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"It is the responsibility of intellectuals to speak
the truth and to expose lies."  (Chomsky)

1.  A Project Access sikere

Volt valaha egy arra irányuló professzionális próbálkozás (szervezeti struktú-
ráját tekintve nemzetközi partner-projekt), hogy a magyarországi siketoktatás
a legkorszerûbb IT eszközökkel hozzáférhetõvé tétessék a siket tanulók
számára. Az erõsebb partner nyelvén így hívták: "Project Access". 
A budapesti Hallássérültek Tanintézetének partnere egy amerikai

felsõfokú oktatási intézmény volt, az NTID. A projektet annak ellenére, hogy
még nem futott le, tulajdonképpen már lezárták. Így az eddig lezárt részt lehet
értékelni. Értékelhetjük optimistán, ha a látható eredményeket vesszük 
ujjhegyre. De ha az ötletgazdák által kitûzött célokhoz viszonyítjuk az elért
eredményeket, sajnos a pesszimistának tûnõ értékelés a helyénvaló. Mert nem
az iskolai infrastruktúra feljavítása volt a végcél, hanem a legkorszerûbb
számítás techikai eszközök biztosítása révén magukat a siket tanulókat kellett
volna elindítani a értelmi-szellemi felemelkedés útján. Az eszközök megér-
keztek, a beszerzés megtörtént, az üzlet sikeres volt. Aki ennyire mélyen lát a
dolgok mögé, az örülhetett és ünnepelhetett. 

2.  A Project Access kudarca

Nem örülhettek viszont azok, akik a szemléletváltásnak, az oktatás gyökeres
megújításának látták már régóta sürgetõ szükségét, és ezt szerették volna a
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projekt segítségével elõmozdítani. Mert ebben a tekintetben nem történt
semmi elõrelépés. Mivel a Project Access az eddigiekben még nem sokat vál-
toztatott az alaphelyzeten, ezért le kell szögezzük, hogy a puszta lehetõ ségek
biztosítása pedagógiai akarat vagy koncepció nélkül nem tudja a siketek
oktatását hozzáférhetõvé tenni. Magukat a siketeket sem lehetett becsapni.
Azáltal, hogy kifejezetten nem tiltják, vagy nem büntetik a jelnyelv használa-
tot, ezáltal még nem vált a siketek iskolája hozzáférhetõvé számukra, vagyis
akadémiai boldogulásuk tekintetében nem nõtt meg a siket gyermekek esélye.
Aktívan és konstruktív módon lehet csak változtatni egy hibásan rögzült peda-
gógiai gyakorlaton. 

3.  A jelenleg még adott szegregált keretek

A siket gyermekek olyan heterogén csoportot alkotnak, amelyben szinte
mindegyikük különbözik a társuktól ami a családi körülményeiket, egyéni
adottságaikat, nyelvi hátterüket, motivációjukat és személyes aspirációjukat
illeti. E sokszínû különbözõségük ellenére egy adott iskolarendszeren belül
egyöntetû pedagógiai koncepció szerint kellene megoldani szellemi kibon -
takoztatásukat. Legalábbis azokét, akik a számukra elkülönített iskolákba
jelentkeznek. Mert kellõ bátorság és megfelelõ családi háttér esetén a szülõk
akár a halló tanulókkal közös, ún. integrált oktatást is választhatják. Ahelyett,
hogy ez utóbbi választás esélyeit latolgatnánk, inkább a szegregált oktatás
nélkülözhetetlen összetevõit vegyük ujjhegyre, mégpedig azzal a perspek -
tívával, mintha belátható idõn belül a két különálló iskolarendszer átjár ha tó -
ságát kellene biztosítani.

4  Figyelembe veendõ alapelvek

Természetesen végtelenül sok szempontot lehetne felsorakoztatni, hiszen a
pedagógia az emberi tanulás sajátosságait fogalmazza meg, és az emberre
vonatkozó ismeretek mélységének, vagy teljességének (tulajdonképpen vég -
telen ségének) csak a rendelkezésre álló idõ szab határt. Mivel pedig mederbe
és korlátok közé kell szorítani az aktuális mondanivalónkat, ezért itt arra
igyekszünk összpontosítani a figyelmünket, amelyeket az elõzõ idõszakban
másként gondoltunk, vagy nem gondoltunk rájuk, pedig fontosak lettek volna
a gyakorlati pedagógiai munkánk eredményessége érdekében. Ha néhány
szinte fölöslegesnek tûnõ, vagy magától értetõdõ megállapítás is megfo -
galmazódik, az azért lesz, mivel nem mindig ragaszkodtunk következetesen
hozzájuk, és emiatt kellett lemondani a munkánk kívánt hatékonyságáról.
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5.  A kiindulási pont
A pedagógiai munka és az iskolai tevékenység központja sohasem egy 
pedagógiai felfogás vagy elmélet, hanem maga a hús-vér gyermek, aki a mi
esetünkben történetesen siket. Pontosításként még hozzátesszük, hogy egy
olyan siket gyermek, akinél a hallás tekintetében jelentkezõ akadályozta tott -
ság már az elõtt jelentkezett és tartósan fenn állt, mielõtt a gyermek egy ter-
mészetes emberi nyelvet elsajátíthatott volna. A természetes emberi nyel vek
csoportjába a világ legkülönbözõbb helyein a siket közösségek által használt
jelnyelvek is beletartoznak. Mivel a nyelvi természetû jelenségek tekintetében
a nyelvészek, és nem a pedagógusok illetékesek dönteni, ezért kevésbé koc-
kázatos fenntartás nélkül a szakemberek véleményére hallgatni.

6.  A jelnyelv teljes értékû nyelv
Ezt a megállapítást külön is hangsúlyossá kell tenni, mivel a gyakorlatban nagy
bizonytalanság tapasztalható a szurdopedagógusok között a jelnyelvet illetõen.
Hogy mindezideig a magyar nyelvterületen e megállapítást alátá masz tó tudo-
mányos munka, vagyis egy használható, teljességre törekvõ jel nyelv leírás még
nem látott napvilágot, az más kérdés. Ennek történeti okai és nyilvánvaló
magyarázata van, de az állítás igazság tartalmán mit sem változ tat. A bizonyta-
lanság lehet egy tudatos elhárítás megjelenési formája is, hiszen egyébként
semmi más nem indokolná azt, hogy a szurdopedagógusok ta nításuk során ne
használják a jelnyelvet. Valójában nehezen képzelhetõ el, hogy egy tanár, aki
teljes pályafutása során küzdött a siket tanulók jelhasz nálata ellen, az egyik pil-
lanatról a másikra kompetens jelnyelv használóvá váljon.

7.  Az elsõ, spontán elsajátított nyelv
Siket gyermekek esetében elsõ nyelvként csakis a spontán módon elsajátítható
jelnyelv jöhet szóba. Viszont ha nincs nyelvi eszköz a kezünkben, nem tudunk
kommunikálni a gyermekkel, és nem tudjuk rávezetni a tanulásra. A spontán
elsajátítható jelnyelv, mint kommunikációs eszköz nélkül nem tudjuk meg-
kezdeni az oktatást. A gyermek szempontjából nagyon sokat segít az, ha a
pedagógusa kompetens jelnyelv használó. Sokkal könnyebb a diáknak az
érzelmi kötõdés megteremtése után megbirkóznia az értelmi feladattal, de a
tanár feladata is átminõsül, ha tanítványa szinte csüng a kijelentésein, a tanár
közléseinek tartalmán. A szemléletváltásból fakadó kezdeti nehézségen egy
oktatási jeltolmács könnyedén átsegítheti a jó hozzáállású pedagógust. 

8.  A nyelv és érzelmi kapcsolat
A megfelelõ nyelv és megfelelõ érzelmi kapcsolat birtokában megindulhat a
gyermek személyiségének kibontakoztatása. És miután mozgásba jött, életre



kelt az "emberi csíra", elkezd interaktív módon gyarapodni, differenciálódni.
A számára érdekes, izgalmas momentumok aktív tevékenységre késztetik az
érdeklõdõ gyermeket, és csak az idõ és tér fog határokat szabni tevékeny -
ségének, ami nem egyéb, mint játék. A kereteket meg kell szoknia, és a 
viselkedését ahhoz kell igazítsa. Van olyan játék, amit egyedül végez, csak a
pedagógus van rajta kívül jelen, és van csapatjáték is, amikor rajta kívül még
féltucat másik gyermek is jelen van. Van olyan, ami az osztályteremben zajlik,
és van olyan ami a tornateremben, vagy a szabadban. Aztán lesz olyan játék,
amihez már a tanár sem kell, ezt házi feladatnak hívják, de annak sem kell
unalmasabbnak lennie, akárcsak a többinek.

9.  A pedagógia aktív fõszereplõje

A szurdopedagógiában éppen a külsõ beavatkozás túlhangsúlyozása miatt
nem magától értetõdõ az a gondolat, hogy a tanulási folyamatoknál a peda -
gógusnak csak bábáskodnia kell. Az aktív fõszereplõ minden esetben a tanuló
gyermek. Nélkülözhetetlen a tanulás megindulása szempontjából a megfelelõ
motiváció. De ha errõl újra és újra gondoskodik a pedagógus, ezután már csak
asszisztálnia kell a tanulásnál. Tehát a kívánatos az, hogy ne a tanítás, hanem
a tanulás váljék hangsúlyosabbá, és ne a tanár személyisége, hanem a 
gyermekben kibontakozó személyiségvonások domináljanak. Ez a jelenlegi
felállás szerint szinte elképzelhetetlen, mivel a siket gyermekekben (talán az
intenzív dresszúra következtében) iskolás korukban igen gyakran hiányzik a
spontán érdeklõdés és tanulási kedv. Ilyen esetekben a tanár találékonyságától
függ a motiváltság útjára való visszavezetés sikere. 

10.  Az értõ olvasás elengedhetetlen

Egy széltében-hosszában elfogadott tévhittõl is meg kell szabadulnunk.
Mégpedig attól, hogy a siket gyermek nem tud megtanulni olvasni. Talán a
helytelen célkitûzésbõl fakad a kudarc, és mint beismerés igaz lehet az, hogy
én, a pedagógus nem tudtam ezt a siket gyermeket megtanítani olvasni. De ez
nem is az én feladatom lenne, hiszen magának a siket gyermeknek kell 
megtanulnia olvasni. A pedagógus csak abban tud segíteni, hogy az olvasási
kudarcok ideje korán ne vegyék el a gyermek kedvét a további olvasási 
próbálkozástól. Mert olvasni csak olvasva lehet megtanulni, és ha a siket
gyermek feladja a küzdelmet, és lemond az újabb olvasási próbálkozásról,
akkor elvesztette a harcot, a formális tanulás lehetséges sikerének is 
bealkonyult. A tanítás pedig a tanulás nélkül nyögvenyelõs jelleget ölt 
magára, ami mindkét fél számára rendkívül megterhelõvé teszi a tanítási-
tanulási tevékenységet.
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11.  A titokzatos szöveg

A gyermek lépten-nyomon találkozik titokzatos kriksz-krakszokkal, ami
kíváncsivá teszi, hiszen a felnõttek viselkedését is gyakran megváltoztatja
egy-egy ilyen betûsor. Sokszor nagyon kevés betû van egy csoportban,
máskor pedig egy egész "lepedõnyi". Sokszor önmaguk társaságában
fordulnak elõ, sokszor pedig érdekes és színes képek környezetében. Azután
sok levél összefûzve a mama kezében egy egész izgalmas történetet mesél el,
hasonlót azokhoz, amilyeneket rajzfilmeken is láttak együtt a mamával-
papával. "Szeretnéd tudni, hogy hogyan kell ezeket megfejteni?  Hát szívesen
segítek neked! " - ajánlja fel a tanító néni. És megkezdõdik a szisztematikus
bevezetés a betûk világába. Sokszor kettesben, sokszor csapatban, mert úgy
látszik, hogy a többiek is kíváncsiak rá. Nagyon fontos a gyermek kíván csi -
ságát, mint motiváló eszközt végig, vagyis az önálló olvasásra való eljutásig
megõrizni. Ha lanyhulna az érdeklõdése, ne erõltessük az olvasási tevé keny -
séget, hanem valamilyen változtatással igyekezzük a szenvedélyes kíván -
csiságát ébren- tartani. Az erõltetett ráhatás legtöbbször a visszájára fordul,
ami pedig senkinek sem használ.

12  Az önálló életre való felkészítés

Nem célunk e helyen módszertani részletekbe menni, hogy miként lehet egy
gyermek számára újból és újból érdekessé varázsolni az írott szöveggel való
ismerkedés nem túl rövid ideig tartó folyamatát. De miután elsegítettük a
tanulót az önállóan is sikeres dekódolás örömére, egy olyan pályán indítottuk
útjára, amelyen garantáltan kifejlesztheti a saját érdeklõdése és képességei
által meghatározott személyiségét. Nem szükséges a gyermeknek ideje korán
erejét meghaladó konfliktusokba bonyolódni, hiszen nem szükségszerûen
gyõztesként fog belõlük kikerülni. 
A kulturális konfliktusokra fel lehet és kell készíteni az ifjú embert, de

nem tanácsos akkor, és felvértezetlenül harcba küldeni a gyermeket, amikor
az a védettségnek még nagyobb hasznát venné. Kulturális konfliktusokhoz
már kulturált személyiség a sportszerû, a betûvetés pedig még igencsak kez-
dete a kibontakozásnak. Az oktatás korai szakasza lehetõleg legyen kon flik -
tusmentes!  Értse és szeresse a kisiskolás azt a tevékenységet amit csinál, és
ahol és akikkel együtt végzi azt. A kiegyensúlyozott, harmonikus fejlõ dés nek
ez is záloga. Talán ennyi is elég lenne ahhoz, hogy értelmes, célravezetõ és
hozzáférhetõ legyen az a tananyag, amit a siketek iskolájában el kellene sajá-
títani a tanulóknak. Túl magas lenne ez a mérce?  Nem gondolnám. Ennél
keve sebbet viszont szégyen lenne nyújtani az iskolában. 
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