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Hosszabb tHosszabb táávvúú ccéél:  l:  
KezdKezdőődjdjöön meg  cn meg  céélzottan a siketek szlzottan a siketek száámmáára ra 
valvalóó angoltanangoltanáárkrkéépzpzéés s éés tananyagks tananyagkéészszííttééss

KKöözvetlen czvetlen céél: l: 
ismeretszerzismeretszerzéés s éés probls probléémafeltmafeltáárrááss

FFóókusz: kusz: 
Milyen szerepet jMilyen szerepet jáátszik a jelnyelv az idegentszik a jelnyelv az idegen
nyelvek tanulnyelvek tanuláássáában ban éés tans tanííttáássáában? ban? 



A kutatA kutatáás hs háátterettere

NNéégy kgy kéérdrdéésksköörr
•• Jogi Jogi : Milyen t: Milyen töörvrvéényi hnyi háátteret biztostteret biztosíít a jog a t a jog a 

siketek idegennyelvsiketek idegennyelv--oktatoktatáássáához?hoz?
•• Nyelvi :Nyelvi : Mi a siketek anyanyelve illetve elsMi a siketek anyanyelve illetve elsőő

nyelve?nyelve?
•• PedagPedagóógiai :giai : Milyen pedagMilyen pedagóógiai irgiai iráányzat nyzat 

éérvrvéényesnyesüül a siketoktatl a siketoktatáásban?sban?
•• SzakmSzakmóódszertani :dszertani : Milyen nyelvtanMilyen nyelvtanííttáási si 

mmóódszerek, tananyagok, taneszkdszerek, tananyagok, taneszköözzöök k áállnak llnak 
rendelkezrendelkezéésre a siketek nyelvoktatsre a siketek nyelvoktatáássáához?hoz?



•• MagyarorszMagyarorszáágon kb. 60 000 siket gon kb. 60 000 siket ééll
•• A harmadik legnagyobb kisebbsA harmadik legnagyobb kisebbséégg
•• NyelviNyelvi--kulturkulturáális kisebbslis kisebbséégg
•• AnyanyelvAnyanyelvüük a magyar jelnyelvk a magyar jelnyelv

•• Az EU Parlament 1988. februAz EU Parlament 1988. februáár 19r 19--i i 
hathatáározata: szorgalmazza a tagrozata: szorgalmazza a tagáállamokban a llamokban a 
jelnyelv elfogadjelnyelv elfogadáássáát t éés a siketek s a siketek 
kisebbskisebbséégkgkéént valnt valóó hivatalos elismerhivatalos elismeréésséét.t.



ProblProbléémmáák:k:
•• A magyar jog a siketeket A magyar jog a siketeket 

–– fogyatfogyatéékoskkoskéént tartja nyilvnt tartja nyilváán, n, 
–– siketssiketsééggüüket hiket hiáányknykéént kezeli, nt kezeli, 
–– s mint fogyats mint fogyatéékosoknak biztoskosoknak biztosíítja  tja  

szszáámukra az egyenlmukra az egyenlőő bbáánnáásmsmóódot. dot. 
(1998. (1998. éévi XXVI. tvi XXVI. töörvrvéény a fogyatny a fogyatéékos szemkos szeméélyek jogairlyek jogairóól l éés s 

eseséélyegyenllyegyenlőőssééggüük biztosk biztosííttáássáárróól).l).

•• A magyar jelnyelv nem hivatalos nyelvA magyar jelnyelv nem hivatalos nyelv
•• A siketek 90%A siketek 90%--a halla hallóó csalcsaláádba szdba szüületikletik

–– nincs knincs köözzöös nyelvs nyelv
–– a jelnyelvet a siket a jelnyelvet a siket óóvodvodáában sajban sajááttíítjtjáák elk el



A siketek oktatA siketek oktatáásasa
•• Az orAz oráális mlis móódszer: hangkdszer: hangkéépzpzéés, szs, száájrjróól olvasl olvasááss
•• A jelnyelv mellA jelnyelv mellőőzzöött / tiltotttt / tiltott
•• A tanA tanáároknak nem kell ismerni a jelnyelvetroknak nem kell ismerni a jelnyelvet
•• „„a siket ember a jelnyelva siket ember a jelnyelvééttőől megfosztva vl megfosztva váálik lik 

fogyatfogyatéékosskossá”á” VasVasáákk (1996:103) (1996:103) 

•• SalamancaSalamanca--ii NyilatkozatNyilatkozat (UNESCO, 1994): : 
– el kell ismerni a jelnyelvnek mint a siketek közötti 

kommunikáció nyelvének fontosságát 
– biztosítani kell, hogy siket egyének a saját nemzeti 

jelnyelvükön részesülhessenek az oktatásban 



IdegennyelvIdegennyelv--oktatoktatááss

•• NAT: 5. osztNAT: 5. osztáálytlytóól 1. idegen nyelvl 1. idegen nyelv
•• Siketek szSiketek száámmáára nem kra nem kööteleztelezőő
•• Az Az ááltalltaláános iskolnos iskoláákban gyakorlatilag nincskban gyakorlatilag nincs
•• A kA köözzéépiskolai siket osztpiskolai siket osztáályokban lyokban ááltalltaláános nos 

a felmenta felmentéés gyakorlatas gyakorlata
•• FelsFelsőőoktatoktatáás: tolms: tolmáács cs  felmentfelmentééss
•• A siketek nyelvtanA siketek nyelvtanííttáássáának mnak móódszertana: dszertana: 

nincsnincs



A kutatA kutatáás menete s menete 
RRéésztvevsztvevőők: 23 fk: 23 főő, 18 siket , 18 siket éés 5 nagyothalls 5 nagyothallóó
MintavMintavéétel: htel: hóólabda mlabda móódszer,dszer,

maximmaximáális vlis vááltozatossltozatossáágg
Tanult nyelvek: angol, nTanult nyelvek: angol, néémet, met, 

orosz, olasz, japorosz, olasz, japáán, latin, ruszinn, latin, ruszin

MMóódszer: dszer: egyegyééni, kb. 60 perces interjni, kb. 60 perces interjúúk,k,
jeltolmjeltolmáács segcs segíítstsééggéévelvel
audioaudio-- éés videofelvs videofelvéételleltellel

HelyszHelyszíín: SINOSZn: SINOSZ
ElemzElemzéés: kvalitats: kvalitatíív, tartalmi elemzv, tartalmi elemzéés; MAXQDATs; MAXQDAT

, 
, 



EredmEredméényeknyek

A jelnyelv szerepe: A jelnyelv szerepe: 
•• ÓÓravezetravezetéés, tans, tanóórai kommunikrai kommunikáácicióó
•• TanTanáári magyarri magyaráázatzat
•• „„SiketesSiketes”” gondolkodgondolkodááss
•• TanTanáárr--didiáák kapcsolatk kapcsolat



1) Az 1) Az óórai kommunikrai kommunikáácicióó, , óóravezetravezetééss

A jelnyelv nA jelnyelv néélklküül az l az óóra unalmas, fra unalmas, fáárasztrasztóó, , 
informinformáácicióó vesztvesztééssel jssel jáár, lassr, lassúú, eredm, eredméénytelennytelen

–– „„Az a baj a nyelvtanulAz a baj a nyelvtanuláással, hogy beszssal, hogy beszéédre dre ééppüül az l az 
egegéész. sz. ÉÉs minden idegen s minden idegen …… ppééldldáául nekem a ul nekem a 
kköözzéépiskolpiskoláában hallban hallóó volt a tanvolt a tanáárom, rom, éés az s az óórráán ott n ott 
üültem mint egy ltem mint egy tejbettejbetöökk. Csak besz. Csak beszéélt, beszlt, beszéélt, lt, 
mmáászkszkáált, beszlt, beszéélt. lt. ÉÉs ez egy szs ez egy szááraz raz óóra volt. ra volt. ÉÉs nem s nem 
tudtuk ktudtuk köövetni az vetni az óóra anyagra anyagáát. t. ÍÍrráásban vagy jelben sban vagy jelben 
jobb lett volna az oktatjobb lett volna az oktatáás.s.”” (Zsolt)(Zsolt)



•• „„a halla hallóó tantanáárok rok úúgy tangy taníítanak nyelvet, hogy mtanak nyelvet, hogy máár elve r elve 
rosszul teszik a dolgukat, mrosszul teszik a dolgukat, máár eleve nem r eleve nem éérik el azt a rik el azt a 
ccéélt, hogy lehessen valamilyen szintre eljutni. Mlt, hogy lehessen valamilyen szintre eljutni. Méég az g az 
alapfokig sem tudnak eljutni, [...] az alapfokig sem tudnak eljutni, [...] az één osztn osztáályom ugye lyom ugye 
nnéégy gy éévig tanulta a nvig tanulta a néémetet, negyedik metet, negyedik éév vv vééggéén volt egy n volt egy 
felmfelméérréés. Kiosztottak egy tesztlapot, az igs. Kiosztottak egy tesztlapot, az igééket prket próóbbááltltáák k 
tesztelni, az igtesztelni, az igéék hasznk hasznáálatlatáát, jelen idt, jelen időő, m, múúlt idlt időő, j, jöövvőő, , 
éés ks kíívvááncsiak voltak arra, hogy ki hncsiak voltak arra, hogy ki háányat tud rnyat tud röögzgzííteni, teni, 
vagy ki hvagy ki háányat rnyat röögzgzíített. tett. ÉÉs az s az öösszssz áátlag eltlag eléég lehangolg lehangolóó
volt, volt, áátlagban kilenc igtlagban kilenc igéét t öösszesen. Nsszesen. Néégy gy éév oktatv oktatáás uts utáán n 
kilenc igkilenc igéét t öösszesen, sszesen, áátlagban. tlagban. ÁÁtlagban kilenc darab tlagban kilenc darab 
igigéét tudtak felt tudtak felíírni!rni!”” (Bence)(Bence)



2) A tan2) A tanáári magyarri magyaráázatzat

•• „„ ...a n...a néémet nyelvtermet nyelvterüületen jobban meg tudom leten jobban meg tudom éértetni rtetni 
magam, magam, éés s őők is jobban megk is jobban megéértenek engem, a tanrtenek engem, a tanáárnrnáál l 
viszont az viszont az éégvilgviláágon semmit nem gon semmit nem éértettem, pedig rtettem, pedig őő
magyar volt. Kmagyar volt. Köönyvbnyvbőől tanultam, de volt, amikor egy l tanultam, de volt, amikor egy 
icipicikicipicikéét jelnyelven magyart jelnyelven magyaráázatot kaptam, zatot kaptam, éés akkor s akkor 
mmááris tudtam kapcsolris tudtam kapcsolóódni. De sajnos a [tandni. De sajnos a [tanáári] ri] 
magyarmagyaráázatokbzatokbóól nem l nem éértettem semmit.rtettem semmit.”” (Karcsi)(Karcsi)



•• KE: KE: „„A magyar nyelvhez viszonyA magyar nyelvhez viszonyíította a ntotta a néémet met 
nyelvtant? Vagy a siket jelnyelvhez?nyelvtant? Vagy a siket jelnyelvhez?””

•• Bence: Bence: „„A magyar nyelvhez. Igen, pont ez volt a baj, A magyar nyelvhez. Igen, pont ez volt a baj, 
hiszen a siket jelnyelvhez kellett volna, hiszen nekhiszen a siket jelnyelvhez kellett volna, hiszen neküünk nk 
ez az anyanyelvez az anyanyelvüünk, ehhez kellett volna viszonynk, ehhez kellett volna viszonyíítani. [...] tani. [...] 
SzSzüüksksééges a jelnyelvi ges a jelnyelvi öösszefsszefüüggggéés is, hiszen a siket s is, hiszen a siket 
ember, hogyha a magyar nyelvet sem tudja nagyon, ember, hogyha a magyar nyelvet sem tudja nagyon, 
akkor hogyan lehet elvakkor hogyan lehet elváárni trni tőőle, hogy tanulja meg a le, hogy tanulja meg a 
nnéémet nyelvet? met nyelvet? ÉÉs a magyar nyelvet nagyon nehs a magyar nyelvet nagyon nehééz z 
megtanulni a siketnek  [...] De ha a jelnyelven kapja megtanulni a siketnek  [...] De ha a jelnyelven kapja 
meg, jelnyelven egmeg, jelnyelven egéészen biztos, hogy ez az szen biztos, hogy ez az „„igen, most igen, most 
mmáár r éértemrtem””, ez az , ez az éélmlméény ez elny ez előőjjöött.tt.””



3) A 3) A „„siketessiketes”” gondolkodgondolkodááss

•• „„MMáár ugye meg kell, hogy ismr ugye meg kell, hogy isméételjem, jobb a siket teljem, jobb a siket 
nyelvtannyelvtanáár, jobb. Mert a hallr, jobb. Mert a hallóó lehet, hogy megtanul lehet, hogy megtanul 
jelelni, de mjelelni, de méég mindig nem ismeri a siketek g mindig nem ismeri a siketek 
gondolkodgondolkodáássáát. Ezt. Ezéért lassrt lassíít a nyelvtanult a nyelvtanulááson.son.””(Levente)(Levente)



•• „„Ha pHa pééldldáául abbul abbóól a csoportbl a csoportbóól, akit [XY] tanl, akit [XY] taníított, tott, 
olyan siketet [lehetne] talolyan siketet [lehetne] taláálni, akit lni, akit éérdekel az angol, rdekel az angol, 
milyen jmilyen jóó lenne, ha lenne, ha őőbelbelőőle egy angol oktatle egy angol oktatóó tantanáár r 
lenne. Milyen jlenne. Milyen jóó lenne, hogy lenne, hogy őő oktathatnoktathatnáá a siketeket a siketeket 
angol nyelvre. Sokkal simangol nyelvre. Sokkal simáább lenne akkor az utunk, bb lenne akkor az utunk, 
hiszen tudja, hogy a siketeket hogyan kell tanhiszen tudja, hogy a siketeket hogyan kell taníítani, tani, 
milyen mmilyen móódszerrel. Hogyan kell varidszerrel. Hogyan kell variáálni. A halllni. A hallóóknak knak 
megfelelmegfelelőő szszööveget veget áátvaritvariáálja lja úúgy, hogy az a siketeknek gy, hogy az a siketeknek 
megfelelmegfelelőő legyen.legyen.””(Bence)(Bence)



•• „„HHáát, az t, az één vn véélemleméényem szerint a siket tannyem szerint a siket tanáár azr azéért rt 
fontos, hogy tanfontos, hogy taníítson a mimiktson a mimikáát meg a jelnyelvet, mert t meg a jelnyelvet, mert 
szerintem egy siket mszerintem egy siket méégiscsak jelnyelven fogja giscsak jelnyelven fogja 
megtanulni, akkor megtanulni, akkor éérti meg a vizurti meg a vizuáális lis úúton a ton a 
gondolkodgondolkodáásmsmóódjdjáát. De a hallt. De a hallóó tantanáártrtóól nem biztos, l nem biztos, 
hogy gondolkodhogy gondolkodáásmsmóódot kapja meg, mint pdot kapja meg, mint pééldldáául a ul a 
siket iskolsiket iskoláában vagy nagyothallban vagy nagyothallóó iskoliskoláában ilyen hangos ban ilyen hangos 
nevelneveléés vagy halls vagy halláásnevelsneveléés, nem biztos, hogy etts, nem biztos, hogy ettőől l 
gondolkozik az ember.gondolkozik az ember.”” (Istv(Istváán)n)



4) Tan4) Tanáárr--didiáák kapcsolatk kapcsolat
•• „„JJöött egy mtt egy máásik tansik tanáár, r, éés az igazgats az igazgatóó bedobta a mbedobta a méélyvlyvíízbe. zbe. 

Siket osztSiket osztáályt kapott. Soha nem hallott a siketekrlyt kapott. Soha nem hallott a siketekrőől, l, éés meg s meg 
volt ijedve, hogy siketek. Beszvolt ijedve, hogy siketek. Beszéélt, nem lt, nem éértettrtettüük, k, éés elkezdte s elkezdte 
frusztrfrusztráálni, hogy nem lni, hogy nem éért minket rt minket éés ss síírt. rt. ÉÉs azs azéért is, ott maradt rt is, ott maradt 
vvééggüül is l is éés megprs megpróóbbáálta. Rlta. Ráá kkéét t ééve mve máár imr imáádtuk dtuk őőt, mert t, mert 
prpróóbbáálkozott, seglkozott, segíítstsééget kget kéért trt tőőllüünk, hogy mit hogy kell jelelni, nk, hogy mit hogy kell jelelni, 
éés hs háát le a kalappal elt le a kalappal előőtte. Sztte. Száámmíít, hogy milyen hatt, hogy milyen hatáással van egy ssal van egy 
tantanáár rr ráánk, hogy megtanuljuk, nem tanuljuk meg. Hogy ha azt nk, hogy megtanuljuk, nem tanuljuk meg. Hogy ha azt 
lláátjuk, hogy tesz a siketekre, akkor az nem mtjuk, hogy tesz a siketekre, akkor az nem műűkköödik.dik.”” (Lili)(Lili)



KKöövetkeztetvetkeztetééseksek

•• A siketek nyelvtanA siketek nyelvtanííttáássáát eredmt eredméényesebbnyesebbéé kell kell éés lehet s lehet 
tenni.tenni.

•• Bizonytalan alapokra nem lehet jBizonytalan alapokra nem lehet jóó nyelvtanulnyelvtanuláást st ééppííteni:teni:
–– bizonytalan hangzbizonytalan hangzóó magyar nyelvi tudmagyar nyelvi tudááss
–– kevkevéésssséé fejlett jelnyelvi tudfejlett jelnyelvi tudááss

•• Jelnyelvi oktatJelnyelvi oktatáás: jelnyelv mint anyanyelv az iskols: jelnyelv mint anyanyelv az iskoláábanban
kköözismereti tzismereti táárgyak jelnyelven isrgyak jelnyelven is

•• Jelnyelvi tanJelnyelvi tanáárkrkéépzpzéés: alapks: alapkéépzpzéés, tovs, továábbkbbkéépzpzééss
•• Legyen Legyen Mo.Mo.--onon is jelnyelv szak is jelnyelv szak éés jelnyelvi tanszs jelnyelvi tanszéék!k!


