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Főbb megállapítások a családi bevonódás szerepéről az 
ASL elsajátításban
 y A szülői bevonódás kritikus tényező a siket gyerekek nyelvelsajátításában.
 y A korai – akár hangzó nyelvi, akár jelnyelvi – nyelvelsajátítás hozzájárul a szociális, 

a kognitív és az írás- és olvasáskészség fejlesztéséhez.
 y A természetes jelnyelvek – mint az amerikai jelnyelv (ASL) – a siket közösségek 

révén alakultak ki világszerte.
 y A jelnyelv fejlődése hasonló utat jár be, mint a hangzó nyelv fejlődése; a hasonló-

ságok felülmúlják akülönbségeket. 
 y Létezik egy kritikus periódus a nyelvtanulásban; azok a gyerekek, akik később 

tanulják meg az ASL-t(ötéves korban vagy azon túl), kevésbé folyékonyan hasz-
nálják, és hibákat vétenek, ami felnőtt korban is megmarad. 

 y Semmi nem bizonyítja, hogy az ASL tanulása hátrányosan befolyásolná a beszéd 
fejlődését.

 y A szülőknek biztosított források nélkülözhetetlenek a siket gyermekek optimális 
nyelvtanulása érdekében.
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„Nyelvtanítás” vs. „nyelvtanulás”
A halló szülők tudatosan általában nem gondol-
nak arra, hogy újszülött csecsemőiknek tanítsák 
a nyelvet. A babák már a méhben hozzáférnek a 
nyelvhez, és a világrajövetelük után elkezdik hall-
gatni és feldolgozni az őket körülvevő hangokat.1 
A nyelv elsajátítása természetes fejlődési szakaszok-
ban történik, és általában implicit módon, nem 
pedig tudatos tanítás útján zajlik.2 Ugyanakkor a 
siket babák nincsenek körülvéve hangzó nyelvvel 
oly módon, ahogyan azt szüleik feltételezik. A siket 
gyerekek szülei gyakran abban a különleges szituá-
cióban találják magukat, hogy nem tudják, hogyan 
kommunikáljanak a gyermekeikkel. Egymással el-
lentétes vagy félrevezető információkkal is szembe-
sülhetnek a különböző kommunikációs módokkal 
kapcsolatban, többek között a jelnyelv és különbö-
ző halláserősítő technológiák vonatkozásában.
A használt nyelvtől függetlenül (jelelt, hangzó vagy 
a kettő kombinációja) a siket gyerekek szüleinek 
aktív szerepet kell vállalniuk gyermekük nyelvtaní-
tásában és nyelvtanulásának elősegítésében.3 Azok 
a családok, akik egy jelnyelven kommunikálnak 
– mint az amerikai jelnyelv (ASL) – egy új nyel-
vet tanulnak egy új modalitásban (a szemüket és 
a kezüket használják, a fülük és a szájuk helyett). 
A szülőknek ismerniük kell a nyelvi mérföldköve-
ket, és gyermekeikkel közösen speciális nyelvi cé-
lokra kell törekedniük, hogy biztosak lehessenek 
abban, hogy gyermekeik jelnyelvtanulása megfele-
lő ütemben fejlődik. Szintén fontos az aktív sze-
repvállalás a siket gyermek és a környezetében lévő, 
nem siket emberek közti hatékony kommunikáció 
előmozdításában.4 A siket gyermekek szüleinek 
biztosított erőforrások nélkülözhetetlenek ahhoz, 
hogy támogatni tudják gyermekeik nyelvtanulását, 
valamint hogy gyermekeik optimális nyelvi fejlő-
dést érhessenek el.
Jelen közlemény célja, hogy a szülők számára alap-
vető ismereteket nyújtson az ASL elsajátításáról, il-
letve hogy stratégiákat ajánljon a családok bevonó-
dásához az ASL-fejlődés és -tanulás előmozdítása 
érdekében.

Különbségtétel „beszéd” és „nyelv” kö
zött
Fontos, hogy különbséget tegyünk a beszéd és a 
nyelv fogalma között. Noha gyakran ugyanazon 
dolgot értik rajtuk, valójában nagyon is mást je-
lentenek. A beszéd egyszerűen ama képesség, hogy 
hangokat hozunk létre a szájmozgással. Ellenben a 
nyelv egyet jelent a szavak, a nyelvtan és a társalgá-
si szabályok megértésével és használatával. A nyelv 
magában foglal minden általunk ismert szót, vala-
mint azt, hogy ezeket miként foglaljuk mondatba, 
és hogyan értünk meg és fejezünk ki gondolatokat, 
érzéseket. A beszéd csupán egy módja a nyelv kife-
jezésének, de nem az egyetlen. A nyelvet jeleléssel 
vagy írással is kifejezhetjük. A jelelt nyelvekben, 
mint az ASL, a mimika, a kézformák és -mozdula-
tok, valamint a kéz helyzete fejezhetnek ki jelenté-
seket és gondolatokat.
Az ASL-t vizsgáló kutatások azt mutatják, hogy 
ez a nyelv éppen ugyanúgy működik, mint a be-
szélt nyelvek.5 Lehetővé teszi, hogy az emberek 
kérjenek, utasítsanak, érveljenek, meggyőzzenek, 
éppúgy, mint hogy érzéseket fejezzenek ki, vicce-
ket meséljenek és verseket írjanak. Ilyen módon a 
nyelv, és nem a beszéd az, ami a kulcs barátságok 
megkötésében, a gondolkodási és tanulási képes-
ségek fejlődésében, valamint a jó iskolai teljesít-
ményben. Ez azokra a gyerekekre is igaz, akik jel-
nyelveket tanulnak – mint az ASL –, ám vannak 
olyan egyedi tulajdonságok, melyek a kezek és sze-
mek által, nem pedig a száj és a fülek által kifejezett 
nyelvre jellemzőek.

Az amerikai jelnyelv különleges tulaj
donságainak megértése
Az amerikai jelnyelv az elsődleges nyelve a siket 
embereknek Kanadában és az USA-ban.6 Nem az 
angolon vagy a beszélt nyelveken alapul; ez egy el-
különült és független nyelvi rendszer. Hasonlóan 
minden nyelvhez, az ASL rendelkezik saját nyelv-
tani szabályokkal, melyek lehetővé teszik összetett 
gondolatok kifejezését.7 Az ASL a hangzó nyel-
vekhez képest egyedi módon fejeződik ki, hiszen 
ez egy vizuális nyelv. Egy hangzó nyelvben a han-
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gokat egymást követően dolgozzuk fel, hiszen egy 
személy nem hallhat két hangot egyszerre tökéle-
tesen és a hangosabb hangok blokkolják a többit. 
A hangzó nyelvek, elősegítve ezt a fajta feldolgozást, 
szekvenciálisan szerveződnek (egy hang egy mási-
kat követ). A beszédhangok szavakat alkothatnak, 
a szavak pedig mondatokat, így lehet a jelentést 
megváltoztatni, módosítani. Ellenben a vizuális 
információ térben és szimultán módon közvetítő-
dik. Ez azt jelenti, hogy amikor látunk dolgokat, 
emlékszünk hol helyezkedtek el, és egyszerre akár 
két dolgot is láthatunk. A jelnyelvek kihasználják 
azt, ahogyan a vizuális információt feldolgozzuk, 
és a teret és a mozgást használják a grammatikai 
információ kifejezéséhez és a jelentés megváltozta-
tásához.7 Ahogy a hangzó nyelv a hangképzés fo-
lyamata köré szerveződik, úgy az ASL szerveződése 
a szem és egyéb érzékszervek vizuális információkat 
értelmező mechanizmusaihoz igazodik.
Bár az információ szemen vagy fülön keresztüli 
feldolgozása közötti különbségek teszik eltérővé a 
hangzó és a jelnyelveket, fontos hangsúlyozni, hogy 
minden nyelvtanulási folyamat igazából az elméről 
szól. Feldolgozhatjuk szemünkön vagy a fülünkön 
keresztül is, kifejezhetjük a száj vagy a kéz haszná-
latával, az agy ugyanúgy hozza létre a hangzó és a 
jelnyelvet is.8 Ezen alapvető feltétel teszi lehetővé, 
hogy különböző nyelvek és modalitások (jelelés, 
beszéd, írás) esetében is a nyelvi fejlődés hasonló 
elveit alkalmazzunk.

Hasonlóságok és különbségek a nyelv
elsajátításban
Az ASL elsajátításának folyamatát olyan családok-
ban tanulmányozták, ahol siket gyerekek siket 
szülőkkel élnek. Ezekre a gyerekekre – akik hozzá-
féréssel rendelkeztek az ASL-hez már kisgyermek-
korukban is – ugyanazok a nyelvi mérföldkövek és 
nyelvtanulási mintázatok jellemzőek, mint a beszélt 
nyelvet tanuló gyerekre.9 Az első év során a siket 
csecsemők vizuális készségeiket fejlesztik, amelyek-
kel a jelelésre koncentrálhatnak, éppen úgy, ahogy a 
halló csecsemők elkezdik elkülöníteni a különböző 
beszédhangokat a nyelvből, amely körülveszi őket. 

A siket babák is „gügyögnek” jelnyelven; véletlen-
szerű kéz- és ujjmozdulatokat tesznek, amelyek ha-
sonlítanak a jelekre.10 Körülbelül egyéves korban a 
csecsemők elkezdik használni az első jelentéssel bíró 
jeleket.11 Néhány e jelek közül egyszerűsített lehet, 
éppen úgy, ahogy a halló babák is kezdetben rosszul 
ejtenek szavakat, (például angolban water helyett 
wawa-t mondanak). A gyermek ezután kombinál 
két jelet, egyszerű, de nyelvtanilag helyes mondato-
kat használva, majd elsajátítja az ASL bonyolultabb 
struktúráit. Ötéves korukra ezek a siket gyerekek 
már elsajátítják az ASL rendszerének nagy részét. 
Ez a fejlődés hasonló a halló gyerekekéhez, akik az 
óvodát megbízható hangzó nyelvi ismeretek birto-
kában kezdik meg. Siket szülők gyermekeinél épp-
úgy vannak olyan szakaszok, amikor az ASL sza-
bályait túlságosan kiterjesztőleg, vagy éppen hogy 
megszorítólag alkalmazzák, ahogyan az az angolt 
tanuló gyerekeknél is megfigyelhető.

A szülőgyermek interakció fontossága
Kutatások kimutatták, hogy azoknak a gyerekek-
nek jobban fejlődnek a nyelvi készségeik, akiknek 
több lehetőségük van a szülőkkel, testvérekkel, kor-
társakkal vagy más felnőttekkel kommunikálni.14,15 
A siket gyerekeknek, mint minden gyereknek, kap-
csolatteremtésre van szükségük, szüleikkel és társa-
ikkal, akikkel könnyen kommunikálhatnak, hogy 
megérthessék, mi zajlik körülöttük. A szülők a si-
ket gyermekkel együtt tanulják a jelnyelvet, és úgy 
érzik, nem megfelelőek a készégeik ahhoz, hogy 
kommunikációs partnerekké váljanak. A kutatások 
ugyanakkor azt igazolják, fontos, hogy a szülők kö-
vetkezetesen és legjobb tudásuk szerinti jeleljenek; 
a gyermek kiskorában történő jelelése hosszú távú 
kognitív és nyelvi előnyökhöz vezet. Az öt év alatti 
gyerekek általában gyorsabban sajátítják el a nyel-
vet, mint azok a felnőttek, akik egy második nyel-
vet tanulnak, így az is lehetséges, hogy a gyerekek 
felülmúlják szüleik ASL-készségeit.16

Fontos a korai találkozás a minőségi nyelvvel, to-
vábbá, hogy a gyermek szüleitől folyamatos pozitív 
visszajelzést kapjon, annak érdekében, hogy kiala-
kuljon a megfelelő kötődés.17 Ha a gyerek vagy 
a szülő frusztrálva érzi magát, amikor egymással 
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kommunikálnak, az befolyásolhatja a gyermek 
önbecsülését.18 A szülők és a gyermek pozitív, tá-
mogató kapcsolata a gyermekek fejlődési szintjé-
nek megfelelő játékos tevékenységek révén tartható 
fenn, akár nyelvhasználattal vagy anélkül. Ezért lé-
nyeges kialakítani a megfelelő egyensúlyt a szülők 
és siket gyermekeik közötti interakciók során a 
szülői feladatok ellátása, a játék, a nyelvtanulás és 
a nyelvtanítás között. Az ASL-elsajátítás mérföld-
köveinek megértése és ismerete segítheti a szülőket 
abban, hogy egyaránt előmozdítsák saját és siket 
gyermekük ASL-készségeinek fejlesztését.

Az ASL elsajátításának lépései
Ez a rész az ASL elsajátításának lépéseiről meglé-
vő ismereteket összegzi. Megjegyzendő, hogy a 
pontos életkorokat nehéz meghatározni, hiszen 
rengeteg variációja lehet egy siket gyermek ASL-
nek való kitettségének és ahogy hozzáfér. Fontos, 
hogy a következő felsorolás szándéka csak egy rö-
vid össze foglalás. A VL2 által 2013 őszén megjele-
nő The Deaf and Hard of Hearing Children’s  Visual 
 Communication and Sign Language  Milestones 
Checklist,19 (Jegyzék a siket és nagyothalló gyerme-
kek vizuális kommunikációjának és jelnyelvének 
mérföldköveiről) című munka sokkal átfogóbb ké-
pet ad az ASL fejlődéséről.

Az életkor és az ASLelsajátítás mérföldkövei
0–1 éves gyermekek:

 y megértik, hogy a jelek a jelentések kommuni-
kálására használt szimbólumok

 y jelnyelven gügyögnek10,11

 y megjelennek az első jelek (elsősorban főne-
vek)20

1–2 éves gyermekek:
 y megértik, hogy a tekintet szükséges az üzene-

tek befogadásához és küldéséhez21

 y követik az egyszerű utasításokat
 y több mint 50 jelet használnak
 y jelelnek az őket körülvevő tárgyakról
 y használnak két jelből álló kombinációkat11 és a 

rámutatást jeleléssel egészítik ki22,23,24

 y feltesznek és értenek alapvető kérdéseket: „ki” 
és „mi”?20

2–3 éves gyermekek:
 y több mint 250 jelet használnak25

 y elkezdik az ujjábécé használatát26,27

 y használják a tagadást („nem”, „semmi”, „nem 
akar”)25

 y kifejeznek érzelmeket (az öröm, szomorúság, 
düh jeleit)20

 y ASL-t használnak a mindennapos élmények, 
események elmesélésére

3–5 éves gyermekek:
 y fenntartják a figyelmet az ASL-társalgások 

során (megfelelő közbevágás, beszélőváltás, 
tekintetváltás)28

 y használják és értik a „hol”, „hogyan”, „mi-
ért”-et tartalmazó kérdéseket20

 y egyszerű mondatokat használnak, amik tar-
talmaznak alanyt, állítmányt, tárgyat; össze-
tett mondatok is megjelenhetnek29,30

 y ASL-t használnak, hogy megfejtsék, hogyan 
működnek a dolgok, játékokat magyarázza-
nak el vagy történeteket meséljenek

Tevékenységek a vizuális nyelvi fejlődés 
ösztönzéséhez
Az olyan szülők és gyermekek közti interakci-
ók, amelyek elősegítik a nyelvi fejlődést, gyakran 
természetes módon fordulnak elő, beleértve az 
ugyanazon témákról való beszélgetést, a gyerekek 
által mondottak ismétlését vagy bővítését, vagy 
éppen a nyelv egyszerűsítését. Ezek a viselkedési 
és szülők-gyermekek közötti interakciós mintáza-
tok jelnyelven is lehetségesek, noha bizonyos vál-
toztatások szükségesek a vizuális kommunikáció-
hoz. Például fontos, hogy meggyőződjön arról, a 
gyermek Önre néz és nem a játékra, amikor egy 
játék nevét jeleli. Egy vizuális nyelv használatával a 
szülők és a gyermekek is megtanulják, hogyan vál-
toztassák megfelelően tekintetük irányát és figyel-
müket. Ezt nevezik vizuális bevonódásnak, ami 
egy egyedülálló jelenség a jelnyelv elsajátításának 
folyamatában.33,34,35 A siket gyerekek szülei a siket 
felnőttek vizuális bevonódási és figyelemirányítá-
si stratégiáiból tanulhatnak, ilyen például a gyer-
mek többszöri megérintése, az ujjak mozgatása a 
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gyermek előtt, vagy a gyermek látóterébe történő 
belépés.26,33,36,37,38 Más stratégiák is használhatóak 
a vizuális figyelem megosztása nélkül. Például: a) 
amikor a gyermekkel egy képet néz, győződjön 
meg róla, hogy mielőtt elkezd a képről jelelni, a 
tekintete Önre koncentrál, vagy b) amikor a gyer-
mekkel egy könyvet néz, úgy jeleljen az éppen 
olvasott oldalhoz, hogy az összes információ a 
gyermek látómezejében maradjon.39 A szülőknek 
segítség, ha megtanulják ezeket a stratégiákat, va-
lamint támogatást és útmutatást kapnak, hogy mi-
ként használják őket, amikor siket gyermekükkel 
kommunikálnak. Ezen stratégiák elsajátításával 
rengeteg játékot, könyvet és további tevékenységet 
adaptálhatunk jelnyelvre.

ASL a mindennapi interakciókban
A gyermekkel végzett nyelvi tevékenységek min-
dennapi rutin részévé válhatnak. A szülők gyakran 
beszélnek babáikhoz arról, mit csinálnak éppen, 
még akkor is, ha a babák ezt nem értik meg. Pél-
dául a szülő mondhatja: Most megyek és csinálok 
ebédet. Vagy szendvicset csinálok éppen. Mire van 
szükségem? Kelleni fog kenyér és sajt. Ezeket az 
interakciókat a szülők kezdeményezhetik otthon, 
fürdés vagy ételkészítés közben, és a boltban is 
(főleg ha a gyermek a bevásárlókocsiban van és a 
szemkontaktus biztosított). A szülők kihasználhat-
ják a lehetőségeket, hogy az őket körülvevő kör-
nyezetről jeleljenek gyermekeikkel.
A nyelvtanulás játékos és jelentéssel bíró interakci-
ók során a leghatékonyabb. Például mielőtt elmen-
nének a boltba, a szülők jelelhetnek arról, hogy el 
fognak menni a boltba. Csinálhatnak egy rövid 
listát szórólapokból kivágott képek segítségével, 
amiket felragasztanak egy papírra. A gyermek élet-
korától függően kézbe veheti a listát és megpróbál-
hatja a különböző árucikkeket megkeresni a bolt-
ban. Fontos, hogy biztosítsuk a szemkontaktust és 
meggyőződjünk róla, a gyermek ránk figyel jelelés 
előtt. A gyermek segíthet a termékeket beletenni a 
táskába, a szülő pedig számolhatja vele a táskába 
tett árucikkeket. Otthon a gyermek segíthet elpa-
kolni.

Néhány további javaslat:
 y Mikor a gyermeknek egy új játékot mutat, 

hagyja, hogy a először magától ismerkedjen 
vele. Ha a játék több darabból áll, a gyermek 
először valószínűleg meg akarja érinteni és 
játszani akar majd az összes darabbal egyen-
ként, mielőtt közösen megtanulják a játékot. 
Ez természetes, hiszen a gyerekeknek fel kell 
fedezniük az újdonságot és ki kell elégíteniük 
a kíváncsiságukat, mielőtt készen állnának a 
játékra. Amikor a gyermek kezdeti lelkesedése 
alábbhagy, a szülő átveheti a vezető szerepet 
és közösen kezdhetnek játszani vagy könyvet 
olvasni.

 y A könyvolvasás közös szülő-gyermek tevé-
kenység. A fiatalabb gyermekekkel (12–24 hó-
napos) a legjobb egy jelet vagy rövid jelnyelvi 
kifejezéseket használni. Fontos rámutatni a 
képekre. Ilyenkor győződjön meg róla, hogy 
a gyermek látja a képet, majd szemkontaktust 
teremt, hogy lássa a jeleket. Ebben a korban 
nehéz lehet a gyermeknek egy helyben ülni, 
így segítségünkre lehet, ha kipróbáljuk, hogy 
ehhez a tevékenységhez egy etetőszéket vagy 
egy magasított széket használunk.

 y Az emberek és tárgyak nevén kívül a gyerekek 
általában ellentétpárokat tanulnak meg korán, 
például fel/le, be/ki, nagy/kicsi. Ezek a fogal-
mak taníthatóak egy játék részeként, de a ta-
nításuk beépíthető a mindennapi életbe is. Ha 
egy lépcsőn megyünk vagy liftet használunk, 
jeleljük: fel és le. Ha kipakoljuk a bevásárolt 
árut vagy a ruhánkat, jeleljük: kirakjuk az al-
mát, levesszük a cipőt.

 y A beszélőváltás fontos társas aspektusa a nyelvi 
fejlődésnek. Játék közben jó, ha egyértelműen 
jeleljük: én jövök, te jössz. Ez segíthet megta-
nítani a társalgásokra jellemző beszélőváltás 
oda-vissza jellegének alapjait.

 y Az elrejtős-megkeresős játékokat gyakran él-
vezik a kisebb gyerekek. A szülő és a gyermek 
felváltva elrejthet ismerős tárgyakat. Jó, ha 
könnyen megtalálható helyre tesszük ezeket. 
A  gyermek becsukja a szemét, amíg a szülő 
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elrejti a tárgyat. Amikor a tárgy már el van 
dugva, a szülő megfogja a gyermek vállát és 
azt jeleli: hol van a játék? A gyermek ezután 
megkeresi a játékot és amikor megtalálta, a 
szülő azt jelelheti: megtaláltad! Ezután a gyer-
mek rejtheti el egy játékot és így tovább.

Az azonnali eredménnyel járó játékok a kisgyerme-
kek számára izgalmasak és érdekesek. Ezek például 
olyan játékok, amelyekben a gyermekek mozgat-
hatnak játékdarabokat (például autókat vagy álla-
tokat), vagy amelyekben valami leesik, amikor el-
fordítanak valamit (például kockák vagy gyűrűk). 
Az egyszerű társasjátékok alkalmasak a beszélővál-
tás, a számok és a színek elkülönítésének megta-
nulására.
Amikor kisgyermekekkel játszunk, nem fontos kö-
vetnünk a szabályokat. Néha a gyermekek más, új 
módon akarnak játszani a játékkal. Ez kiváló lehe-
tőséget nyújt a gyermek gondolkodásának és krea-
tivitásának fejlesztésére.
A nagyon kis gyerekeknek egy játék vagy egy törté-
net csak néhány percig tart. Ahogy egyre hosszabb 
ideig tud figyelni (ami azzal is növekedhet, hogy 
mind több jelet ismer), mind hosszabban tud majd 
részt venni a játékokban vagy az olvasásban.
Legyen szó bármilyen történetről vagy játékról, az 
elsődleges cél a kommunikáció. Amíg van lehe-
tőség az ASL-t egy vidám és tartalmas helyzetben 
használni, addig az interakció sikeres.

Tanulságok szülőknek és oktatóknak
Ahogyan mind több tudás áll rendelkezésre az 
amerikai jelnyelv természetes elsajátításáról, annál 
több konkrét információ lesz majd elérhető a szü-
lők számára siket gyermekük nyelvi fejlődésének 
elősegítéséhez.
Három kulcsfontosságú pontot emelhetünk ki a 
jelenlegi kutatási eredményekből:
1. A jelnyelvek és a hangzó nyelvek elsajátítása 

közötti hasonlóságok világosan bizonyítják, 
hogy az agy mindkét nyelvet hasonló módon 
dolgozza fel.

2. Mivel a jelnyelvek és a hangzó nyelvek hasonló 

módon kerülnek feldolgozásra, a gyerekeknek 
ugyanarra van szükségük a jelnyelv tanulásá-
hoz: hogy korán és gazdag nyelvvel találkoz-
zanak és sokféle kommunikációs partnerrel, 
minőségi interakciókat folytathassanak.

3. Lehetőséget ad a nyelvvel való korai találkozás-
ra, ha a siket gyermekek szülei tanulnak a vizuá-
lis bevonódásról, a pozitív kommunikációról és 
az ASL tanulását elősegítő interakciókról.

Világos, hogy hatékony források és útmutatók 
kellenek, hogy a szülők információhoz és eszkö-
zökhöz jussanak saját és gyermekeik ASL-elsa-
játításának megkönnyítése érdekében. Jelenleg 
fejlesztés alatt áll egy ASL szótár és szülőknek 
szóló videós oktatóanyag, ami hamarosan elérhe-
tővé válik a VL2 Parent Toolkit részeként, az aláb-
bi honlapon: VL2 Parent Information Package: 
vl2parentspackage.org

A VL2 kutatásainak gyakorlatba ültetése
A Nemzeti Tudományos Alap által létrehozott Vi-
zuális Nyelv és Vizuális Tanulás Tanulástudományi 
Központja (VL2) kutatási közleményeit azért teszi 
közzé, hogy információkat szolgáltasson a szü-
lőknek és a pedagógusoknak, valamint mindenki 
másnak, aki siket vagy nagyothalló gyerekekkel 
dolgozik. E közlemények áttekintik a fontos ku-
tatási eredményeket és tudományos ismereteket, 
valamint felkészült javaslatokat tartalmaznak a 
szülők, a pedagógusok és a szakemberek számára.
Ez a közlemény a családi bevonódás szerepét kí-
vánta tisztázni a siket és nagyothalló gyermekek 
jelnyelv-elsajátításában.

A VL2 információi a családok és osztá
lyok számára
A Gallaudet Egyetemen működő, a Nemzeti Tu-
dományos Alap által létrehozott Vizuális Nyelv 
és Vizuális Tanulás Tanulástudományi Központ 
(VL2) tudományos eredményei olyan alapvető tu-
dást hoztak létre, amely használható fontos, bizo-
nyított alapokon nyugvó, gyakorlati információk 
összeállításához. A kulcsfontosságú felfedezések, 
melyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a VL2 a tudo-

http://vl2parentspackage.org
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mányt átültesse a gyakorlatba, számos laborató-
rium munkáját ölelik fel, és a következő lényeges 
megállapításokat is magukba foglalják: egy vizuális 
nyelvnek való korai kitettség előnyökhöz vezet a 
vizuális feldolgozás és a magasabb szintű kognitív 
feldolgozás terén; a korai ASL és angol nyelvi érint-
kezés erőteljes kétnyelvi előnyökkel jár; a vizuális 
jelnyelvi fonológia fontos elősegítő szerepet játszik 
a siket gyermek korai olvasástanulásában, éppúgy, 
ahogy a hangzó nyelvi fonológia a halló gyerme-
keknek az írott angol változat révén a jelentéshez 
való hozzáférésben.
A VL2 gyakorlati, oktatási és etikai forrásokat ké-
szít pedagógusoknak, szakembereknek, döntésho-
zóknak, szülőknek, kutatóknak és a szélesebb kö-
zönség számára. További információért lásd:
vl2.gallaudet.edu, vl2storybookapps.com, 
 vl2parentspackage.org.
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