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Abstract: The goal of this study is to prove that early intervention enriches the ways in which 
the hearing impaired children are able to communicate and this will help them to integrate in 
the community. My program aims to develop the hearing abilities, the language 
comprehension and the communication with words. The acustic stimulation of the mute 
children can be really difficult, but those who are able to vocalize in short time reach the level 
of communication with words. Those children who can integrate the hearing experiences can 
be integrated in the hearing community.
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A fejlesztés pszichológiai alapjai

A pszichikus fejlődés forrása az a szociális környezet, amelyben a 
gyermek felnő. Az egyedfejlődés során, minden pszichikus funkció kétszer 
jelenik meg: egyszer interpszichikus funkcióként a külvilággal való 
kommunikációban, másodszor intrapszichikus funkcióként az ember 
szellemi tulajdonává válva. A funkciók interiorizációjában, 
kulcsfontosságú szerepe van a beszédnek, a szó jelentésének. Ahhoz, hogy 
a gyermekben kialakítsunk egy új cselekvést, azt előbb mint egy külső 
mozzanatot kell átadnunk. Az új cselekvés megtanítása csak tárgyakra 
alapozhat, csak saját cselekvés által lehetséges. „A szavak a dolgoktól 
nyerik a jelentésüket.”(Vigotszkij, 1984).

Vigotszkij (1987) számára a fejlődés forrása a tanulás. A gyermek 
tanulása akkor a leghatékonyabb, ha egy lépéssel megelőzi a spontán 
pszichikus fejlődést. A legközelebbi fejlődési zóna a gyermek megismerési 
kapacitásával határozható meg: ha a gyermek a feladatot nem tudja 
egyedül megoldani, a felnőtt, fokozatosan strukturált segítséget nyújt 
(mediációs tanulás). A határ, ahova a gyermek a felnőtt segítségével el tud 
jutni, a legközelebbi fejlődési zónát jelenti. Ez a gyermek megismerési 
képességeinek potenciálja, ami a gyakorlatban a tanulási tempót és az 
általánosító képességet jelenti. A fogyatékos gyermek számára, saját 
állapota és fejlődése természetes. A fogyatékos és nem fogyatékos 
gyermekek ugyanazon törvényszerűségek alapján fejlődnek, a különbség 




