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CSALÁD

Értjük egymást!

A születés pillanatától fogva a szülők és gyermekük között kialakul egy
olyan szoros kötelék, kapcsolat, amely végigkíséri őket majd életük
időnként rögös, de gyakrabban szárnyaló, boldog életén. Ennek a különleges és megismételhetetlen kapcsolatnak pedig az alapja és kötőereje a
szülő és gyermeke közötti egyedi és csak rájuk igaz kommunikáció.

készségük, mint társaiknak, az iskolában a
korai vizuális stimulusnak köszönhetően
könnyebben tanulnak, szívesebben olvasnak és kimagaslóan jó a szövegértésük. és
mindezek mellett talán, a legfontosabb
üzenete ennek a módszernek, hogy ezek a
gyerekek jóval nyitottabban, elfogadóbban
tekintenek szét a világban. számukra nem
idegen a jelelés, természetes és elfogadott
nyelvnek tekintik a siketnémák jelbeszédét,
és közös jövőben gondolkodnak mindazokkal, akik kicsit mások, mint ők.

és hogy mit adhat a számunkra ez a még
kissé idegennek, imeretlennek tűnő nyelv?
a megértést, egy összekaccsintást mindazokkal, akik értik és érzik ezt a speciális és
asszociációs nyelvet. segítséget, hogy a
születés pillanata után könnyebben igazodjunk el ebben az újdonsült kapcsolatban,
eszközt, hogy felemelt hang nélkül is érvényt szerezzünk akaratunknak, és lehetőséget arra, hogy gyermekünk mesés világa
számunkra is érthetővé, olvashatóvá váljon.
METROPOL

Joseph Garcia dél-amerikai orvos nevéhez a fűződik baba-Jelbeszéd. az
1970-es évek közepén saJátította el a mozdulatokra épülő nyelvezet a
és nem sokkal ezután hivatalos tolmács lett. munkáJa során arra
lett fiGyelmes, hoGy hallássérült barátainak halló Gyermekei már
hat-nyolc hónaposan elkezdtek Jelekkel kommunikálni, sokkal korábban, mint ahoGyan nem Jelelő társai beszélni kezdtek volna. ez a
felfedezés indította el további kutatásait, melyek középpontJában a
korai beszédfeJlődés volt, és hoGy a korai Jelbeszéd erre milyen hatással van. a hivatalos amerikai Jelbeszédet használva mára már több
százezer szülő tanította és tanítJa Jelelni Gyermekét. Joseph
Garciával eGy időben két másik orvos, linda acredolo és susan
Goodwin is felfedezte a korai Jelbeszéd előnyeit, és további kutatásokba foGtak. több tucat Jelelő babát követtek életük korai szakaszában (2, 3 és 8 éves korban), és azt vették észre, hoGy a Jelelni tanuló Gyermekek sok tekintetben (koGnitív és nyelv, feJlődés terén)
felülmúlták nem Jelelő társaikat. erősíti a szülő-Gyermek kapcsolatot, és a korai kommunikáció Jelentős mértékben hatással van a kisGyermekek által alkotott képre a viláGukról és saJát maGukról.

ezt ne dobd ki!!!!
a legfőbb tanítómester a szülő, a legjobb iskola a család
minden szülő vágya, hogy gyermeke nyitott, kiegeynsúlyozott, boldog gyermekkort
mondhasson majd magának. szeretné, ha az ő gyereke harmonikus és

ak
Utat találnlelkek
oz a
egymásh
– dél-amerikából érkezett hozzánk ez az új
– ott egyébként már évtizedek óta működő –
lehetőség, amely eszközt ad arra a szülőknek, hogy kisbabájukkal már akkor kialakítsanak egy közös és mindenki számára
érthető nyelvet, amikor még a beszédfejlődés nem áll olyan szinten,
hogy a gyermek el tudja mondani,
mit is szeretne valójában –
mondja fodor zsuzsa, a babajelbeszéd itthoni, elkötelezett
képviselője. – ez az asszociációra alapuló jelelőbeszéd – nem nevezném
jelbeszédnek, hiszen halló gyermekekről van
szó, ezért inkább jelelőbeszédként említeném –
biztosítja, hogy az anyuka
már egészen korán megértessen alapvető dolgokat
csemetéjével. ennek köszönhetően könnyedén

beleláthatunk a gyermekek világába, megismerhetjük annak különös gondolatiságát.
szorosabbra fűzi a kapcsolatot a szülő és a
kisgyermek között, közösséggé kovácsolja
mindazokat, akik értik ezt a közös nyelvet.
de a jelelés jóval túl mutat mindezen,
vagy amit első látásra vagy hallásra
gondolnánk erről a tanfolyamról. azonkívül, hogy könnyebbé és szebbé varázsolja az első hónapokat,
éveket, a jelelő babáknak bizonyítottan 3
és 6 éves korukra
sokkal jobb a kooperációra való
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