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Az inkluzív oktatással foglalkozó sorozat egy másik kötete a hallássérült tanulókat fogadó 

többségi pedagógusoknak szól elsősorban, de igen hasznos áttekintést nyújt a 

gyógypedagógusok számára is. Mindkét szerző a Müncheni Egyetem siket és nagyothalló 

személyek pedagógiájával foglalkozó tanszékének oktatója.  

Az első fejezet a hallássérülések típusaival, súlyossági fokaival foglalkozik, mégpedig 

igen világos, közérthető megfogalmazásban, hogy az orvosi szakkifejezésekben nem 

járatos pedagógusok számára teljesen érthető legyen. A továbbiakban a hangerősítés 

technikai lehetőségei (hallókészülék fajták, a cochleáris implantációhoz tartozó külső 

egység, adó-vevő) mutatják be a szerzők kiegészítve a pedagógusoknak ezekkel 

kapcsolatos teendőivel. Részletesen kitér egy másik fejezet a hallássérülés lehetséges 

hatásaira, részletezik a beszédmegértés és a kommunikáció nehézségeit, a figyelem, az 

összpontosítás problémáit, valamint a szociális és emocionális területekre gyakorolt 

esetleges negatív hatásokat. Ezúttal is megtaláljuk mindegyik alegységnél a 

pedagógusoknak szóló igen részletes ajánlásokat, amelyek segítségével elejét vehetik 

vagy csökkenthetik, kompenzálhatják a hátrányokat, a negatív következményeket. 

Az utazótanárok teendőivel és a többségi pedagógusokkal való együttműködéssel egy 

újabb fejezet foglalkozik igen behatóan. Ebben megtalálható mindaz, amit a 

gyógypedagógusok nyújthatnak, úgy mint konzultáció, továbbképzés, a hátrányos 

helyzet kiegyenlítése, kapcsolat a szülőkkel, az iskolai vezetőséggel, a keretfeltételek 

megbeszélése, a hátrányok kiküszöbölése, más segítő eszközök, szakemberek (pl. 

hallókészülék akusztikus, logopédus) bevonásának közvetítése, az osztálytársakkal való 

időszakos beszélgetés, „team teaching”. A hátrányok kiegyenlítése cím alatt kifejtett 

szempontok között szerepel az utazótanár és a gyermek közös munkája is, azonban ezt 



csak néhány pontban részletezik a szerzők. Ebből kitűnik, hogy nem úgy képzelik el az 

utazótanár feladatait, mint ahogyan ez a munka Magyarországon zajlik, ahol a 

tevékenység középpontjában foglal helyet. Látható, hogy kevésbé hangsúlyos az érintett 

gyermekkel való közvetlen egyéni foglalkozás, mivel egyidejűleg a többségi 

pedagógusoktól sokkal nagyobb aktivitást, többirányú rehabilitációs tevékenységet 

várnak el az itthonihoz képest. Éppen ez is a lényege az inkluzív oktatásnak az 

integrációval szemben, amennyiben az iskola minden tagja valóban felvállalja, magáénak 

érzi ezt az új feladatot.  

Egy következő nagyobb egység foglalkozik a halló és hallássérült tanulók együttes 

oktatásának elsősorban szervezési részleteivel. Érintik a szerzők a kívánatos ültetést, a 

szemkontaktus és a szájról olvasás biztosításának lehetőségeit, a jó világítást, az akusztikai 

feltételek biztosítását (alacsonyabb osztálylétszám, zajcsökkentés, az, adó-vevő 

használata), a kedvező osztályhangulat kialakítását. Az oktatási feltételek között szerepel 

a pedagógustól megkívánt beszéd, mint pl. a jó kiejtés, rövidebb mondatok, világos 

kérdések, non-verbális utalások. Ez utóbbiak között szerepel például a hallássérült 

tanulónál lévő piros lap, melyet feltarthat, ha valamit nem értett meg, vagy ha kis szünetet 

kér magának az odafigyelés megszakítására. A tanítási elveknél tárgyalják a vizualizálás 

és a differenciálás megoldásának részleteit. A módszertani javaslatok között szerepel a 

hallási figyelem és a szájról olvasás szüneteinek beiktatása, és a nagyon változatos 

óraszervezési formák alkalmazása az egyéni munkától a frontális óravezetésig.  

Külön fejezetben találunk gyakorlati példát egy olvasmány átírására, egyszerűsítésére 

és ennek feldolgozására, továbbá szöveges matematika példák vizualizált megoldására. 

Ezt a fejezetet munkalapok zárják az osztálytársak számára, melyeken felsorolnak hét 

beszélgetési szabályt, és egy másikat, amely a viselkedésre vonatkozik. Közülük az utolsó 

kiemelt betűkkel szerepel: „Arra gondolok, hogy mindenkinek vannak erősségei és 

gyengeségei!” Végül még egy egész oldalon találunk 10 figyelmeztető mondatot a 

pedagógusok számára. Például „A beszédmegértés biztosítása (zajszint, szemkontaktus)”, 

vagy „Odafigyelni a hátrányok kiegyenlítésére”. A kötet nyomdai kivitelezése igen 

változatos a sok ábrával, kiemeléssel, és az egységenkénti összefoglalásokkal. 

Fejezetenként megadnak a szerzők szakirodalmi hivatkozásokat és egy-egy oldalt a saját 

feljegyzéseknek is. 

Valószínűleg minden szakemberben felmerül, hogy mennyire hasznos volna ennek a 

könyvnek a magyar változata a hallássérült tanulókat fogadó többségi pedagógusok és az 

utazótanáraik számára. Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar könyvtárában 

megtalálható, azonban sajnos csak az eredeti német példány.  
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