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Főbb megállapítások a gesztikulálás szerepéről a gyermekek 
fejlődésében
 y A gesztusok olyan információt közvetítenek, amelyet a nyelv nem 
tartalmaz, legyen szó siket vagy halló személyekről.

 y A gesztikulálás a jelnyelv velejárója, ám nem azonos vele.
 y A gesztikulálás elősegíti a gondolkodást és a tanulást, különösen a 
matematika és a természettudományok területén.

 y A gesztusok gyakran előre jelzik vagy kísérik a hangzó nyelvi és 
jelnyelvi fejlődés fontos mérföldköveket.

 y A gesztusok jelezhetik – és befolyásolhatják – hogy a diák készen áll-e 
a tanulásra.

 y A gesztikulálás szerepet játszik a gyermek kognitív és szociális 
fejlődésében, siketek és hallók esetében egyaránt.
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Mi a gesztikulálás?
A gesztikulálás egy életen át jelen van, a gyermek-
kortól a felnőttkorig. Valamennyi kultúrában meg-
jelenik.1 A hallók számára a gesztikulálás a kezek 
beszédet kísérő természetes mozgását jelenti. Mi-
ért gesztikulálnak az emberek, amikor beszélnek? 
Amikor a beszédet gesztusok kísérik, segíthetik a 
kommunikációt, például amikor el akarjuk magya-
rázni, valami hogy néz ki, milyen széles vagy éppen 
milyen magas. De a gesztikulálásnak fontos szerepe 
van a gondolkodásban és a tanulásban is.2

Amikor hallók beszélnek, a gesztikulálás krea-
tív vizuális ábrázolást tesz lehetővé, de tudnivaló, 
hogy a gesztikulálás nem csak ezt a célt szolgálja. 
Halló emberek olyankor is gesztikulálnak, amikor 
telefonon beszélnek, noha a másik akkor csak a 
hangjukat hallhatja.3 Akik születésük óta vakok, 
szintén gesztikulálnak társalgásaik során.4 Ezek 
a példák rámutatnak, hogy a gesztikulálás töb-
bet jelent, mint puszta kommunikációt. Segítheti 
ugyanis a gondolkodást és a problémamegoldást. 
Ha az embereket beszéd közben megakadályozzák 
abban, hogy gesztikuláljanak (például kezeiket az 
asztal alatt kell tartaniuk), beszédük folyékonysága 
megtörhet.5 Összességében tehát a gesztikuláció a 
nyelvvel együtt a kommunikáció összetett rend-
szerének szerves része, és segítségével betekintést 
nyerhetünk az emberi gondolkodás működésébe.6

Egyre több kutatás mutat rá, hogy a gesztusok se-
gítik a halló tanulókat matematikai és természettu-
dományi fogalmak elsajátításában. A legújabb ku-
tatások szerint a gesztikulálás elősegítheti a tanulást 
siket, jelnyelvhasználó tanulók esetében is, ami új 
felfedezést jelent a gesztikulálás pozitív szerepéről a 
halló és siket gyermekeknél egyaránt.

Mi a különbség a gesztikulálás és a jel-
nyelv között?
Valamennyi ember úgy születik, hogy képes felis-
merni a nyelvet, legyen szó hangzó vagy jelnyelv-
ről, és úgy tűnik, azt is meg tudjuk különböztetni, 
hogy mi számít nyelvnek és mi gesztikulálásnak. 
Egy kutatás során 6 hónapos csecsemőknek jelelt 
vagy pantomimos gesztusok segítségével előadott 
történeteket mutattak videón.7 Az eredmények 
szerint a csecsemők szívesebben nézték a jelnyelvi 

videót. A jelnyelvnek kitett csecsemőknél 10 hó-
napos korukig ez a tendencia volt megfigyelhető, 
de az idősebb, jelnyelvnek nem kitett csecsemők 
esetében kevésbé volt jellemző. Ez a kutatás arra 
enged következtetni, hogy a csecsemők – a nyelv-
tanulás kezdő lépéseként – képesek a nyelv olyan 
egyedülálló tulajdonságait felismerni, amelyek 
megkülönböztetik azt a gesztusoktól.
Noha még mindig viták zajlanak arról, hogy mi 
számít jelnek és mi gesztusnak,8,9 mind többen ér-
tenek egyet abban, hogy a jelelés során a siketek is 
gesztikulálnak.10,11,12 A gesztikulálás abban tér el a 
beszédtől, hogy annak segítségével az információt 
képekben és finomabb („aprólékosabb”) részletei-
ben is képesek leszünk átadni. A beszéd vagy a je-
lelés a szavak vagy jelek segítségével sokkal inkább 
egyértelműbb („kategorikus”) információátadást 
eredményez. Ahogyan hallók egyszerre beszélnek 
és gesztikulálnak (ún. „beszédet kísérő gesztusok”), 
úgy tűnik, hogy a jelelőkre is jellemző, hogy egy-
szerre jelelnek és gesztikulálnak annak érdekében, 
hogy egységes jelentést adjanak át. A jelelők bizo-
nyos gesztusait könnyű azonosítani, mert ugyano-
lyanok, mint a nem jelelő hallók gesztusai. Másokat 
ugyanakkor nehezebb azonosítani, azok ugyanis 
szinte észrevétlenül beágyazódnak a  jelekbe.

A gesztikulálás szerepe a kognitív és szo-
ciális fejlődésben
A gyerekeket természetes módon érdeklik a körü-
löttük lévő tárgyak és események, ez felfedezésre 
és kapcsolatépítésre készteti őket másokkal. Mi-
előtt meg tudnák nevezni a dolgokat, egy egysze-
rű gesztus, egy rámutatás kezdő lépést jelenthet 
a szavak használata felé vezető úton. A gyerekek 
egymással vagy felnőttekkel folytatott játékuk so-
rán ún. „szimbolikus játékot” alkalmaznak, példá-
ul eljátsszák, hogy ők maguk állatok vagy éppen 
egy játékbabát etetnek.13 Ezek a szimbolikus cse-
lekedetek tárgyak és események mentális sémáinak 
keletkezéséről tanúskodnak, valamint a képesség-
ről, hogy a gyerekek nem jelen lévő tárgyakra vagy 
eseményekre gondolnak. Mindezen képességek az 
absztrakt gondolkodás és a kognitív fejlődés meg-
határozó részei.
A gesztikulálást arra is használhatjuk, hogy egy má-
sik ember figyelmét egy bizonyos tárgyra irányítsuk 
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vagy saját figyelmünket azon tartsuk. A gesztusok 
használata a figyelem kiváltásában és megtartásá-
ban a szociális fejlődésre igen nagy hatással lehet, 
hiszen a közös figyelem kialakításának képessége a 
tanulás alapja. A szülők gyermekeiket rámutatás-
sal próbálják megismertetni a tárgyakkal, valamint 
válaszolnak is a gyerekek gesztikulálására.14 Például 
egy szülő rámutathat egy madárra, kimondhatja 
vagy jelelheti a madár szót, és egyúttal gesztikulál-
hat is, hullámzó karmozdulatokkal a repülő ma-
darat eljátszva. Egyre több kutatás mutat rá, hogy 
azoknak a gyermekeknek, akik otthon gyakran ta-
lálkoznak gesztikulációval, bővebb lehet a szókin-
csük,15 hiszen a gesztikuláció elősegíti a párbeszé-
det a szülők és a gyerekek között, gazdagítva ezáltal 
a szociális kapcsolatokat.

Hogyan segíthetik a gesztusok a tanu-
lást? Kutatási eredmények halló tanu-
lókról
Azokat a gesztusokat, amelyeket halló emberek 
használnak, mialatt beszélnek, úgynevezett beszéd-
kísérő gesztusoknak hívjuk. A beszédkísérő gesztu-
sok olyan információt tartalmazhatnak, amelyek az 
elmondott megnyilatkozásban nem feltétlenül sze-
repeltek. Annak érdekében, hogy rájöjjenek, mi a 
gesztikulálás szerepe a tanulásban, kutatók azt vizs-
gálták, hogy halló gyermekek hogyan gesztikulál-
nak, mialatt matematikai és természettudományi 
feladatok megoldásait ismertetik.16,17 A diákoknak 
egy kérdéssort adtak, és amennyiben nem tudták 
őket helyesen megoldani, további instrukciókat 
kaptak. Majd ismételten tesztelték őket, hogy mér-
hessék a tanulást.
A tanulás rugalmas gondolkodást követel. A ku-
tatók azt tapasztalták, hogy a gesztikulálás a gon-
dolkodás ilyen rugalmas pillanataiba engedhet 
betekintést. Előfordul, hogy a halló tanulók be-
szélt nyelvi megnyilatkozásai és gesztikulációja 
egymástól eltérő gondolatot fejeznek ki. Ezek az 
ún. beszéd-gesztus „hibás párok”, melyek a gon-
dolkodás ezen rugalmas fázisait jelezhetik. Ez tehát 
azt jelenti, hogy azok a tanulók, akik ilyen hibás 
párokat produkálnak, sokkal inkább profitálnak az 
instrukciókból, mint azok, akikre ez nem jellem-
ző.18 A gesztusok a tudás olyan átmeneti szakaszai-

ról árulkodhatnak, amikor a tanulók készen állnak 
arra, hogy új ismereteket sajátítsanak el.
A kutatók arra is kíváncsiak voltak, vajon a nyelv 
és a gesztusok efféle „hibás párosításához” min-
denképpen két különböző artikulációs bázisra 
van-e szükség, azaz a kéz használatára és a beszéd-
re egyaránt, avagy önmagában a kéz használata is 
vezethet-e ilyenekhez. Vagy másként fogalmazva, 
létrejöhetnek-e hibás párok jelnyelv használata és 
gesztikulálás során is? Segítheti-e a tanulást ha ke-
zeket egyszerre jelelésre és gesztikulációra is hasz-
nálják?

Új kutatási eredmények: A gesztusok el-
árulják, mikor állnak készen a siket ta-
nulók a matematika tanulására
Goldin-Meadow, Padden és munkatársaik 9–12 
éves siket gyermekeket vizsgáltak, akik a matema-
tikai ekvivalenciáról tanultak. A diákokat arra kér-
ték, oldjanak meg olyan feladatokat, mint például: 
6 + 5 + 8 = _ + 8. Az ilyen korú gyermekek már 
tudhatják, hogy miként kell összeadni és kivonni, 
de sokan még nem értik az ekvivalencia elvét. En-
nek az elvnek a megértése elengedhetetlen a ma-
gasabb fokú matematikai tudás elsajátításához. 
Azok a tanulók, akik még nem értik ezt az elvet, 
az egyenlet bal oldalán található számokat összead-
ják és 19-et írnak be a jobb oldali hiányzó helyre. 
Mások esetleg összeadják az egyenletben szereplő 
összes számot, és 27-et írnak be megoldásként. 
Ebben a feladatban a helyes megoldást úgy kapjuk 
meg, ha az egyenlet mindkét oldalán a végösszeg 
19 lesz. Azaz a válasz a hiányzó helyen 11.
A kutatás során a siket tanulók, akik rossz vála-
szokat adtak, további instrukciót kaptak a feladat 
megoldásához. A tanár a bal oldalon lévő számokra 
mutatott és elmagyarázta, hogy az egyenlet ezen 
oldalának összege (jelezve egy gesztussal, mintha 
vonalat húzna) meg kell egyezzen a másik oldal 
összegével (jelezve egy másik hasonló gesztussal). 
Ezt követően a tanulókat új feladat elé állították. 
A kutatók azt akarták tudni, vajon a tanulók gesz-
tikulálása, mialatt elmagyarázták rossz válaszaikat 
az első feladat során, előre jelzi-e a tanulásra való 
készenlétüket.
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Hasonlóképpen a halló gyermekek beszédet kísérő 
gesztikulációjához, a siket gyermekek is produkál-
tak jelelést kísérő gesztusokat. A halló gyermekek 
például ki tudják mondani a hatos számot, és ezzel 
egy időben rá tudnak mutatni a hatosra a táblán. 
Siket gyermekek is meg tudják tenni ugyanezt: je-
lelnek az egyik kezükkel és mutatnak a másikkal, 
vagy éppen jelelik a hatos kézformát, és ráhelyezik 
az írott hatosra a táblán. Az olyan kézmozdulatok, 
mint a mutatás, a vonalhúzás vagy az íves mozgá-
sok a táblán, gesztusokként kerültek kódolásra, a 
jeleléssel közvetített információkat pedig külön 
kódolták. Ezután a gesztusokkal kifejezett infor-
mációt összehasonlították a jelben kifejezett infor-
mációval.
A kutatás eredménye szerint a siket gyermekek 
ugyanolyan mértékben használnak gesztusokat, 
mialatt matematikai ekvivalenciai feladatokat ol-
danak meg, mint halló társaik. Ugyancsak kide-
rült, hogy a siket gyermekek gesztusaikkal és jele-
ikkel különböző információkat tudnak kifejezni. 
Ebből pedig arra lehet következtetni, hogy a hibás 
párok valóban léteznek a jelnyelvben is.
A kutatók azt is megállapították, hogy azok a si-
ket gyermekek, akik megnyilatkozásaikban nem 
használtak gesztusokat – kevesebbszer mutattak 
rá a táblára a matematikai feladat megoldása so-
rán – kevésbé jól teljesítettek a kapott instrukció 
után. A kutatás szerint tehát a siket jelnyelvhasz-
náló gyermekeknél a gesztusok valóban segítenek 
előrejelezni a tanulás sikerességét.

A tanári gesztikuláció is segítheti a tanu-
lást
A tanári gesztikuláció is segítheti a diákok tanu-
lását.19 Természetes osztálytermi instrukciókat 
vizsgáló kutatások szerint a halló diákok hatéko-
nyabban tanulnak, ha a tanárok gesztikulálnak.20,21 
A  természettudományi tantárgyakban a gesztu-
sokat például olyan jelenségek magyarázásakor 
használják, mint az elektromos áramhoz kötődő 
mágneses mező, vagy például a kémiában annak 
bemutatásakor, hogy bizonyos molekulapárokat, 
amelyek tükörképei egymásnak, egymásra lehet 
helyezni, míg másokat nem (mint a kezek eseté-
ben). Amikor a diákok a matematikai ekvivalen-
ciáról tanulnak, sokkal hatékonyabb a tanulás, ha 

az instrukció egyszerre a beszéd és a gesztikuláció 
segítségével hangzik el, mintha csak szóban halla-
nák.23

Habár a gesztikuláció szerepét az oktatásban fő-
ként halló gyermekek kapcsán vizsgálták, vannak 
vélelmek a siket gyermekek oktatásáról is.22. Ami-
kor a siket diákok a tolmácsra figyelnek, lemarad-
hatnak a tanári magyarázatoknál a gesztikulációs 
információról. A tolmácsok gyakran messze ülnek 
a táblától, aminek az lehet a következménye, hogy 
amíg a siket tanuló a tolmácsot nézi, nem fér hozzá 
azokhoz a plusz információkhoz, amelyeket a tanár 
gesztusai fejeznek ki.
A gesztusok szerepének kérdése a siket diákoknak 
szóló tanári instrukciókban további kutatásokat 
tesz szükségessé. A siket tanulókat segíthetik az 
olyan tanárok, akik az új ismeretek vagy informá-
ciók magyarázatát gesztikulációval kísérik (például 
képekre mutatnak rá, számokat formálnak, esemé-
nyeket játszanak el). Ez a jelnyelvet használó taná-
rok és a halló tanárokkal dolgozó tolmácsok vizsgá-
latát is jelenti. Egyre inkább köztudott tény, hogy a 
tanulás annál sikeresebb, minél többféle formában 
és csatornán jelenik meg a tananyag. Ez alapján 
pedig a kutatók és az oktatás területén tevékeny-
kedők együttműködésére van szükség ahhoz, hogy 
a siket gyermekek számára is elérhetővé váljon a 
multimodális tanulás lehetősége.

A gesztusok és a térbeli gondolkodás
Amikor az emberek társalgásaik során mozgások-
ról vagy képekről beszélnek és térbeli fogalmakat 
használnak, többet gesztikulálnak.24 Ez azt jelent-
heti, hogy a gesztikuláció a térbeli gondolkodás és 
a nyelv között közvetítőként működhet. A térbeli 
képességek fejlődésének kérdése iránt mind na-
gyobb az érdeklődés, hiszen összefüggésben áll a 
matematika és a természettudományi tantárgyak 
tanulásának hatékonyságával.25 Például a mentális 
rotációs képességek előre jelezhetik az iskolai alkal-
masságot vizsgáló SAT-vizsga matematikai részére 
kapott pontszámokat.26 Tény, hogy a térbeli képes-
ségek befolyásolják az emberek későbbi választá-
sait munkahelyüket illetően is; a fejlettebb térbeli 
képességekkel rendelkezők szívesebben dolgoznak 
ugyanis a tudomány, a technológia, a matematika 
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területein, műszaki pályán vagy a reál tudományok 
világában.27

A gesztusok segítik a halló gyermekeket a térbeli 
gondolkodásban.28 A jelelési készség szintén össze-
függésben áll a fejlettebb térbeli készségekkel. A si-
ket és halló jelnyelvhasználók gyorsabbak és jóval 
precízebbek a mentális rotációs feladatok megoldá-
sában a jelnyelvet nem ismerőkhöz viszonyítva.29 
Ezt arra vezetik vissza, hogy a jelnyelvhasználók-
nak több gyakorlatuk van az irányok és a térbeli 
elhelyezkedések figyelemmel kísérésében a jelelő 
nézőpontjából. Sőt, azok a gyermekek, akik már 
igen korán találkoznak a jelnyelvvel, jobban meg 
tudják jegyezni térbeli formák sorozatait azoknál, 
akik nem jelelnek vagy idősebb korukban találkoz-
nak a jelnyelvvel.30 További kutatásra van szükség 
arról, hogy a jelnyelvvel való gyakori érintkezésnek 
milyen hatása van a térbeli kommunikációs kész-
ségek fejlődésére, valamint arról, hogy mindez mit 
jelent a jelnyelvet nem ismerő siket gyermekek vo-
natkozásában. Emellett azt is vizsgálni szükséges, 
hogyan lehet a jelelő tanulók térbeli gondolkodá-
sában tapasztalható előnyét a tanulás hatékonysá-
gának elősegítésére fordítani.
Noha a matematikai ekvivalenciafeladatok megol-
dása általában nem igényel térbeli gondolkodást, 
a gesztikulálás mégis segítheti a diákokat a jelen-
ség megértésében, hiszen térbeli stratégiákat hasz-
nálnak a kérdések megoldásához. A matematikai 
ekvivalenciafeladatok megoldása a diákoktól azt 
igényli, hogy megértsék a kapcsolatot az egyenlet 
két oldalán szereplő számok között, valamint azt 
is, hogy bizonyos számok egy csoportot alkotnak. 
Például annak a megoldása, hogy 6 + 5 + 8 = _ + 8, 
azt követeli meg, hogy a diák megértse, mi történik 
a hatossal és az ötössel.
A gesztusok akkor is segítik a tanulást, ha az infor-
máció nyelv segítségével nem hangzik el. Már ön-
magában az, ha arra kérjük a tanulókat, hogy gesz-
tikuláljanak – anélkül, hogy megmutatnánk nekik, 
hogyan – segítheti őket új problémamegoldó stra-
tégiák felfedezésében.31 Például a tanárok kérhetik 
a diákokat, hogy mutassák meg, hogyan oldanák 
meg a feladatot egyszerű rámutatással, nagyobb 
mozdulatokkal vagy a táblára ujjal rajzolással, sőt, 
a tanárok be is mutathatják, ők hogyan oldanák 
meg a feladatot gesztikuláció használatával.

A különböző vizsgálatokból a kutatók arra követ-
keztettek, hogy a gesztikuláció és a nyelv külön-
böző típusú készségeket fejlesztenek és különböző 
típusú problémamegoldási módszereket tesznek 
elérhetővé.32 A különböző gondolkodási módok 
– legyen szó térbeli, gesztusokkal kísért vagy egy 
absztrakt, nyelvben kifejezett módról – különböző 
előnyöket jelentenek a diákoknak.

Gesztikulálás és nyelvi fejlődés
Amellett, hogy a gesztusok rámutatnak, hogyan 
sajátítanak el a gyerekek matematikai és természet-
tudományi fogalmakat, a nyelvi fejlődésről is árul-
kodhatnak. A csecsemők gesztusokat használnak 
kommunikációjuk során, még azelőtt, hogy első 
szavaikat kiejtenék.33 A gyerekek hajlamosak arra 
is, hogy először egy gesztust alkalmazzanak vala-
mely tárgy leírására, és csak később kezdik hasz-
nálni a rá illő szót.34 Siket gyermekeknél a korai 
gesztusok a korai jeleket jósolhatják meg.35 Az egy-
szerű gesztusok megelőzik az egyszerű szavakat, és 
a gesztus + szó kombináció megelőzheti a szó + szó 
kombinációt.36 Kutatók olyan halló gyerekeket 
vizsgáltak, akik mind az olasz hangzó, mind az 
olasz jelnyelvet tanulták, és azt találták, hogy a 
gyerekek előbb használnak gesztus  +  szó, mint 
jel + szó kombinációkat. Ez pedig összhangban áll 
a gesztusok nyelvfejlődésben játszott korai szere-
péről tett megállapításokkal.38 A gesztusok mind a 
siket, mind a halló gyermekek nyelvelsajátításában 
egy új lépcsőfokot jelentenek.38

Úgy tűnik, hogy a gesztikulálás összefüggésben áll 
a szókinccsel is, aminek végső soron meghatározó 
szerepe van a nyelvi készségek alakulásában és az is-
kolai teljesítményben.15 Kutatók azt találták, hogy 
a nagyobb szókinccsel rendelkező halló gyerekek 
otthonaiban több gesztikulálás volt jellemző, mind 
a gyerekekre, mind pedig a szüleikre. Egy kísérlet 
során, amelynek célja az volt, hogy halló gyereke-
ket gesztikulációra ösztönözzenek, kutatók arra 
az eredményre jutottak, hogy amikor a gyerekek 
többet gesztikuláltak, több szót is használtak szü-
leikkel folytatott társalgásaikban.39 A gesztikuláció 
előkészítheti az utat a nyelvi fejlődéshez, ami végső 
soron a tanulás alapjait fekteti le és a társas kapcso-
latok kialakulását szolgálja egy egész életen át.
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A gesztikulálás teljes hiánya vagy ritka használata 
kisgyermekeknél előre jelezhet problémákat a nyel-
vi fejlődés során. Mivel a gesztikuláció gyakran a 
nyelvi fejlődés mérföldköveit előzi meg, amennyi-
ben a szülők és a tanárok a gesztikuláció használa-
tában késést tapasztalnak, képesek lehetnek hama-
rabb felismerni a nyelvi zavarok és az autisztikus 
spektrumzavar kockázatát.40

Összefoglalva, a gesztikulálást vizsgáló kutatások 
rámutatnak, hogy a vizuális-manuális modalitás 
fontos szerepet játszik valamennyi tanuló észlelésé-
ben, nem csak a jelelő gyerekek esetében. Különö-
sen érdekes eredmény, hogy a gesztikuláció a jelelő 
gyermekek nyelvi38 és problémamegoldó képessé-
gének fejlődésében19 is szerepet játszik. Mint a tér-
beli észlelés egy módja, a gesztikuláció bepillantást 
enged az elmébe.41 A gesztusok a tanulás átmeneti 
szakaszait jelezhetik, és segíthetnek olyan straté-
giák megtalálásában, amelyek a jelnyelvet ismerő 
tanulók számára utakat nyithatnak a matematikai 
és természettudományi feladatok megoldásában. 
A  siket gyerekek gesztushasználatának vizsgálata 
tulajdonképpen arra a kérdésre keresi a választ, 
hogy milyen módokon lehet a jelek és a gesztusok 
együttes használatával segíteni a siket gyerekek ta-
nulását. Fontos megérteni a gyerekek térbeli kom-
munikációjának szerepét, és további kutatás szük-
séges annak feltárásához, hogy a jelnyelvi gyakori 
kitettség milyen hatással van e képességek fejlődé-
sére.

Tanulságok a szülők és az oktatásban 
részt vevők számára
A rámutató gesztusok fontosak a jelnyelvi fejlődés-
ben. A szülőknek, amikor csak lehetséges, használ-
niuk kell őket, például amikor új jeleket kezdenek 
alkalmazni vagy eseményeket szeretnének elma-
gyarázni. A rámutató gesztusok kapcsolatot terem-
tenek a nyelv és a környezet között, és a felnőtteket 
és a gyerekeket egyaránt segítik a hatékony kom-
munikációban. A szülőknek gyermekeik rámutató 
gesztusaira is érzékenyeknek kell lenniük, és azokat 
útmutatóként használniuk kell a gyermekeikkel 
folytatott társalgások megkezdéséhez és fenntartá-
sához.
Nem feltétlenül szükséges megtanulni a gesztiku-
lálást, sokkal fontosabb hagyni, hogy a gesztusok 

spontán módon jelentkezzenek. A gesztusok egyre 
gazdagabbá válnak, ahogy összetett térbeli jelensé-
gekről kezdünk beszélni. De a gesztikulálás jelen 
van valamennyi hétköznapi társalgásban.
Amikor tanárok matematikát vagy természettudo-
mányi tantárgyakat tanítanak, olyan ideális elhe-
lyezkedést érdemes keresniük az osztályteremben, 
hogy tudjanak mutogatni vagy más gesztusokat 
használni, mialatt a tábla előtt magyaráznak, vagy 
amikor a környezet fizikai tárgyait használják.
A nagyothalló gyerekeknek, akik hangzó nyelvet 
tanulnak, nem szabad akadályozni a gesztusok 
használatát. Azoknak a felnőtteknek pedig, akik 
siket vagy nagyothalló gyerekekkel kommunikál-
nak, nem kell kerülniük a gesztusok használatát. 
Természetesen kell gesztikulálni, legyen szó beszéd-
ről vagy jelelésről.
Noha ezen kérdések kutatása még kezdeti szakasz-
ban jár, érdemes lenne a jelnyelvi tolmácsok figyel-
mét felhívni a gesztikuláció fontosságára és biztatni 
őket a rámutatások sokkal természetesebb alkalma-
zására és a gesztikulációra a tolmácsolás alatt (pél-
dául hogy mutassanak a tábla felé, ahol a tanár áll, 
vagy a táblán lévő konkrét tananyagra).

Együttműködés további központokkal
Ezt a projektet a gesztikulálás szerepéről siket gyere-
kek tanulásában a Nemzeti Tudományos Alap Vi-
zuális Nyelv és Vizuális Tanulás Tanulástudományi 
Központja /National Science Foundation’s  Science 
of Learning Center on Visual Language and Visual 
Learning (VL2)/ és a Térbeli Intelligencia Tanulá-
si Központ /Spatial Intelligence Learning Center 
(SILC)/ támogatta.

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 szülők-
nek és a pedagógusoknak, valamint mindenki más-
nak, aki siket vagy nagyothalló gyerekekkel dolgo-
zik. E közlemények áttekintik a fontos kutatási 
eredményeket és tudományos ismereteket, vala-
mint felkészült javaslatokat tartalmaznak a szülők, 
a pedagógusok és a szakemberek számára. A jelen 
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közlemény célja a gesztikulálás gyermeki fejlődés-
ben és tanulásban betöltött szerepének ismertetése.

A VL2 információi a családok és osztá-
lyok számára
A Gallaudet Egyetemen működő, a Nemzeti Tu-
dományos Alap Vizuális Nyelv és Vizuális Tanulás 
Tanulástudományi Központjának (VL2) tudomá-
nyos eredményei olyan alapvető tudást hoztak lét-
re, amely használható fontos, bizonyított alapokon 
nyugvó, gyakorlati információk összeállításához. 
A kulcsfontosságú felfedezések, melyek hozzájárul-
nak ahhoz, hogy a VL2 a tudományt gyakorlatban 
is megvalósítsa, számos laboratórium munkáját 
ölelik fel, és a következő lényeges megállapításo-
kat is magukba foglalják. Egy vizuális nyelvvel való 
korai érintkezés vizuális feldolgozáshoz és a maga-
sabb szintű kognitív feldolgozáshoz vezet, annak 
minden előnyével; a korai ASL és angol nyelvi 
érintkezés a kétnyelvűség előnyeivel jár; a vizuális 
jelnyelvi fonológia fontos elősegítő szerepet játszik 
a siket gyermek korai olvasástanulásában, éppúgy, 
ahogy a hangzó nyelvi fonológia a halló gyermekek 
esetében.
A VL2 gyakorlati, oktatási és etikai forrásokat készít 
pedagógusoknak, szakembereknek, döntéshozók-
nak, szülőknek, kutatóknak és a nagyközönségnek.
További információért, lásd:
vl2.gallaudet.edu, vl2storybookapps.com, 
 vl2parentspackage.org.
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