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KOLIK POZNÁMEK K UPLATN NÍ NESLYŠÍCÍCH PEDAGOG
BILINGVÁLNÍ VÝCHOVY A VZD LÁVÁNÍ NESLYŠÍCÍCH ŽÁK

V PROCESU

Znakový jazyk je prvním jazykem neslyšícího dít te. K tomu, aby se jej
nau ilo, pot ebuje vhodnou p irozenou jazykovou interakci s okolím. Neslyšící
dít pot ebuje kontakt s neslyšícími dosp lými a také s ostatními neslyšícími
d tmi.
Pracovní program, Northern Council of the Deaf, 1987 (Gregory, Hartley 1991)
Již n kolik let probíhají diskuse nad možnostmi p ijetí bilingválního
výchovn -vzd lávacího modelu na našich speciálních školách pro sluchov
postižené. Bilingvismem neslyšících se rozumí znalost a používání znakového
jazyka a jazyka majoritní spole nosti zem , v níž neslyšící žijí (Jab rek 1998).
Bilingváln vzd lávaný eský neslyšící by m l:
• komunikovat v eském znakovém jazyce,
• íst s porozum ním texty v eském jazyce,
• být schopen písemn se vyjad ovat v eském jazyce.
Zavád ní nových p ístup do stávajícího systému s sebou p ináší mnoho
zm n. Jednou z nezbytn nutných podmínek pro p ijetí bilingválního (a s ním
neodd liteln spjatého bikulturního) modelu výchovy a vzd lávání neslyšících
d tí je zajišt ní pedagogického personálu se znalostí eského znakového jazyka.
Jak potvrzují zkušenosti zahrani ních odborník , bilingvální výchovn vzd lávací p ístup nelze uplatnit bez zapojení kvalifikovaných neslyšících
pedagog .
Na školách s bilingválním p ístupem v zahrani í se p iklán jí ke
kooperativnímu stylu vyu ování, jehož cílem je u neslyšících d tí vzbudit zájem
o jazyk, úctu k n mu. Jako vzor má sloužit také rovnocenný vztah mezi
neslyšícími a slyšícími pedagogy. Tam, kde slyšící pedagog respektuje znakový
jazyk jako plnohodnotný a souhlasí se vzájemnou spoluprací, již zaznamenali
pozitivní p ínos p ítomnosti neslyšícího pedagoga:
• Neslyšící pedagog ovládající znakový jazyk je nejlepším jazykovým
vzorem. Zejména prelingváln neslyšící druhé a další generace užívají
znakový jazyk na takové úrovni, jaké slyšící pedagog, jehož mate ským
jazykem není znakový jazyk, nem že prakticky dosáhnout.
• Pokud neslyšící pedagog dokáže komunikovat ve znakovém jazyce a v psané
podob jazyka majoritní spole nosti, je vzorem bilingvální osoby.
• U d tí je setkáním s neslyšícím pedagogem posilováno v domí
p íslušnosti ke kulturní a jazykové minorit
Neslyšících; jeho
prost ednictvím mohou svou kulturu lépe poznat.
• Neslyšící pedagog má pozitivní vliv na socializaci d tí. Dochází tak
k sociáln -kulturní identifikaci, k podpo e sebed v ry a sebeúcty žák .
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• Neslyšící pedagog se m že pro své neslyšící žáky stát vhodným vzorem
chování a rovnocenných partnerských vztah ke slyšícím.
• Na základ bohatých osobních zkušeností pomáhá neslyšící pedagog
neslyšícím d tem lépe se orientovat v životních situacích souvisejících se
sluchovým deficitem.
• Neslyšící pedagog m že usnadnit slyšícímu kolegovi jednání s neslyšícími
rodi i.
Jednou z cest, jakou mohou školy zajistit prost edí k optimálnímu
komunika nímu rozvoji neslyšících d tí, je tým složený z neslyšícího a slyšícího
u itele v každé t íd . Toto uspo ádání neumož uje pouze setkávání d tí
s p irozenými uživateli znakového jazyka, ale zárove m že demonstrovat
produktivní spolupráci mezi slyšícími a neslyšícími lidmi, kte í respektují jeden
druhého a své kompetence. Krom toho tak u itelé sami získají p íležitost
vzájemn se u it o svých jazycích a kulturách (Erting 1998).
Pavlína Chvátalová
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