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Abstract: The importance of the native language education becomes more and more 
important in the educational programs. In the case of the hearing impairments this is realised 
through the technical auditory aids, and the special language teaching methods, in the 
different educational frames where the impaired and non-impaired children are learning 
together. The efficacy of different language teaching methods is experienced. In the case of 
hearing impairment the measure of the school achievement cannot be the spoken language. 
Further the study discusses the problematic of the relation between languages and thought in 
the case of hearing impairments. 
Keywords: spoken language teaching methods, sign language, language enrichment, native 
language education, language proficiency, integrated education. 

Vigotskijnak (Mikulajova, M., 1996) az integrált oktatással kapcsolatos 
nézetei, ma egyre időszerűbbek. Álláspontja szerint, egybe kell kötni a 
fogyatékos és a nem fogyatékos gyermekek tanítását, azaz az általános és 
speciális iskolát, s a gyermekeket együtt kell nevelni. Így neveljük a 
fogyatékosokat és “átneveljük” az egészségeseket.

Az oktatási rendszer várható átalakítása nálunk is érvényesíti majd a 
sérültekkel szembeni pozitív diszkrimináció elvét, elméleti és gyakorlati 
módosításokkal segíteni fogja a speciális pedagógiai szükségleteket mutató 
gyermekek beiskolázását, biztosítva számukra azt a jogot, hogy az egyéni 
képességeiknek, lehetőségeiknek legmegfelelőbb oktatási formát válasszák 
(Stanica, I., Popa, M., Popovici, D.–V., Rozorea, A., Musu, I., 1999).

Hallássérültek számára a magas szintű megismerés és kommunikáció, 
a hangos és írott beszéd elsajátításával válik lehetővé, ennek érdekében a 
különböző oktatási formákban, nélkülözhetetlen a hallókkal való 
egyenrangú részvétel (Csányi Y., 1997; Verza, E., Paun, E., 1998 ).

Az anyanyelv elsajátításának fontossága egyre nagyobb hangsúlyt kap. 
Ezt ma, a megfelelő hallókészülékes ellátás és a kikristályosodó 
beszédtanítási módszerek teszik lehetővé. A különböző beszédelsajátítási 
módszerek hatékonyságát a gyakorlatban is tapasztalhattuk: az 
uniszenzoriális, auditív, vagy verbális kommunikációra épülő 
módszerektől, a jelnyelvi fejlesztést kizárólagosan, vagy kiindulópontként 
használó módszerekig.




