években lehetőségünk volt három fiatal szakközépiskolai nyelvtanárral is 
megismerkedni, és mindannyian hangot adtak elkeseredettségüknek az érettségiből 
fakadó helyzet miatt. Véleményük szerint összehasonlíthatatlanul jobb lenne, ha a hal-
lássérült tanulók esetében csak az írás- és olvasáskészséget mérnék. Bizonyára kevesebb 
lenne a felmentett siket tanuló, és magasabb szintű lehetne a diákok motiváltsága.

A módszerek
A siketek tanításában alkalmazott módszereket alapvetően a kommunikációs csatorna 
határozza meg. A laikus azt hinné, hogy aki siketek intézményében kap állást, attól 
elvárják, hogy tudjon a nemzeti jelnyelven – esetünkben magyar jelnyelven – kom-
munikálni a tanulókkal, holott ez már több mint száz éve nem így történik. 1880-ban 
Milánóban, a Siketek Tanárainak II. Nemzetközi Kongresszusán született döntés ér-
telmében a siketek intézményeiből szerte a világban száműzték mind a jelnyelvet, 
mind a siket tanárokat, és az akusztikus nyelvet preferáló német módszert honosították 
meg azzal a céllal, hogy a siketek minél jobban be tudjanak illeszkedni a hallók tár-
sadalmába (Szabó 1998; Vasák 2005). A gyerekek évtizedeken át szidást vagy bünte-
tést kaptak már akkor is, ha csak egymás közt jeleltek. Egy korábbi siket adatközlőnk 
(„Karcsi”) így mesélt erről:

A magatartásom kettes volt, mert jeleltem. A jelbeszéd miatt. Nem tudtam letenni a ke-
zem, állandóan jeleltem. Szidtak, hogy megverlek, akkor is jeleltem. Makacs voltam. 
Nem tehettem róla. Saját nyelvem volt (Kontráné Hegybíró 2010: 58).

Mára már sokat változott a helyzet. A legfejlettebb országokban az 1990-es évek óta 
több helyen áttértek a siketek bilingvális oktatására, mely teret ad mind a hangzó, mind 
a jelnyelv használatának és fejlesztésének (Ahlgren-Hyltenstam 1994; Mason 1994). 
A 2009-ben elfogadott jelnyelvtörvény (2009. évi CXXV. törvény) Magyarországon 
is megteremti ennek az elvi lehetőségét. Az iskolákban is módosult a jelnyelv megíté-
lése. Bár a gyógypedagógiai intézményekben az auditív-verbális (köznapi szóhaszná-
latban oralista7) módszer használatára képezik ki a tanárokat, mely a hallásnevelésre 

7  „A klasszikus oralista gyakorlat nem zárja ki, sőt támogatja az olyan vizuális inputot, mint a szájról 
olvasás, a gesztusok vagy a mimika. Az auditív-verbális megközelítés mint egyénre szabott korai fej-
lesztő módszer ezzel szemben kizárólag auditív stimulusokat enged meg, a hallásfunkciók kiépítése 
érdekében elutasítva minden vizuálisan közvetített nyelvi ingert (v. ö. Csányi 1993: 35)” (Bartha–
Hattyár–Szabó 2006: 889). 

Négyen, akik siketeket tanítanak

MNYO2014_1-2.indd   9 2014.04.16.   12:35:58



10

és az érthető beszéd produkciójára helyezi a hangsúlyt (Csuhai et al. 2009), a gyakor-
latban a tanárok megtapasztalják a jelnyelvhasználat szükségességét, és tanfolyamon 
vagy többnyire a gyerekektől igyekeznek elsajátítani legalább az alapfokú jelnyelvi 
ismereteket. Petra és Tamás ismerik már az ujjábécét, és az angol szavak betűzésénél 
rendszeresen használják is az ún. fonomimikai ábécé8 kézjeleit. Ez még nem maga 
a jelnyelv, a siket közösség főként a személy- és helynevek közlésére alkalmazza eze-
ket a kézformákat. Mari már tud egy kicsit kommunikálni jelnyelven, s ha szükséges, 
egy-egy jellel, jelelt kifejezéssel segíti az információ átadását az órán. Bea pedig kép-
zett jelnyelvhasználó, aki érti és használja is a jelnyelvet az oktatásban.

Mari, aki régóta van a pályán, maga is átélte a szemléletbeli változást, és látja annak 
pozitív hatásait. Iskolájában – kísérleti jelleggel – nemrégiben elkezdték tanítani a jel-
nyelvet az előkészítő osztályos siket gyerekeknek olyan asszisztens közreműködésével, 
aki maga is hallássérült. Mari örül a jó eredményeknek, és a gyerekekkel együtt ő is 
sokat tanul:

Én azért tudok jobban jelelni, nem tudok jól jelelni, de viszonylag jól, merthogy ugye 
csak én is tanulok az asszisztenstől. Most már harmadik éve együtt dolgozunk, és na-
gyon sokat tanultam. De egyébként muszáj. Az az igazság, hogy muszáj jelelni. Nem, 
nem, nem köthetem magam [az oralista módszerhez], azt gondolom. Meg sokkal jobban 
megértenek ők is engem, én is őket. Szóval sokszor, régebben ugye nem. Én még azt 
a képzést tanultam, tehát abban vettem részt, amikor nem volt szabad, és hát nagyon 
sokszor fogalmam sem volt, hogy mit szeretnének mondani a gyerekek. És most látom 
csak, hogy jobb ez így (IM5/32).

Petrának nincsenek tapasztalatai a szurdopedagógia területéről, ő angoltanár. Ezáltal 
nincs benne elfogultság sem a jelnyelv mellett, sem azzal szemben, de a mindennapi 
tapasztalata a jelnyelvhasználat szükségességét mutatja:

[…] próbálok figyelni mindig, mert tudom, hogy előbb-utóbb elengedhetetlen lesz. Ugye 
amikor idekerültem, nem tudtam ilyesmit, és azt is, amit megtanultam, azt a nagyon 
keveset, azt így közben tettem, tehát elsősorban most már a betűzést, azt tudom segíte-
ni, mert az sokszor szokott lenni baj, hogy nem tudják leírni esetleg, és akkor, hogy ne 
kelljen mindent írni a táblára, akkor elbetűzöm [ujjábécével], és az jó (IP8/17).

Tamás, aki szintén nem rendelkezik szurdopedagógiai háttérrel, más szavakkal, de lé-
nyegében ugyanezt fogalmazta meg. Ő is használja az ujjábécét az órán, le tudja betűz-
ni a szavakat, és érti, amit a gyerekek betűznek. Néhány jelet is ismer már, szeretne 
többet tudni, csak önerőből nem tud tanfolyamra beiratkozni. Az iskola támogatja 
a jelnyelvhasználatot, ám helyben nem biztosítja a lehetőséget a tanároknak a jelnyelv-
tanulásra. Így Tamás a gyerekektől les el ezt-azt. Úgy véli, ha jól ismerné a jelnyelvet, 
sokkal hatékonyabban végezhetné a munkáját. A szavak jelentésének tanításakor tuda-
tosan használja a magyart, mert tudja, hogy az idegen nyelv segítségével a tanulók 
magyar nyelvi szókincsét is bővíti:

8 Lásd: http://www.hallatlan.eu/node/2087
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Tehát mindig, hogyha tanulunk egy idegen szót, akkor először magyarul beszéljük meg, 
ez is például jó tapasztalat, mert volt ilyen még tavaly, hogy nem is tudom, melyik szó, 
mindegy, volt egy magyar szó, és én azt úgy vettem, hogy azt mindenki ismeri, ezt 
a magyar szót, mindenki ismeri a jelentését, és ugye óra közben mondták, hogy hát ők 
ezt nem tudják, hogy mit jelent. Nem is tudom, melyik volt az, most nem jut eszembe, 
tehát azt magyarul mindenképpen először elmagyarázzuk, például most ugye a hét nap-
jait, hétfő, hányadik nap, akkor milyen betűvel kezdjük, satöbbi, hova helyezzük el, 
mindig. Ezt megbeszéljük (IT11/12).

Jelnyelv szempontjából a négy tanár közül Bea a „profi”. Már a főiskola előtt szerzett 
tapasztalatokat hallássérültekkel, és főiskolás korában lehetőség nyílt rá, hogy szaba-
don választható speciálkollégiumként elvégezze a jelnyelvi tanfolyamot. A tanári 
pályát már a középfokú jelnyelvi vizsga letétele után kezdte. Ő is használja az ujjábé-
cét az angol szavak helyesírásának tanításakor, illetve egyes jeleket a szavak jelenté-
sének közlésére, különösen akkor, ha a tanulók a megfelelő magyar kifejezést nem 
ismerik:

Hát mondjuk egyrészt az új szavak bevezetésénél, mert nagyon sokszor gondot okoz, 
tehát hogy a magyart is megértsék. […] például amikor beszéltünk arról, hogy remek. 
Tehát ezt a szót a mi gyerekeink, mondjuk, negyedik osztályban nem feltétlenül isme-
rik, hogy remekül vagyok. És akkor ezekre próbálom, […] ennek a megértésének a se-
gítését, például ugyanazt jelenti, hogy jól. De annál egy picit finomabb, tehát így, ebben 
akkor. Mondjuk egy-egy jelet, tehát egy-egy jelet lehet használni, mondjuk, mondatok 
megértéséhez is… (IB4/46).

A folyékony jelnyelvtudás leginkább a szövegértés ellenőrzésében segíti. A tanulók 
körben vagy U alakban ülnek az órákon, és miközben olvassák az angol szöveget, le 
szokták maguknak jelelni a jelentést. Bea ezt figyeli, és ha kell, javít. De a többi tanu-
ló is élénken figyeli az éppen olvasó társuk jelelését, és azonnal szólnak, ha szerintük 
valami nem volt pontos. Bea szerint ez nagy segítség azoknak a tanároknak, akik nem 
tudnak jelelni, és nem értik a jelbeszédet.

Fontos szerep jut az írott nyelvnek is. Mivel a siketek mindent vizuálisan rögzítenek, 
fontos, hogy leírva lássák, ami elhangzik. Bea tanítványai a párbeszédeket is írásban 
gyakorolják.

Írásban alkotjuk meg a párbeszédet, akkor ezeket egy kicsit gyakoroljuk együtt, utána 
pedig kitörlünk belőle dolgokat. És akkor úgy próbálják eljátszani. […] Megpróbálják 
elkommunikálni. Hangzó nyelven, és hát ugye segítik [jeleléssel], tehát […] így van. 
Igen, ez ott van. Tehát ez ott van mindig. Nekik is könnyebb (IB5/35).

Petra középiskolás csoportja is először leírja a párbeszédet, utána próbálja meg elmon-
dani vagy hanggal eljátszani, és csak ha látják, hogy „a másik kicsit eltévedt, vagy 
hogy nem figyelt oda rájuk” (IP10/35), akkor segítenek egymásnak jellel.

Tamás óráján megfigyelhettük a képek és a szókártyák használatát, és azt is, hogyan 
segíti a megértést néhány egyszerű rajzzal a táblán. Egyes dolgokat már előre felír, így 
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az órán nem kell hátat fordítania a diákoknak. Mari óráján a nyomtatott feladatlapok 
mellett az interaktív tábla is szerepet kapott. Az ügyesebb tanulók láthatóan élvezettel 
mentek ki a táblához, és írták be a kivetített mondatokba a hiányzó szavakat, illetve 
javították egymás munkáját. Mari iskolájában többnyire saját készítésű anyagokból 
folyik a nyelvoktatás. Ő és kollégája próbálkoztak a tankönyv bevezetésével is, de 
a hallók számára készített anyagokat a siket gyerekek alacsonyabb elsőnyelvi szintje 
következtében nem találták alkalmasnak.

Az interaktív táblát Tamás is szívesen használná, ha az ő termében is lenne ilyen. 
Elmondása szerint nagy segítséget jelentene az internetről letölthető színes nyelvi 
anyag és vizuális eszköz, de szerinte ennél is fontosabb, hogy ezzel hatékonyabban rá 
tudná vezetni a tanulókat az órán kívüli önálló munkára.

Bea említett néhány angol kiadású könyvet is, amelyekből tanítani szokott, de főként 
a kiegészítő anyagokat, képes történeteket tartja alkalmasnak. Petra iskolájában köte-
lezően használt könyv van:

P: Hát a tankönyvválasztásba nekem sok beleszólásom nincs, tehát itt mindegyik évfo-
lyamon ugyanazt a tankönyvet használjuk.
I: Abban elég sok a hallott szövegértési feladat. Azzal mit tudsz kezdeni, mikor hallás-
sérülteket tanítasz?
P: Hát például abban a szöveg átiratát használom, mint például most az előző órán is azt 
csináltam. Hátralapozunk, és akkor, mint egy olvasott szövegértés, úgy használom 
őket. De mondhatom, hogy viszonylag kevéssé támaszkodom a könyvre, tehát én renge-
teg kiegészítő anyagot viszek be más könyvekből, vagy magam csinálok feladatokat, 
kicsit játékosabbakat is akár, ilyesmivel próbálom (IP7/13).

Ebben az iskolában is vannak interaktív táblával felszerelt termek, csakhogy Petra 
óráit mindig máshova osztják be, a kis csoportlétszám miatt kicsi termekbe. Ezekben 
sajnos nincs korszerű felszerelés, pedig épp a vizuálisan tanuló, hallássérült tanulók-
kal lehetne igazán hatékonyan alkalmazni az új technikai eszközöket.

Sikerek
Amikor arról érdeklődtem, milyen sikerekre emlékeznek vissza szívesen, jó volt hal-
lani, hogy az apró, napi eredmények mekkora örömmel töltik el mind a négyüket. 
Tamásnak már korán reggel jól kezdődik a napja, ha a gyerekek a folyosón hangos Good 
morning!-gal köszöntik. Mari örömmel tapasztalja, hogy a tanítványai a népszerű kö-
zösségi oldalon angolul próbálgatnak levelezni: „És használják a nyelvet, jó, nyilván 
hibásan, de igen, csinálja, használja, próbálkozik” – lelkesedett (IM8/10). Bea egy pro-
jektmunka sikerére gondolt vissza a legszívesebben, melynek keretében más országok 
tanulóival vették fel a kapcsolatot a tanulói, és el is utazhattak egymáshoz, ami lehető-
séget adott az élő nyelvhasználatra is. Petrát a napi eredmények lelkesítik:

Igazából, itt, ebben a tizedikes osztályban minden olyan óra olyan sikerélmény, amikor 
mondjuk, elolvasunk egy szöveget, vagy most, hogy már megírnak maguktól egy levelet, 
most leveleket tanultunk írni ugye, múlt idő, ez az, amit tanultunk, és az, hogy tényleg 
egy összefüggő szöveget képesek megalkotni vagy esetleg megérteni, válaszolni. Tehát 
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ilyen egészen apró kis dolgok is olyan sikerélménnyel töltik el az embert, hogy igenis 
fejleszthetők, és igenis, hogy tudják, vagy meg tudják úgy csinálni, vagy akár még job-
ban is, mint a hallók ezt, csak sokszor pusztán motiváció meg kitartás, szorgalom kér-
dése (IP7/1).

Időnként különleges sikerek is adódnak, amelyek révén feltöltődik a tanár. Mari elme-
sélte például, hogy egyik tanítványa jutalomúton járt Brüsszelben, az Európai Parla-
mentben:

[…] és mondta, hogy megértette a reptéren, hogy mik voltak kiírva, és hogy egy csomó 
dolgot, és ezek olyan jók, hogy úgy az ember azt gondolja, hogy hűha, és hogy azért 
mégis mennyi tudás van, amit át tud adni. Ezek nagyon jók! Igen (IM8/13).

A tanulói motiváció
Sokan gondolják úgy, hogy a hallássérültek egyéb gondjait nem kellene még idegen-
nyelv-tanulással is tetézni, ezért az interjúk során nem kerülhettük meg a tanulók 
motivációjának a kérdését sem. Beát arról kérdeztem, tapasztalatai szerint mit mon-
danának a gyerekek, ha megkérdeznék tőlük, akarnak-e idegen nyelvet tanulni, és 
miért, hiszen akár focizhatnának is helyette. Határozottan válaszolt:

B: Akarnának. Hát hogy tudjanak beszélgetni akár számítógépen a társaikkal.
I: Ennyire tudatosan úgy gondolod, hogy ők tisztában vannak avval, hogy a nyelvtanu-
lás jó dolog?
B: Én azt gondolom, igen. Azt gondolom, igen. Mert ők azért is, mert amikor, tehát 
várta mindenki. Mindegyik osztály várta, hogy elkezdhessék. Lehet, hogy egy kicsit 
ilyen misztikus dolog is volt nekik, de azt gondolom, hogy igen, bennük van a tudás-
vágy és a tudásszomj függetlenül attól, a képességeiktől (IB7/49).

A tudásszomj, a vágy, az újszerűség varázsa természetesen kevés; a motiváció volta-
képpen a motivált nyelvtanulási viselkedésben nyilvánul meg (Dörnyei 2005). A kö-
zépiskolásokról, akiknek inkább megadatik a szabad választás lehetősége, mint a ki-
csiknek, Petra azt mondta: „nagyon odateszik magukat”:

Nagyon akarják az angolt, és az érettségit is, és tudják, hogy az ezzel jár, nem tudom, 
hogy mennyire vannak tisztában azzal, hogy mennyire nehéz lesz nekik az az érettségi, 
de hajtanak rá nagyon. A jó jegyekért is, az órán is nagyon aktívak, nagyon keményen 
dolgoznak, úgyhogy azok, akik nem kérik a felmentést, azok nagyon odateszik magu-
kat, én úgy érzem. […] Hát az internet, az szerintem mindenképpen, ugye informatikus 
osztályokról van szó, tehát nekik amiatt fontos. Ők találkoznak is sokat ezzel, sokszor 
szoktak engem kérdezgetni, hogy ez mit jelent, az mit jelent? Mutatják a telefonon a Face
bookot, hogy ez az üzenet micsoda, szóval az mindenképpen. Van olyan, akinek az anyu-
kája kint él Angliában, úgyhogy szeretne utánamenni, […] vagy pusztán szerintem sok-
szor benne van ez az újdonság varázsa is. Ami nem tudom, hogy meddig fog tartani, de 
az biztos, hogy sokszor meglepődnek, hogy ez milyen fura, hogy ebben, ugye, magya-
rul így van, de angolul már így (IP4/45).
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Szerencsés, hogy Petra szakközépiskolája koncentráltan tudja befogadni a siketeket és 
nagyothallókat, külön hallássérült osztályokat indít számukra. Ezen az intézményen 
kívül nincs Magyarországon kifejezetten a hallássérültek befogadására szakosodott 
középiskola. Ha valaki gimnáziumban szeretne továbbtanulni, csak a hallók valamelyik 
iskolájába kérheti a felvételét. Hallássérült felnőttekkel folytatott korábbi kutatásaink-
ból tudjuk, hogy siket tanulónak a hallókkal lépést tartani elképzelhetetlenül nehéz 
munka, így nem meglepő, ha könnyítésképpen az elsők között mondanak le az idegen 
nyelvről. Bea olyan esetről számolt be, amikor tehetséges és motivált tanulója adta fel 
a küzdelmet:

Én, amikor kezdtem, akkor a nagyothallókkal kezdtem, és a nagyothalló csoport, az 
első nagyothalló csoportom, ami nagyon-nagyon jó képességű osztály volt, ketten érett-
ségiztek belőle, és annak nagyon örültem, mikor a középiskolában a két tanítványom 
a tanév eleji felmérés[kor] a legjobb angol dolgozatokat írta. De aztán igazából az még 
a középiskolai angoltanításnak a hátránya sajnos, hogy aztán mégsem érettségiztek le 
idegen nyelvből, mert egy idő után nem tudták követni az óra menetét. Tehát nem fordí-
tottak akkora figyelmet rájuk, mint ugye nálunk, nem magyarázták el nekik a szavak 
kiejtését, sokkal gyorsabb volt a tempó, és akkor föladták. Hát ezt nagyon-nagyon saj-
náltam, egy darabig összejártunk délutánonként, és korrepetáltam őket, de aztán már 
nem volt rá nekik sem energiájuk, tehát arra, hogy még itt velem külön tanuljanak, meg 
még plusz készüljenek a másnapra, ez már sok volt nekik, és akkor ez így, azt hiszem, 
talán a második vagy a harmadik év után, abbamaradt (IB9/19).

Eddigi tapasztalataink alapján a hallássérültek intézményeiben jellemző, hogy nyomon 
követik a végzett tanulók sorsát, szükség esetén, ha lehet, áldozatos munkával segítik 
őket a középiskolai évek alatt is. Azt a külön segítséget azonban, amely az integráci-
óban tanuló hallássérült gyerekeknek alanyi jogon jár, a középiskolának kell(ene) 
biztosítania.

Ami hiányzik
Annak, aki négyükkel beszélget, az lehet a benyomása, hogy megtalálták a helyüket. 
Ki a gyógypedagógiai képzés, ki a szakmódszertanórák során, de mindegyikük ele-
gendő muníciót kapott ahhoz, hogy megbirkózzon a feladatokkal, színesen, ötletesen 
és sikeresen tanítsa a nyelvet hallássérült tanítványainak. Segítséget mégis szívesen 
fogadnának. Tamás úgy érzi, olyan közösségbe került, ahol mindig és mindenben 
bátran fordulhat a helyi kollégákhoz, ellátják őt tanácsokkal, támogatják a munkáját, 
és számít is rájuk. Mari és Bea viszont igényelnék az iskolán kívüli szakmai kapcso-
latot. Mari szerencsés, hogy van még egy angoltanár kolléga az iskolájában, akivel 
együtt lehet dolgozni, közös anyagokat lehet készíteni, de nagyobb szükség lenne – 
ahogy mai szóval mondanánk – networkingre.

Ö … hát elsősorban szakmai segítség. Ez a legfontosabb, hogy valamilyen szakmai se-
gítséget kapjunk, hogy mi az, amit csinálni kéne. Hogyan? Tehát módszertani segítséget 
is szeretnénk. Esetleg, hogyha lenne egy ilyen közösség, hogy a siket iskolákból, akik 
tanítanak idegen nyelvet, azoknak lenne valami fórum. […] Ez nagyon hiányzik, […] 
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engem érdekelne, mert én szívesen fogadnék segítséget. Tehát örülnék neki. Bármi. […] 
Az nagyon jó lenne, ha ilyen lenne. […] És ha bármi ilyesmi lesz, én nagyon szívesen 
részt vennék (IM8/29).

Bea is keresi az efféle lehetőségeket, szakmai összejöveteleket, és amikor csak teheti, 
eljár a könyvkiadók ingyenes továbbképzéseire. Csalódottan állapítja meg, hogy eze-
ken az alkalmakon nem szokott más siketiskolák angoltanáraival találkozni, pedig úgy 
érzi, nagy szükség lenne a rendszeres, műhelymunkával egybekötött tapasztalatcse-
rékre. Bevonná a munkába azokat a tanárokat is, akik hallók iskoláiban találkoznak 
integrációban tanuló siket gyerekekkel:

Tehát hogy csináljuk meg úgy, hogyha, mondjuk, a kolléga lenne a hallássérült gyerek, 
akkor mi az, amit értene az órából. Tehát hogy ő maga a saját bőrén tapasztalja meg, 
hogy hoppá, nem beszélek, amíg írok a táblára, mert valószínű, hogy a gyerek nem 
tudja, hogy miért azt írtam. Tehát beszélhetek, hogyha írok a táblára, csak utána fordul-
jak meg, és akkor mondjam el, most az integráltakról van itt szó, mondjam el még egy-
szer úgy, hogy az a hallássérült gyerek is megértse. Tehát hogy arra mindig oda kell 
figyelni, és azt mondtam [Tamásnak] is, hogy mindig ott legyen a fejében, hogy ott ül 
a [Kati] meg a [Sári], és ők nem biztos, hogy azt értik. Tehát győződjön meg, nehogy azt 
kérdezze, hogy Érted? mert akkor bólogatni fog, hogy értem (IB11/35).

Szóba került az is, milyen kiadványokkal lehetne segíteni a hallássérültek tanárainak 
a munkáját. Valamilyen speciális szakmódszertani füzet lenne-e jó, ilyet nemzetközi 
kínálatban is csak elvétve találunk (például Mole–McCall–Vale 2005), vagy esetleg 
egy ötletgyűjtemény, amely a tanárok napi felkészülését segítené? Bea azonban mind-
egyiknél fontosabbnak tartja a személyes találkozókat:

Tehát bármelyik dolog jó lehet, de igazából azt gondolom, hogy amit kéne csinálni, az 
nagyon sok ilyen találkozó, ilyen foglalkozásokat, amiket most már … a diszlexiát 
egész jól tanítják, azt gondolom az angoltanárok, és többet foglalkoznak is vele. És hogy 
igazából kéne ilyen kis munkacsoportokat alakítani, és sokszor kéne találkozni és csi-
nálni gyakorlatokat, hogy hogyan lehet […], tapasztalatcseréket és műhelymunkákkal 
egybekötve, […] és akkor találkozzunk rendszeresen, évente legalább egyszer, és akkor 
beszéljünk meg ilyen központi kérdéseket, hiszen mindig változik a gyerekanyag is, és 
hogy mindig bejönnek új dolgok, […] vagy amikre te is rákérdeztél, jó lenne ezeket így 
tisztázni, például hogy mit tudom én, kinek az iskolájában ezek hogy működnek, hogy 
mit mondanak az igazgatók, mennyire szólnak bele, kikötnek-e így dolgokat, hogy 
meddig kell eljutni, a gyerekeket milyen szintre juttassák el, vagy pedig ők is szabad 
kezet kapnak-e (IB12/36).

Az ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszéke próbálkozott már egy kerekasztal-
beszélgetés, illetve osztrák, magyar, cseh, lengyel, valamint szlovák szakembereket 
tömörítő regionális workshop megszervezésével, a Nemzeti Kutatási és Technológiai 
Hivatal (NKTH B2-2006/0010), illetve az Osztrák–Magyar Akcióalapítvány támoga-
tásával (lásd www. esely.elte.hu), de igazi networkinget egyelőre nem sikerült kialakí-
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tani. Két dolog hiányzik hozzá: a folyamatos pénzforrás és a tanárok elérhetősége. 
Nehéz eljutni azokhoz, akik a hallássérült intézményekben nyelvet tanítanak: ők maguk 
se igen tudnak egymásról, és az intézmények honlapja nem ad róluk információt. Ha 
sikerül is a szó szoros értelmében „becserkészni” valakit, a következő évben már lehet, 
hogy nincs ott az illető, és a kiküldött levelek válaszolatlanul maradnak. Az ország 
különböző városaiból óralátogatással egybekötött tapasztalatcserére vagy szakmai 
műhelyfoglalkozásra utazni költséges és időigényes dolog. Ráadásul az iskola engedé-
lye szükséges a szabadnaphoz, és elő kell teremteni az utazás és a szállás költségeit is. 
A hallássérült nyelvtanulók létszáma alacsony, támogatásuknak nincs valódi PR-érté-
ke, ezért szponzorokat találni sem könnyű. Jó lenne, ha egy nagyobb szervezet kerete-
in belül lehetne kezdeményezni a találkozókat. Talán ennek a négy tanárnak a bemu-
tatása is segít abban, hogy több figyelem irányuljon a munkájukra, és kapcsolatot 
találjunk azokkal, akik szívesen vállalkoznának a további események szervezésére. 
Bízunk benne, hogy Mari, Bea, Tamás és Petra még akkor is a helyükön lesznek.
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