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Bevezető: 
Tanulmányunk célja döntően az, hogy bemutassuk a hallássérült 

gyermekek, tanköteles korúak pedagógiai és speciális pedagógiai 

gondozásával, fejlesztésével, oktatásával kapcsolatos közoktatást érintő 

helyzetet. 

 Tekintettel arra, hogy a helyzetük, a róluk történő „állami” 

gondoskodás szoros kapcsolatban áll egészségkárosodásukkal, 

óhatatlanul, de szándékosan is szólni kell az egészségügyi ellátással való 

kapcsolatról is. 

 Szeretnénk érinteni a helyzet bemutatása során azokat a pontokat, 

ahol akut problémák vannak, s azokat amik – megítélésünk szerint – a 

minőségi továbbfejlesztés sarokpontjai lehetnek. 

 

 

 

 

Tanulmányunk mondanivalóját az alábbi tartalmi csomópontok szerint 

mutatjuk be: 

 A hallássérülés fogalma, az életvitelt befolyásoló hatása. 

 A hallássérültek nevelése-oktatása, intézményrendszerének 

kialakulása. Szakemberképzés. 

 A szabályozó rendszer legfontosabb elemei. 

 Hallássérült gyermekek a közoktatás rendszerében. 

 A hallássérült gyermekek integrált nevelés-oktatásának 

feltételrendszere a gyakorlatban. 

 Összegzés 

 Javaslatok 
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A hallássérülés és a hallássérülés következményei 

 A hallás képességének épsége vagy csökkent volta fizikai 

paraméterekkel meghatározható. 

Tapasztalatokból már több száz éve tudjuk, hogy az emberi hallás 

állapota – csökkenése vagy gyakorlati (életviteli-pedagógiai) 

szempontból teljes hiánya döntően befolyásolja a csecsemő, kisgyermek, 

gyermek, felnőtt életvitelét, életminőségét. 

Ennek feltűnő megnyilvánulási formája egy adott életkorban – pl.: 

iskolába lépésekor, a társadalmilag legelterjedtebb kommunikációs 

formának, a hangzó beszéd értésének és ejtésének a részleges vagy teljes 

hiányában is megjelenhet. Ez természetesen a nyelvi kommunikáció 

grafikus formájában is jelen van speciális képzés elmaradása esetén. 

Általánosan elfogadott kategorizálás alapján, ha a beszédtartományban 

mért hallásveszteség: 

 30-45 dB – enyhe fokú nagyothallás 

 46-65 dB – közepes fokú nagyothallás 

 66-90 dB – súlyos fokú nagyothallás 

 90-     dB – alatti veszteség esetén a siketség megnevezéseket 

használjuk. 

Szükséges megjegyezni – a későbbiekben ismét érinteni fogjuk -, hogy a 

hallásveszteség mennyiségi mutatójával az esetek jelentős hányadában 

sem a hangzó, sem a grafikus, sem a jelkommunikáció produktumának 

minősége, mennyisége nem korrelál. Azt további egyéni adottságok is 

döntően befolyásolják. 

 Oktatásszervezés szempontjából is fontos kérdés, hogy a 

népességben, mekkora arányban fordul elő hallássérülés. A szakirodalmi 

adatok szerint 1-5 ‰ ez az arány. Ami nem tévesztendő össze, illetve 

nem felel meg a speciális pedagógiai ellátásra szorulók számával. (Több 

szempontból. Akár 2-3 ‰ -re is tehető arányban vannak azok az enyhe 
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fokban nagyothallók, akiknél hallásjavító készülékkel vagy orvosi-műtéti 

közreműködéssel praktikusan korrigálható a hallásveszteség. Vagy a 

másik véglet: olyan súlyosan halmozott fogyatékosság áll fenn, ami nem 

érinti a közoktatás közvetlen szféráját.) 

Általában elfogadható, hogy a hallásveszteség súlyosságának foka 

arányban áll a medicinális, technikai, speciális pedagógiai közreműködés 

szükségességével. 

 A kóroki tényezők változása viszonylag rövid idő alatt 

átstrukturálta a hallássérült populációt. Ennek meghatározó szerepe 

van/lehet az adott időpontban speciális pedagógiai ellátásra is. 

A statisztikai adatok közül a terhesség alatti, a koraszülöttséggel 

összefüggésbe hozható ártalmak, valamint a genetikai eredetű kórképek 

a leggyakoribbak. 

Ez utóbbi csoportba tartoznak a familiáris hallássérültek. A speciális 

intézményi, illetve szakszolgálati ellátásban lévők közel 10 %-át teszik 

ki az e csoportba tartozók. 

E helyütt szükséges megjegyezni, hogy szakirodalmi, illetve tapasztalati 

adatok szerint az úgynevezett siket populáció évi 40-60 közötti főt tesz 

ki.  

Megjegyzendő, hogy a fentebb említett évi 40-60 főn kívül, azt 

meghaladó számban – legalább 100 – lenne célszerű valamilyen 

„hallásteremtő” (pl.: Cochlea implantációs = CI) műtét végzése. 

Pontosabban: csak azokban az esetekben nem, amikor hallásjavító 

készülékkel a hallás már nem jól rehabilitálható. 

Szükséges e témát kiegészíteni a következőkkel: 

Orvosi, gyógypedagógusi megfigyelések alapján nem elhanyagolható 

számban vannak olyan 1-10 éves korú gyermekek, akiknek romlik a 

hallásuk. A beszédtanuláshoz jól felhasználható hallásmaradvány 

folyamatosan „eltűnik” az évek alatt, és siketség áll be. 
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A nagyrészt egészségügyi vonatkozása miatt és fentiekkel 

összefüggésben szükséges megjegyezni: több évtizedes, alapvető 

szakmai igényként jelentkezik a neonatalis hallásszűrés kötelezővé 

tétele. 

Ennek technikai, személyi lehetőségei megvannak, megoldhatók. 

Financiális szempontból országosan sem igényel nagy beruházást. Az 

állandónak mondható szakorvosi-, szak-gyógypedagógia „nyomás” 

ellenére még mindig csak az 1970-es évektől kezdődően többször 

módosítottan, de csak „ajánlás” van érvényben. 

 

 Részben összefoglalva, részben kiegészítve a korábbiakat: 

tanulmányunkban a „klasszikus” közoktatási intézményrendszerhez 

kapcsolódóan szót kell ejteni: a 0-3 éves korú hallássérültek szakirányú 

gyógypedagógiai gondozásáról. 

A kép teljessége céljából: az alábbi, már rehabilitációs célzatú 

„kategóriákról” szólunk. 

1.)  

 nagyothallók (enyhe-, középsúlyos-, súlyos fokban) 

 siketek 

 halmozottan sérült hallássérültek 

 a hangos beszéd kialakulása utáni hallássérültek 

 a hallásukat műtéti úton helyreállított/létrehozottak. 

 

2.) Életkor – ellátó hely, ellátási hely szerint 

 korai gondozás: 

o családban 

o bölcsődében 

 óvodás életkor: 

o családban 
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o „többségi” óvodában 

o speciális intézményi óvodában 

 tanköteleskor: 

o magántanulói státus 

o általános iskola 

  integrált oktatás 

 speciális intézményi oktatás 

o középfokú oktatás: 

 integrált oktatás 

 speciális intézményi oktatás 

  

Szükségesnek látjuk a helyzet elmezése érdekében a különböző 

súlyosságú hallássérülés következményeit is bemutatni, valamint 

röviden, egy-két, a korábbiakban nem részletezett, illetve a terület 

speciális volta miatt – tisztázni azokat az elveket, fogalmakat, amik a 

hallássérültek nevelése-oktatásával kapcsolatosak: 

A siketség következménye – az állapot fennmaradása estén – a hangzó 

beszéd kialakulásának, hallás útján történő értésének képtelensége, vagy 

elsajátításának súlyos fokú nehezítettsége, valamint a nyelvi 

kommunikáció általános akadályozottsága. Módosulhat a megismerő 

tevékenység, a gondolkodás és lelki élet egészének fejlődése.  

A nagyothallás (a különböző mértékű hallásveszteség különböző 

súlyosságú) következménye akadályozottságot jelent a hangzó beszéd 

elsajátításában és értésében. Ennek mértéke a súlyos kommunikációs 

zavartól a normál nyelvhasználat megközelítésének szintjéig terjedhet.  

A hallásukat műtéti úton helyreállított/létrehozott hallássérültek 

Egyik vagy mindkét oldalon végzett hallásjavító/teremtő műtét (pl.: 

cochlea implantáció, továbbiakban: CI) után fizikai értelemben a 

beszédtanulás auditív útjához  szükséges ép hallás mérhető. 
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Fejleszthetőségük, fejlődési ütemük döntően függ attól, hogy mikor 

történik a műtét (a lehetőség szerinti legkorábban, ideálisnak mondható 1 

éves kor körül). A nyelvi fejlődés gyorsabb, magasabb szintű 

elsajátítását a műtét előtti és utáni speciális rehabilitációs, és az azzal 

párhuzamosan végzett audiológiai gondozás eredményezi. A fejlesztés 

stratégiájának alapja döntően a beszéd-hallásra alapozott módszerek 

alkalmazása. Fejlesztésük színtere döntően integrált környezetben 

biztosítandó (kivételt képezhet, ha súlyos, halmozott fogyatékosság áll 

fenn). 

 

A hangos beszéd kialakulása után hallássérültté vált gyermekek, 

tanulók: 

Viszonylag kis létszámban megjelenő gyermekcsoport. Rendkívül 

változatos orvosi-gyógypedagógiai, pszichológiai rehabilitáció 

alkalmazása szükséges. 

 

Halmozottan sérült hallássérült: 

A különböző mértékű hallássérülésen kívül további, egy vagy több testi, 

érzékszervi, értelmi fogyatékosság vagy/és a tanulást, nyelvfejlődést 

súlyosan akadályozó tényező jelenléte súlyos akadályozottságot okoz a 

nyelvi kommunikáció kiépítésében.  Rendkívül differenciált 

gyógypedagógiai ellátást igényel. A hallássérült populáció legalább 30 

%-át elérő arányú az előfordulása. Fejlesztésük általában speciális 

intézményi ellátást igényel. 

 

Korai gondozás:  

Akár pár hetes, hónapos kortól, ténylegesen a felderítés időpontjától 

kezdődő szakirányú gyógypedagógiai habilitációs-rehabilitációs tartalmú 
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foglalkozás. Életkori határ általában 1 hónapos kortól 3 éves korig tart. 

Ellátási forma: ambuláns és/vagy utazótanári. 

 

Magántanulói jogviszonyban lévő hallássérültek: 

Arányuk a hallássérült populációban alacsony. Fejlesztésüket döntően a 

speciális iskolák, azok szakszolgálatai, alapítványi intézmények látják el. 

 

A hallási fogyatékos (siket, nagyothalló) tanulók iskolai 

fejlesztésének elvei: 

 A hallássérült tanuló egyéni fejlesztési lehetőségeit 

személyiségjegyei, intellektusa mellett döntően befolyásolja a 

hallássérülés bekövetkeztének, felismerésének időpontja, kóroka, 

mértéke, a fejlesztés megkezdésének ideje. A hallássérült gyermekek 

fejlesztése az általános pedagógiai tevékenységen kívül pedagógiai és 

egészségügyi célú rehabilitációs eljárások folyamatában valósul meg. A 

komplex ellátás a korai és óvodai nevelésre építkezve, döntően a 

szurdopedgógiában használatos módszerek alkalmazásával, megfelelő 

audiológiai ellátással, a nagy teljesítményű hallókészülékek, hatékony 

hangátviteli technikák használatával és/vagy a legkorszerűbb műtéti 

technika alkalmazásával (beépített cochleáris implantátumokkal) 

történik. A felsoroltak együttesen határozzák meg a hallássérült tanuló 

eredményes nevelhetőségét, oktathatóságát.  

 A rendszeresen végzett mérési-, speciális pedagógiai vizsgálati-, 

megfigyelési-, tapasztalati eredmények figyelembe vétele, valamint az 

audiológus szakorvossal történő folyamatos kapcsolat elengedhetetlen 

feltétele az eredményes pedagógiai és egészségügyi habilitációs és 

rehabilitációs tevékenységnek. A szakszerű pedagógiai munka 

végzéséhez mindezen ismeretek, valamint elemi technikai tudnivalók 
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(hallókészülék, stb. kezelésében tájékozottság) szükségesek a sajátos 

nevelési igényű gyermekeket nevelő-oktató pedagógus számára. 

 

Hallássérültek oktatásának intézményrendszere Magyarországon 

 Hazánkban, 1802-ben kezdődött az intézményi „siketoktatás”. Ezt 

követően a század végére alakult ki az az intézményi struktúra, ami 

lényegében jelenleg is működik, nagyrészt egy-egy régiót lefedő ellátási 

területtel (Budapest, Sopron, Kaposvár, Szeged, Debrecen, Eger, Vác – 

Vácon 2, ebből egy a halmozottan fogyatékos hallássérültek iskolája 

mára, mint alacsony létszámú tagozat működik). 

100-200 fő befogadására alkalmasak az intézmények. Korai gondozói, 

utazó gyógypedagógusi szakszolgálati, óvodai, általános iskolai profillal, 

kollégiumi, néhányuk különleges gyermekotthoni ellátással, négyben 

speciális szakiskolai tagozat, egyben kollégiumi, illetve integrált 

oktatásban közreműködő kollégiumi háttérrel. Ennek az ellátási 

formának a bővítése kívánatos lenne.  

Valamennyi, eredetileg siketek oktatására felkészült szakszemélyzettel, 

eszközellátottsággal. 

A múlt század közepétől egy nagyobb férőhelyszámú nagyothallók 

iskolája működik Budapesten.  

A nagyothallók és siketek arányának nem megfelelő. Az eredeti 

intézményi struktúra „ön átprofilozás” eredményeként fogad siket és 

nagyothalló gyermekeket egyaránt. 

Mindegyik intézetben működik halmozottan sérült hallási fogyatékos 

tagozat. 

Figyelembe véve a mai kor infrastrukturális követelményeit, 

többségében 100 év körüli, vagy annál is régebbi épületek adottságait is,  

1200-1400 hallássérült óvodás és általános iskoláskorú (nagyothalló + 

siket) gyermek oktatásának fogadására lennének alkalmasak a 
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magyarországi intézmények. Építészeti, szakfelszereltségi szempontból 

nagyon eltérő színvonalon. Felújításuk folyamatos, három intézményen 

az utóbbi években jelentős rekonstrukciót végeztek, némi bővítéssel.  

Ebből mintegy 1000 fő a kifejezetten siketek fogadására épített iskola.  

A kollégiumi férőhelyek az oktatási létszám mintegy felét teszik 

ki, de sokkal differenciáltabb minőségi feltételekkel. 

 Jelentős szakmai és hatósági szerepet közelítő, a ’70-es években 

létrehozott országos Hallásvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs 

Bizottság. Vizsgálatának, illetve „Szakvéleménye” alapján történik a 

speciális beiskolázás, fejlesztőhely kijelölése, emelt oktatási normatíva 

igénylése, stb. 

 

 A hallássérült gyermekek szakszerű, illetve hatékony ellátás 

feltételeinek jelentős bővülése a ’80-90-es évekre tehető a korai 

gondozás egyre általánosabbá válásával, majd az integrált oktatás egyre 

erőteljesebb térnyerésével. 

Ennek feltétele az utazó gyógypedagógus-hálózat, illetve szakszolgálati 

rendszer kiépülése. 

Mindezekhez a pénzügyi források megteremtése döntően a fenntartó 

(alapvetően megyei, fővárosi) önkormányzatokra hárult, az ellátás 

viszont közel a mostani régiókat érinti – 1-2 esetben országos 

„beiskolázási” feladatkijelöléssel. A pályázati lehetőségek, támogatás 

csak töredékét jelentették a szükséges személyi és tárgyi feltételek 

fejlesztésének (álláshelyek, eszközök, a nélkülözhetetlen gépkocsik stb.) 

Sajnálatos, hogy jelenleg sem kielégítők a feltételek, a működési 

kiadások fedezete sem biztosított teljes körűen a minőségi 

feladatellátáshoz. 
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Az ellentmondásos intézménystruktúra ellenére a meglévő intézmények 

átalakultak, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményekké 

(EGYMI) fejlődtek. Ezek az EGYMI-k jelenleg a korai gondozás, 

integrált oktatás legbiztosabb bázisai, illetve kell, hogy legyenek.  

Változatos fejlesztési-, oktatási, kínálati lehetőségeikkel, formákkal, a 

koncentráltan meglévő szakismeretekkel és tapasztalatokkal, „mobil” 

szakember, és eszközparkjukkal, utazótanári hálózattal, 1-2 esetben 

kiépített (ez tovább fejlesztendő) decentrumaikkal már jelenleg is aktív 

„főszereplői” az ellátandó területeknek. Már e helyütt szükséges 

megjegyezni, hogy fentiek rendkívül differenciáltan vannak jelen az 

egyes intézményekben. Mennyiségi és minőségi vonatkozásokban 

egyaránt.  

Távlatokra tekintve bizonyítottnak látszik – az integráció dinamikus 

terjedésére, mint célra is gondolva-, hogy a hallási fogyatékos populáció 

nevelésének-oktatásának leghatékonyabb intézményrendszere az 

EGYMI hálózat. Sajnálatos, hogy az EGYMI-k fejlesztési 

elgondolásával, annak financiális háttere nem tartott lépést. Sem 

mennyiségi, sem koncepcionális vonatkozásban. Ennek okán is fordul 

elő elég gyakran az a sajnálatos helyzet, hogy az integrációban 

nevelkedő gyermek (bölcsődétől, óvodán, általános iskolán át a 

középfokú oktatással bezárólag) nem kapja meg a számára szükséges és 

elégséges rehabilitációs közreműködést.  

 A rendelkezésünkre álló adatok alapján szükségét látjuk bemutatni 

azokat a legfontosabb létszámmutatókat – 5 év összehasonlításában – 

melyek megbízható következtetések levonására is alkalmasak. 

Speciális intézmények ellátásában: 

 Korai gondozott, hallássérült (0-3 éves korúak) döntően 

utazótanári ellátással: 60-80 fő. Enyhe csökkenés, de számuk 
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szignifikáns változást nem mutat. (Erősödő tendenciájú 

csökkenés). 

 Óvodáskorúak speciális intézményi ellátásban ≈ cca 90 fő.  

10 %-os csökkenés. 

 Általános iskoláskorúak speciális intézményi ellátása 630 fő → 10 

%-os csökkenés.  

∑: Speciális intézményi ellátásban lévők 720 fő → ≈ cca 20 %-os 

csökkenés. (Erősödő tendenciájú csökkenés).  

 Integrált ellátás 

o Óvodás-, általános iskolás-, középiskolás korúak (csak az 

EGYMI-k speciális ellátásával) 305 fő → ≈ cca 200 %-os 

növekedés.  

o Országos adat (OM statisztika): ≈ cca 1000 fő 

(Mindkét esetben erősödő tendenciájú növekedés). 

 Cochlea implantált gyermekek ellátása: 

o Korai gondozásban 8 fő/év → 300 %-os növekedés.  

o Integrált oktatásban, utazótanári ellátással (óvodás, 

általános iskolás, középiskolás korú) 63 fő → 400 %-os 

növekedés.  

o Speciális intézményben 71 fő → 650 %-os növekedés 

∑: Cochlea implantált gyermekek/tanulók az EGYMI-k 

támogató és speciális intézményi ellátásában 142 fő → 40 

%-os növekedés.  

 A halmozottan fogyatékos hallássérült gyermekek száma stagnál.  

A speciális intézményekben ≈ cca 30 % , relatív növekedést mutat 

az összlétszám csökkenése miatt.  
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Megjegyzések: 

 Korai gondozáshoz: a létszám a tanévben és szorgalmi időn kívül 

is változik, függ a felderítés időpontjától (pl.: egészségügyi 

hálózat, szülészet, védőnők, stb. jelzése alapján). Ettől az 

időponttól kezdődik a gyógypedagógiai-rehabilitációs ellátás. 

Ehhez hasonló az óvodákba történő felvétel is.  

 Az „átjárhatóság” biztosított tanév közben is a speciális 

intézményi és integrált ellátás viszonylatában. 

 Az iskola vagy ellátási forma váltása különösen gyakran fordul elő 

a CI gyermekek esetében. 

 2006-ban lényegesen kevesebb volt országosan a CI műtétek 

száma. 

 A CI gyermekek speciális intézményi fejlesztése általában 

átmeneti intervallumban történik a nyelvi szint intenzív fejlesztési 

szakaszában, műtét után. Logopédiai csoportban történő 

elhelyezésük már fokozatos integrációt jelent. 

 Hazánkban eddig cca. 650 CI műtétet végeztek. A  korai 

életkorban végzett implant beültetés aránya határozottan nőtt.  

 

Pedagógiai és egészségügyi rehabilitáció 

a.) A súlyosan hallássérült és nyelvi kommunikációjukban nagyfokú 

elmaradást mutató hallássérült tanulók pedagógiai és 

egészségügyi célú rehabilitációja 

A feladat jellegéből adódóan a pedagógiai és egészségügyi 

rehabilitáció döntően individuális jellegű, ezért egyéni vagy 

kiscsoportos keretben valósul meg.  

 Az egészségügyi célú rehabilitáció a hallássérült tanulók 

esetében elsősorban a folyamatos otológiai és audiológiai 
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ellátásra irányul, melyet számukra iskolai keretekben, 

illetve szervezésben szükséges biztosítani. 

 A súlyosan hallássérült tanulóknál az információk 

szerzésében nagy szerepet játszik a vizuális csatorna, ezért a 

látás védelme, a szemészeti ellátás és a fülészeti gondozás 

kiemelt fontosságú. 

 Különösen a hallásukat a hangos beszéd kialakulása után 

elvesztett tanulók esetében – az eredményes iskolai oktatás 

szempontjából – kiemelten fontos a mentálhigiénés 

gondozás, a pszichológiai ellátás. 

 A hallás hiánya és annak súlyos következményei döntő 

befolyással bírnak nemcsak a fogalmi gondolkodás 

fejlődésére, hanem a lelki élet, a személyiség fejlődésének 

egészére is. Ezért alapvető pedagógiai fejlesztési cél a 

lehetőség szerinti legkorábbi időponttól kezdett szakszerű 

hallásnevelés, (a meglévő hallásmaradvány aktivizálására 

alapozva), a modern technikai lehetőségek felhasználásával. 

 A siket tanuló nyelvi kommunikációjának egyik összetevője 

a szájról olvasás, amely a Magyar nyelv és irodalom 

műveltségi területen, mint hangsúlyos egyéni differenciált 

rehabilitációs feladat is megjelenik. 

 A nyelvi kommunikáció kiépítésének sajátos eszközeként 

használható az ujj-ábécé, mint a betűk ujj-jelekkel történő 

vizuális megjelenítése, valamint a nehezített artikulációt 

segítő jelrendszer. Döntően – az óvodai fejlesztésre 

alapozva – az alsóbb évfolyamokon jelenik meg, mint a 

nyelvi kommunikáció kiépítését támogató sajátos eszköz. A 

további évfolyamokon is segíti az akadályozott artikulációt 

a vizuális megjelenítéssel. Különösen nehezített 
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körülmények között az információ értéséhez és közléséhez 

nyújt segítséget. 

 Főként a rehabilitációs célú foglalkozások között jelenik 

meg a gépírás tanítása az írásos kommunikáció és az 

informatikai eszközök használatának elősegítése érdekében.  

 A helyes ejtés kialakítása és gondozása a legkorábbi 

életkortól az iskoláztatás teljes ideje alatt szurdopedagógiai 

módszerekkel történik.  

 Az egyéni anyanyelvi nevelés a habilitációs, illetve a 

rehabilitációs célú órakeretben kerül megvalósításra, 

kiemelten az iskolai fejlesztés első szakaszában. Tartalma: a 

siket tanulók komplex anyanyelvi képességeinek, 

készségeinek egyéni, differenciált fejlesztése az eltérő 

kommunikációs adottságok figyelembevételével, különös 

tekintettel a helyes ejtésre. Szoros egységben áll a Magyar 

nyelv és irodalom műveltségi terület követelményeivel. 

 A beszéd-, nyelvtanulási (diszfáziás) és egyéb tanulási zavar 

tüneteit mutató tanulók komplex korrekciója az iskoláztatás 

végéig szükséges. 

 A hallás-ritmusmozgás nevelés összehangolt fejlesztő 

tartalma közvetlenül szolgálja a hallássérülés és 

következményeinek korrekcióját. A rehabilitációs 

órakeretben történő megjelenítésén kívül része valamennyi 

nyelvi fejlesztést is megvalósító tantárgynak.  

 A speciális intézmények integrációs nevelést segítő, 

gondozó tevékenységének keretében egyrészt az iskolai 

életre való felkészítés, másrészt a hallókkal folyó 

kommunikáció, továbbá az egyéni integrációt, a 

középiskolában integrált keretek között továbbtanulásra 
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történő felkészítést támogató gyógypedagógiai 

közreműködés feladatai jelennek meg.  

b.) A nagyothalló tanulók pedagógiai és egészségügyi célú 

rehabilitációja 

A pedagógiai és egészségügyi célú rehabilitációs 

foglalkozások a gyermek állapotához igazodóan egyéni vagy 

kiscsoportos formában szervezhetők.  

 Nagyothalló tanulók esetében az egészségügyi célú 

rehabilitáció elsősorban a folyamatos otológiai és 

audiológiai ellátásra irányul, melyet számukra iskolai 

keretekben szükséges biztosítani. A nagyothalló tanuló 

fokozottabban támaszkodik a látására, ezért annak védelme 

a fülészeti ellátással azonos fontosságú. 

 Nagyothalló tanulóknál – különösen a hangos beszéd 

kialakulása után bekövetkezett halláscsökkenés esetén – 

kiemelten fontos a mentálhigiénés gondozás, a pszichológiai 

ellátás. 

 A nyelvi kommunikáció döntő befolyással bír nemcsak a 

fogalmi gondolkodás fejlődésére, hanem a lelki élet 

egészére is. Ezért alapvető pedagógiai fejlesztési cél a 

lehetőség szerinti legkorábbi időponttól kezdett szakszerű 

szurdologopédiai ellátás.  

 Speciális intézményi oktatás estén az integrált iskolai és 

iskolán kívüli életre történő felkészítés biztosítása is feladat. 

 A beszéd-, nyelvtanulási (diszfáziás) és egyéb tanulási zavar 

tüneteit mutató tanulók korrekciója az iskoláztatás végéig 

szükséges. A számukra alkalmazott követelmények egyéni 

képességeik függvényében módosulnak. 
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 Az „Integrációs gyakorlat” célja a kezdő évfolyamokban a 

halló gyermekekkel való érintkezés, kapcsolattartás 

megkezdése, beépítése a hallássérült gyermekek életébe, a 

későbbiekben a középső évfolyamokon a többségi iskolában 

nevelkedő gyermekekkel, gyermekcsoportokkal való 

növekvő gyakoriságú együttlét, együtt-tanulás, együtt-

sportolás, stb., az utolsó két évfolyamon pedig a 

pályairányítás, a pályaválasztás, az ezzel kapcsolatos 

elméleti és gyakorlati ismeretek, tevékenység végzése. 

 

A siketek és nagyothallók rehabilitációs feltételeihez előbbi esetben az 

alapóraszám 50, nagyothallók esetében 40 %-a van még hozzárendelve. 

Továbbá az osztályok létszámának számításánál a siket gyermek 3, a 

nagyothalló gyermek 2 főnek számít. 

 

Szükséges a közoktatás hallássérültekre vonatkozó szabályozó 

rendszerét megemlíteni, mint feltételrendszert. Az 1993. évi LXXIX. 

Kt. és az ezt követő további jogszabályok összességében megfelelő 

keretét és tartalmát biztosítják fogyatékosok – ennek megfelelően a 

hallási fogyatékosoknak is az Alkotmány 70/F. §. szerinti jogához.  

A tartalmi szabályozás az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramját és a 

Nemzeti Alaptantervet kiegészítő, azokkal együtt értelmezendő és 

alkalmazandó, A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai 

nevelésének, iskolai oktatásának Irányelve – 2/2005. (III. 1.) OM 

rendelet teszi teljessé.  

Fentiekkel összefüggésben, többek között a 14/1994. (VI. 24.) MKM. 

rendelet  a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról, 

továbbá a 11/1994. VI. 8.) MKM rendelet a kötelező eszköz és 

felszerelésről, alapvetően megfelelően szabályozzák a hallási 
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fogyatékosok közoktatási feltételrendszerét. Természetesen a szükséges 

módosításokra a javaslatoknál említést teszünk.  

 

E témánál szükséges említést tenni a gyógypedagógus képzés – 

főleg e szakterületre fókuszálva – helyzetére. 

Gyakorlatilag maga a szakterület – alapvetően az első, a Váci intézmény 

képezte ki azokat a szakembereket, akik a bővülő intézményrendszer 

vezetői szakemberei lettek. 

A már nemzetközileg is elismert gyógypedagógus képzés koncepciója és 

gyakorlata az volt, hogy valamennyi (testi-, érzékszervi-, beszéd-, 

értelmi fogyatékos) szakterületre felkészített szakembereket bocsátott ki 

a képzés befejezésével a Főiskolai „rangra” emelkedett képzés.  

Ezt követte az az elgondolás, hogy előbb 3, majd 2 szakirányra, sőt ezen 

belül is további specializációval végeznek a hallgatók. 

A gyakorló szakemberek tiltakozása ellenére ez a képzési struktúra élt a 

Bolognai folyamat belépéséig.  

Nagyságrendekkel nőtt a gyógypedagógusok képzés. 

Mostanra kiderült, hogy a széles sávú alapképzés ezzel elgyengült. 

Ennyire specializálódott felkészüléssel nem lehet az egyre bonyolultabb 

kor-formát mutató populációt ellátni. Újragondolandó a bevezetésre 

kerülő Bolognai képzés adaptációja is! 

 

Összefoglalóan: 

 A hallássérült gyermekek, tanulók helyzetének vizsgálata ki kell, 

hogy terjedjen az óvodai életkor előtti időszakra. 

Javaslat: 

o szükséges a perinatalis szűrővizsgálatok kötelező 

bevezetése 
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o meg kell teremteni a korai gondozás teljessé tétele 

érdekében azokat a fejlesztéseket, melyek személyi és 

eszközök vonatkozásában is alkalmassá teszi a közoktatás 

speciális intézményhálózatát a tevékenység ellátására 

(EGYMI-k) 

o az ellátottak statisztikai adatai, valamint a nemzetközileg 

elfogadott előfordulási arány nem korrelálnak egymással. 

Feltételezhető, hogy a speciális intézményeken, közoktatási 

intézményeken kívül más, nem regisztrált szinterei, 

közreműködői is vannak a korai fejlesztésnek, integrált 

oktatásnak, illetve/vagy nem jelennek meg, esetleg 

kimaradnak gyermekek az ellátásból. 

 A közoktatási intézmények megfelelnek (férőhely, stb.) a siket és 

nagyothalló gyermekek, tanulók fejlesztési-oktatási igényeinek 

kielégítésére. Minőségileg nagy különbségek vannak az egyes 

speciális intézmények adottságai között (felszereltség, speciális 

eszközök, stb.) 

 Az összehasonlító statisztikai adatok azt jelzik, hogy a speciális 

intézményi ellátásban fejlesztett-oktatott gyermekek száma 

csökken. (demográfiai okok, integrált ellátás bővülése, korai 

gondozás eredményének hatása). Ezzel párhuzamosan az adatok 

azt mutatják, hogy a speciális ellátási igény a korábbiakhoz képest 

nem csökken. 

 A halmozottan sérült hallási fogyatékos gyermekek száma relatíve 

növekedést mutat. A speciális intézményekben fejlesztett-oktatott 

gyermekek összetétele heterogénebb a korábbinál. Javaslat: az 

eszköz-felszereltség jegyzék szakmai és gazdaságossági 

szempontból is felülvizsgálandó.  
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A hallássérült tanulók többségi iskolában történő együttnevelése 

 A nevelés-oktatás szervezeti keretének megválasztását, az 

alkalmazott speciális módszer- és eszközrendszert minden esetben a 

gyermek állapotából fakadó egyéni szükségletek határozzák meg. 

 A többségi iskolában történő együttnevelés egyéni döntést igényel. 

Alapja az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye. 

 Az integrált nevelés-oktatás során különös figyelemmel kell lenni 

a következőkre:  

 Az adott iskola pedagógiai programjának, illetve tantervének 

legyen része az a tananyag és követelmény, értékelési mód, melyet a 

hallássérült gyermek speciális fejlesztése igényel. 

 Külön gondot kell fordítani arra, hogy a tanuló minden segítséget 

megkapjon hallássérüléséből, gyengébb nyelvi kommunikációs 

kompetenciájából, fogalmi gondolkozásából eredő hátrányának és ezzel 

összefüggő tanulási nehézségének leküzdéséhez. 

 Az értékelés része olyan követelmény legyen, mely a tanuló 

sérülését figyelembe véve, halló társaival azonos szinten vagy módon 

teljesíthető. Az értékelésnél figyelembe kell venni az egyéni fejlesztési 

terv követelményeit. 

 A hallássérült tanuló fejlesztési stratégiájának kialakítását segíti a 

szakirányú végzettségű, integrált oktatásban tapasztalatokkal rendelkező 

gyógypedagógus. A közreműködés terjedjen ki a hallássérült 

gyermekeket oktató pedagógusok felkészítésére, a fogadó iskola sajátos 

teendői ellátásának tervezésére, folyamatos tanácsadásra. Az 

eredményesség érdekében szükség van a szülők és az iskola 

együttműködésére. 

 Az integráltan tanuló  hallássérült gyermek számára biztosítani 

kell mindazokat a speciális eszközöket, egészségügyi és pedagógiai 

habilitációs, rehabilitációs ellátást, melyekre a szakértői és rehabilitációs 



 21

bizottság javaslatot tesz, illetve a hallássérülés tényéből következik (pl.: 

audiológiai gondozás). 

 Ennek megszervezéséhez a szakértői javaslat, a hallássérültek 

iskoláiban létrejött egységes gyógypedagógiai módszertani tanácsadás, - 

mint pedagógiai szakszolgálat, és szervezett továbbképzés, egyéb 

pedagógiai-szakmai szolgáltatás – nyújthat segítséget. 

 

 

 

Az integráltan oktatott hallássérült gyermekek oktatásának 

feltételrendszere: 

 A speciális intézmények EGYMI-vé alakulása szükségessé teszi 

az integráltan oktatott, korai gondozott gyermekek ellátási 

feltételeinek felülvizsgálatát, az ellátandó feladatoknak megfelelő 

eszköz és felszereltség kialakítását.  

 A befogadó intézmények felkészültségének megteremése 

(differenciált eszköz és személyi vonatkozásban). 

 A „befogadó intézmény” inkluzívvá válása. 

 

Összefoglaló javaslatok: 

 Szignifikánsan nőtt az integráltan fejlesztett-oktatott gyermekek 

aránya. Szükséges vizsgálat tárgyává tenni, hogy a befogadó 

intézmények rendelkeznek-e a jogszabályokban előírt feltételekkel 

(Alapító Okirat, Pedagógiai program, szakspeciális pedagógus 

alkalmazása, igénybevétele, eszközök, stb.) 

 A szegregált és integrált oktatás esetében szükséges az országos 

mérőrendszer adaptálása.  
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 Szükséges az integráltan tanuló hallássérült gyermekek 

fejlődésének meghatározott időközönkénti vizsgálata független 

szakértő bevonásával. 

 Mielőbb szükséges az integráltan oktatott gyermekek, tanulók 

emelet normatívájának, célirányosabb finanszírozási rendszerének 

kialakítása. (Az emelt normatíva megfelelő részének a közvetlenül 

rehabilitációt végző, pl.: EGYMI-khez történő átadása.) 

 A befogadó intézmények pedagógusainak, vagy legalább egy 

„mentor” pedagógusának szakmai (tanfolyami) képzése. 

 Az utazó gyógypedagógusok kötelező óráinak racionális, mobil 

megállapítása (utazási távolságok, stb. figyelembevétele).  

 

 
 

 

 


