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Siketek
 Több mint 70 millió Siket ember él a világon
 Magyarországon a 2001. évi népszámlálás adatai 

szerint 8886 siket és 44 679 nagyothalló él
 A prelingvális siketség gyakori következménye 

súlyos lemaradás a nyelv, a szociális kogníció, stb. 
fejlődésében

http://www.nepszamlalas.hu/hun/kotetek/12/tables/load2_1_1_2.html Letöltve: 2008.10.31.



De mi a siketség?
 Orvosilag:

90dB feletti hallásküszöb
 Kulturálisan:

a Siket közösség tagja, jelnyelvhasználó

Jelnyelvek
 autonóm, összetett és teljes grammatikával 

rendelkező természetes nyelvek, 
amelyek minden siket közösségben megjelennek

 nem univerzális
 függetlenek a hangzó nyelvektől 
 egyetlen természetes nyelv ami teljes mértékben 

hozzáférhető a siketek számára
 siket emberek egymás közti érintkezésének 

elsődleges eszköze
 a siket gyermekek anyanyelve/elsődleges nyelve



A siketek oktatása
 Cél: ismeretek átadása vagy beszélni tanítás?
 a 19. sz. végétől kezdve a jelnyelv háttérbe 

szorult a siketek oktatásában, az oralista 
módszer terjedt el, a jelnyelv tiltott nyelvvé vált

 az 1960-as évektől indultak meg a nyelvészeti 
kutatások

 ma több országban törvényben elismert nyelv
 1988-ban az Európai Parlament határozatot 

fogadott el, amelyben minden tagállamot felszólít 
nemzeti jelnyelveik a Siketek hivatalos 
nyelveként  való elismerésére

Magyarországon ma…
 nincs kétnyelvű oktatás vagy jelnyelvi 

fejlesztés
 a jeltolmácsok száma és színvonala alacsony
 nincs a siket gyermekek szüleit érdemben 

támogató és tájékoztató szervezet
 széles körben elterjedtek az olyan alaptalan

klisék (Courtin, 2007), mint hogy 
a jelnyelv használata akadályozza a beszéd 
tanulását
vagy a halló társadalomba való integrációt

Courtin, C. (2007). L’enfant sourd en développement. Pour une approche globale de son éducation. Enfance, 59, 3, 212-219.



A kérdés

Hogyan vélekednek ma Magyarországon a 
siket emberek a jelnyelv mindennapi 
életben és oktatásban betöltött helyéről?

Módszer
 kérdőíves kutatás
 a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 

havonta közel 3000 példányban megjelenő
újságjának mellékleteként

 felbélyegzett válaszborítékkal
 Interneten
 jelnyelvi fordítással



Résztvevők

 331 válaszadó:131 vallotta magát siketnek
 42% férfi, 58% nő
 30 % budapesti

29%37%34%
50 év felett35-50 év- 35 év

főiskola 
8%

egyetem 
3% általános iskola 

6%

szakmunkásképző
48%

szakközépiskola

13%

felsőfokú
szakképzés

7%

gimnázium

15%

A válaszadók iskolai végzettsége



A kérdőív
 54 elem
 14 jelnyelvre vonatkozó állítás

 jelnyelv az életben
 jelnyelv az oktatásban

 ötszintű Likert skála
 biográfiai adatok

EredmEredméényeknyek
Válaszok pontértéke:

Teljesen igaz : 5
Nagyjából igaz: 4
Részben igaz, részben nem: 3
Nem teljesen igaz: 2
Egyáltalán nem igaz: 1



Skálák átlaga:

 A jelnyelv használata a 
mindennapi életben (7 elem): 4,00

 A jelnyelv használata az iskolában 
(5 elem): 4,10

Jelnyelv a mindennapi életben:

3,87A jelelés segít, hogy a siketek megtanuljanak beszélni :

4,09A siketeknek az a legfontosabb, hogy a magyar nyelvet 
jól megtanulják:

4,12A siketek a mindennapokban két nyelvet használnak: a 
jelnyelvet és a magyart:

3,96Aki ismeri a jelnyelvet, jobban megérti a siketek 
gondolkodásmódját:

4,24A siketek számára egymás közt a jelelés a 
legtermészetesebb kommunikáció:

3,93A siketek jelnyelven könnyebben ki tudják fejezni 
magukat, mint beszélve:

3,76A siketek jelelve minden gondolatot ki tudnak fejezni:



Gondolkodás és kommunikáció:
A siketek jelelve minden gondolatot ki tudnak 

fejezni: 3,76
A siketek jelnyelven könnyebben ki tudják 

fejezni magukat, mint beszélve: 3,93
A siketek számára egymás közt a jelelés a 

legtermészetesebb kommunikáció: 4,24
Aki ismeri a jelnyelvet, jobban megérti a 

siketek gondolkodásmódját: 3,96

A magyar nyelv szerepe:
A siketek a mindennapokban két nyelvet 

használnak: a jelnyelvet és a magyart: 4,12
A siketeknek az a legfontosabb, hogy a 

magyar nyelvet jól megtanulják: 4,09
A jelelés segít, hogy a siketek megtanuljanak 

beszélni : 3,87



Jelnyelv az iskolában:

4,13Szerintem a siketeket oktató tanároknak a képzésük 
során meg kell tanulni jelelni.

4,20A siket diákok jobban szeretik azt a tanárt, aki jelel is.

4,14Ha a tanár jelel a diákokkal, sokkal több információt tud 
átadni nekik.

4,02Véleményem szerint a siket diákok jobban szeretik azt 
az iskolát, amelyikben minden órán jelelnek:

4,05Az a tanár, aki jelel is az órán, eredményesebben tudja 
tanítani a siketeket:

KKöövetkeztetvetkeztetéések:sek:
A jelnyelv elismerése: Jelnyelv-törvény
 Jelnyelvi fejlesztés a korai fejlődési 

szakaszban
 Jelnyelv mint tantárgy az oktatásban a 

siketek kommunikációs készségének 
fejlesztésére 

Bilingvális oktatás: Jelnyelv és hangzó
magyar nyelv párhuzamos használata

További kutatások a siketek kétnyelvűségéről



http://esely.elte.hu


