
oktatási időszak ne legyen színtere a további integrációnak, hanem erőteljes
nyitást  jelentsen  a  hallók  felé.  A megfelelő  formák,  a  különböző  szintű
tanulókhoz szabott változatok kimunkálása még előttünk áll, igen lényeges,
hogy több variáns álljon majd rendelkezésre egyetlen séma helyett.
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Fórum

Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság (Kaposvár)

„Fejlesztés vagy áthelyezés?”
- a gyógypedagógia holnap -

HUBERNÉ FIRKOLA GABRIELLA
(Közlésre érkezett: 1991. december 10.)

A Fejlesztő  Pedagógia  1991.  évi  1.  számában  dr.  Demeter  Katalin
tollából  ugyanezen  a  címen  jelent  meg  esetismertetés,  melyben  arról
kaphatunk képet,  hogyan sikerült  egy hátrányos körülmények között  élő,
alacsony  iskolai  teljesítményt  nyújtó  gyermek  fejlesztését  az  általános
iskolában megoldani.  Elnézést  kérve  a  szerzőtől  a  plágiumért,  fontosnak
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tartom tisztázni, hogy írásomban - főként, ami az elveket illeti - több ponton
is  kapcsolódom a  jelzett  cikkhez.  A címben szereplő  kérdés,  a  gyakorló
pedagógusok,  a  tanító-,  valamint  tanárképzéssel,  tanuláselmélettel
foglalkozó szakemberek, kutatók körében egyre inkább előtérbe kerülő, a
mindennapok gyakorlatában általánossá váló problémára utal. Úgy gondo-
lom, hogy az itt jelzett alternatíva valójában nem jelent egymástól független
választási lehetőséget. A gyermeket tisztelő, munkájukért, szakmaiságukért
felelősséget vállaló pedagógusok természetesen a fejlesztésre „voksolnak”,
áthelyezéssel együtt és attól függetlenül is. A választási lehetőség valójában
az,  hogy mikor van feltétlenül  szükség az áthelyezésre (és természetesen
továbbra is, a képességeknek megfelelő fejlesztésre), illetve milyen esetek-
ben lehet és kell a fejlesztést - a megfelelő feltételek megteremtésével - az
általános iskolában biztosítani.

Nem beszélhetünk erről a fontos kérdésről anélkül, hogy ne érintenénk
napjaink pedagógiájának talán legneuralgikusabb pontját: az integrációt. E
témakörben az érdeklődők a különböző hazai elképzelések, nézetek mellett
számos érdekes, tanulságos (napjaink gazdasági feltételrendszerében aligha
megvalósítható) külföldi példával, kísérlettel ismerkedhetnek meg.

Gyermekeink  fejlesztését,  oktatását,  nevelését  azonban  itt  és  most  a
távolabbi, a közelmúlt és természetesen a jelen felsőoktatási rendszerében
képzett  pedagógusoknak,  a  jelenlegi  társadalmi,  gazdasági  körülmények
között működő iskoláinkban kell megoldani.

A címben jelzett  kérdéssel  az áthelyezéssel  foglalkozó szakemberek a
„fejlesztés, de melyik iskolatípusban?” változatával találkoznak a minden-
napi  gyakorlatban,  naponta  többször  is.  Tudjuk,  hogy  ma  az  általános
iskolában  tanító  pedagógusok  nem,  vagy  csak  hiányosan  felkészültek  a
különböző  részképesség-kiesés  miatt  tanulási  zavarokkal  küszködő  gyer-
mekek eredményes oktatására. Ennek ellenére egyre többet lehet hallani az
úgynevezett fejlesztő osztályok, csoportok beindításáról.

Természetesen üdvözölni és segíteni kell minden olyan kezdeményezést,
amelyben az általános iskola - megfelelői szakmai feltételek biztosításával -
felvállalja  a  retardált  fejlődési  ütemű,  tanulászavaros,  de  nem  értelmi
fogyatékos gyerekek fejlesztését. Az ilyen tanulócsoportoknak azonban csak
akkor van létjogosultságuk, ha oda nem a tantestület szubjektív megítélése,
hanem objektív, szakemberek által végzett vizsgálatok alapján kerülnek be a
tanulók.  Ezért  ezen  csoportok  összeállításában,  a  szelekcióban  és  a
későbbiekben  a  folyamatos  kontroll-nyomonkövetésben  a  tanulási
képességet  vizsgáló  szakértői  bizottságokra  nagy  felelősség  hárul.
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Megyénkben  is  ismertek  ilyen  kezdeményezések.  Bizottságunk  a  lehe-
tőségek  szerint  nemcsak  a  szelekcióban,  hanem  a  későbbiekben,  a
mindennapi  gyakorlatban  is  hasznosítható  ötletekkel  és  az  időszakos,
rendszeres kontrollvizsgálatokkal igyekszik segíteni ezeknek az iskoláknak
a munkáját.

A Köznevelés 1992. évi 8. számában dr. Illyés Sándor, a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai  Tanárképző  Főiskola  főigazgatója  a  gyógypedagógia
jelenéről és jövőjéről ír. Rövid történeti áttekintés után vázolja a dinamikus
jelent, majd cikke végén a jövőt is sejtetni engedi. „... A gyógypedagógia
kész  és  felkészült  arra,  hogy hagyományos  intézményei  köréből  kilépve
fejlesztő  szolgáltatásait  a  többségi  iskolákban  is  kiépítse...”  Mi  ezt  a
nyitottságot a fent leírt módon értelmezzük. Meggyőződésünk, hogy minden
tanulót  abban  a  közösségben  kell  fejleszteni,  amelyben  a  képességeinek
megfelelő  maximális  teljesítmény  elérése  biztosítható.  Csak  azok  a
kezdeményezések  válhatnak  gyakorlati  valósággá,  melyeknek  egyetlen
nyertese van: a gyermek.

Látásvizsgáló Országos Szakértői Bizottság (Budapest)

A vak gyermekek integrációs neveléséről
a korai fejlesztő szemével

BÁGYA FERENCNÉ
(Közlésre érkezett: 1992. február 13.)

A gyógypedagógusok egy része örömmel fogadja, hogy az új  oktatási
törvény lehetőséget ad a speciális oktatást igénylő gyermekek integrációs
nevelésére. A törvény ugyan megadja ezt a lehetőséget, de sajnos hiányoz-
nak még az együttnevelés jogi, szakmai és gazdasági feltételei.

A következőkben szeretném az integrációs nevelés előnyeit - a teljesség
igénye nélkül - alátámasztani.
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