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A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskoláról hár-
man hallgatók, kéthetes tanulmányúton voltunk Angliában, Bil-
linge-ben, Liverpool környékén, ahol különböző iskolákat láto-
gattunk meg. Az iskolák nagy százaléka katolikus vagy anglikán
egyházi iskola

A két  hét  alatt  a  Nugent  House nevű  fiúiskolában  laktunk,  ahol  érzelmi-  és
magatartászavaros gyerekeket nevelnek-oktatnak. A gyerekek szigorú napirend
szerint élnek, fegyelmezett nevelést kapnak, emellett a légkör nagyon barátsá-
gos. Az iskolában a tanulás és a zenei nevelés mellett nagy gondot fordítanak a
sportra is. A gyerekek nagy, kétszintes, családias jellegű lakásokban laknak, több
nevelőtanár felügyeletével. A tanítás végén minden csoport megbeszélést tart az
osztályfőnökével,  amely során  elemzik  a  napi  munkát,  eredményeit,  értékelik
önmaguk tevékenységét.

Az angliai iskolarendszer eltérő a miénktől:

3 - 6 év Nursery School (óvoda)
6 - 11 év Primary School (Magyarországon alsó tagozat)
11 - 16 év High School (felső iskola)
16 - 18 év 6th From College (érettségire és egyetemre felkészítő)
18 - University (egyetem)

Sok intézmény két iskolafokot is magában foglal, tehát a gyerekeknek nem
kell  iskolát  változtatniuk,  új  tanárokhoz,  társakhoz  szokni.  Az  első  három
iskolában  a  gyerekek  egyenruhában  járnak,  hogy  elkerüljék  a  szülők  anyagi
helyzetéből adódó különbségeket.

A fogyatékos  gyermekek  mintegy  90%-a  ép  gyerekekkel  integráltan  tanul
együtt. A fogyatékos gyermeknek saját tanítója van, aki kizárólag neki segít és
megkapja a szükséges technikai és egyéb berendezéseket, eszközöket is. Külö-
nös módon a magatartászavaros, érzelmi és tanulási zavaros gyerekeknek külön
speciális iskoláik vannak.
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Többek között meglátogattuk a  St. Adam's School-t, amely 4-11 éves gyere-
kek  oktatását-nevelését  látja  cl.  Az  iskolában  5  különböző  típusú,  speciális
szükségletű gyerek tanul integráltan. Már egészen korán, 4-5 éves korban írni,
olvasni,  számolni  tanulnak,  és  tanulják  a  számítógép  használatát  is,  amely
bármikor  rendelkezésükre  áll.  Figyelemre  méltó,  hogy az  olvasást  az  óvodai
nevelés során úgy készítik elő, hogy a tárgyakra, eszközökre szócsík segítségé-
vel ráírják a nevét.

Voltunk több olyan  iskolában,  ahol  hallássérült  gyerekeket  neveltek  integ-
ráltan. Egy külön tanáruk van, és megfelelő a felszerelésük. Így együtt  tanul-
hatnak a  többi  gyerekkel.  Minden halláskárosult  gyerek visel  hallókészüléket,
azok is, akiket teljesen siketnek tartanak. Meglepő volt, hogy ezek a gyerekek is
olyan jól beszélnek, hogy az még az idegen számára is érthető.

Látogatást  tettünk  a  Clarence  House  Schoolban,  amely  testvériskolája  a
Nugent House-nak. Ez is speciális iskola, magatartászavaros leányok számára. A
gyermekek saját,  egyéni program alapján tanulnak. Fontosnak tartják az életre
való felkészítést minden területen: többek között a gyermekeket főzni is tanítják.

Egy másik,  kissé  hasonló  iskola  az  All  Saints  R.  C.  High  School,  amely
normál iskola; problémákkal küzdő gyermekek tanulnak itt. Az iskolába kerülés
előtt,  felvételkor  a  gyermekeket  részletesen  megvizsgálják.  Egy hónapig  nem
differenciálják az osztályokat, majd minden gyermekkel ismét elvégeztetnek egy
tesztet. A legjobb tanulókat áthelyezik egy másik iskolába, ahol jobban tudnak
fejlődni.  A problémás  gyermekeket  kisebb  csoportokba  osztják  be,  angol  és
matematika órákon pedig egyéni előrehaladásuknak megfelelően, külön vesznek
részt. A csoportok között átjárás van. Az iskolában nagy hangsúlyt helyeznek a
számítógép  kezelésének  oktatására.  A 16-18  évesek  órarendjében  ún.  szabad
sávok vannak, amelyekben ők választhatnak tantárgyakat. Két évig tanulják ezt a
választott tárgyat, majd vizsgázniuk kell belőle.

Előadást is hallgattunk a speciális nevelésről. Rendkívül fontosnak tartják az
integrációt, amelyhez természetesen megvannak a személyi és tárgyi feltételek is.
1976-tól  minden  gyereket  oktatnak,  a  legsúlyosabb  fogyatékos  gyerekek  is
részesülnek  speciális  ellátásban,  fejlesztésben.  1981-től  a  speciális  iskolákból
megpróbálnak  mindenkit  normál  iskolába  helyezni,  megteremtve  hozzá  a
szükséges  feltételeket.  1981-ben  a  tanköteles  korú  gyerekek  20%-ának  volt
szüksége speciális nevelésre. Ebből 18% normál iskolába került, mint speciális
szükséglettel rendelkező gyerek, csupán 2%-uk került speciális iskolába. Az erről
szóló  döntés  egy  szakértői  bizottságtól  származik,  amely  a  pedagógustól,
pszichológustól, orvostól és a szülőktől kapott információk alapján írja meg a
szakvéleményt.  Szükség  esetén  másfajta  szakemberektől  is  informálódnak.
Nyomtatványon összesítik  az adatokat,  a  speciális  szükségleteket,  a  javaslatot
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és az iskolatípust, ahová a gyerek kerülni fog. Rögzítik a szükséges terápiákat is.
A határozatot a LEA nevű szervezet hozza, amely egy évig érvényes és kötelező.
Minden évben felülvizsgálják azonban, és ha szükséges, újabb döntést hoznak.

A speciális szükségletekkel rendelkező gyermekeket oktató intézményeket az
említett szervezet (LEA) finanszírozza. Ez rendkívül fontos, mert egy speciális
szükségletű  gyermek  oktatása  jelenleg  negyvenszer  annyiba  kerül,  mint  egy
normál általános iskolába járó gyereké.

A  speciális  szükségletekkel  rendelkező  gyermekeket  a  következőképpen
csoportosítják:

SLD: súlyos és középsúlyos értelmi fogyatékosok
MLD: enyhe fokban értelmi fogyatékosok
EBD: emocionális zavar, viselkedészavar
PD: mozgásfogyatékosok
Medical: egyéb betegségek miatt gyógypedagógiai ellátást igénylők
Érzékszervi sérültek.

A két hét alatt az iskolával nagyon jó kapcsolatot sikerült kialakítanunk, és
örülünk, hogy betekinthettünk egy teljesen másfajta nevelési-oktatási rendszerbe,
megismerhettük a nevelésnek egy más típusú felfogását. Úgy gondoljuk, hogy az
ez idő alatt tapasztalt szemléletmódot, a megismert tényeket és módszereket a
későbbiek során is fel fogjuk tudni használni.

Köszönjük utazásunk szervezését dr. Buday József tanár úrnak, a Soros Alapítványnak az
utazás feltételeinek megteremtését. Dr. Charles Millsnek, a Nugent House School igazgatójá-
nak és az intézmény minden munkatársának, hogy látogatásunkat lehetővé tették.

Bernolák Dóra - Komonczy Eszter - Salát Luca

2
Beszámolónk a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Fő-
iskola  négy  hallgatójának  Angliában,  Ravenswood  Village-ben,
1993 június 21. és július 4. között tett szakmai gyakorlatáról szól.
Látogatásunk célja a szakmai tapasztalatszerzésen kívül a közép-
illetve súlyos értelmi fogyatékosokat oktató és nevelő ravenswoodi

intézmény  megismerése  volt.  Az  intézményt  egy  izraelita  vallási  alapítvány
működteti. Az 1953-ban alapított faluban jelenleg 179, 5-66 éves korú fogyaté-
kos  ember  él.  A falu  lakóit  életkoruknak  megfelelően  két  különböző  profilú
iskolában  foglalkoztatják:  az  5-19  éves  korúak  az  Annie  Lawson  Residential
School-ban, az idősebbek pedig a  Suhar David College of Further Education
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(munkára felkészítő tagozat) épületeiben tanulnak. Az Annie Lawson Residential
School  a  nemzeti  alaptantervnek  megfelelően  oktatja  tanulóit,  kiegészítve  a
sokszor  halmozottan jelentkező fogyatékosság  miatt  nélkülözhetetlen  speciális
terápiás foglalkozásokkal (fizioterápia, hydroterápia, zeneterápia, pszichoterápia,
logopédia).

A Suhar  David  College-ban  háztartási  ismeretek  tanítása  és  különböző,  a
falubeli  munkalehetőségeknek  megfelelő  szakmák  alapszintű  oktatása  folyik,
kiegészítve  számtalan,  kreativitást  fejlesztő  kézműves  kurzussal:  működnek
kerámia-,  textilfestő-,  nemezelő-,  festő-,  vesszőfonó  műhelyek.  Az  oktatás
eredményeként  a  falu jelenleg több mint  hatvan lakóját  foglalkoztatja a  helyi
boltban,  postán,  mosodában,  kávéházban,  kertészetben,  konyhán  és  aszta-
losműhelyben.

Az intézetben  töltött  két  hét  alatt  leginkább az  Annie  Lawson Residential
School munkájába nyertünk betekintést. Itt az oktatás az életkor és a fejlesztési
szükségletek alapján szerveződő kiscsoportokban folyik. A foglalkoztatásban az
egyéni  szükségleteknek  megfelelően  helyeznek  hangsúlyt  a  szenzoros-,
kognitív-, ill. motoros fejlesztésre, önkiszolgálásra, a szociális funkciók gyako-
roltatására,  logopédiára,  ill.  a nyelvi  kommunikációs képességek fejlesztésére.
Helyet kap emellett a fizioterápia, hydroterápia, játékterápia is.

Mindez a heti órarendben rögzített, illetve az órarenden kívüli foglalkozások
keretében  történik,  egyéni  vagy  csoportos  formában.  A szenzoros  fejlesztés
csoportos és egyéni formájára egyaránt külön szoba áll rendelkezésre, valamint
hasonló  célt  szolgál  az  iskola  közepén  kialakított  szenzoros  kert,  amelyben
színekkel,  szagokkal,  hangokkal  stimulálják  a  gyerekeket,  fiatalokat.  A  két
szenzoros szobában a legelemibb érzékekre hatva fejlesztenek: taktilis, auditív,
vizuális  és  szaglási  ingerek  adásával,  hang-  és  fényeffektusokkal,  különböző
tapintású  textíliákkal,  különféle  illatú  olajakat  masszíroznak  a  bőrbe,  színes
képeket vetítenek, rendszeresen visszatérő szövegű dalokat énekelnek. A hydro-
terápiás kezelésen  alkalmazott  speciális  összetételű  vízben korlátlan lehetőség
nyílik  a  szabad  mozgásra  és  eszközváltásra:  mindez  nemcsak  a  motoriumot,
hanem a pszichikumot is felszabadítja. A segítők a fogyatékosok egyéni igénye-
ihez és aktuális állapotához alkalmazkodva vesznek részt a fejlesztésben, konkrét
segítségnyújtással  vagy éppen  az  önállóságnak  teret  adva.  A társuló  mozgás-
fogyatékosságok  kezelése  a  fízioterápiával  történik,  amelynek  lényege  kis
csoportokban,  egyénileg  vezetett,  aktív  torna.  A zeneterápiás  foglalkozásokon
különös hangsúlyt helyez a terapeuta az eltérő hanghatások változatos alkalma-
zására és a foglalkoztatottak aktív, hangszeres részvételére.

A sérülés-specifikus  szemlélet  nemcsak  a  terápiák  alkalmazása  során  kap
hangsúlyt,  hanem az  élet  minden  területén  ― az  öltözködésben,  étkezésben,
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önkiszolgálásban  éppúgy,  mint  a  mozgásbeli  korlátozottságok  kiküszöbölésé-
ben ― jelen van. A falu filozófiájából adódóan minden vonatkozásban megte-
remtette és biztosítja a teljes értékű emberi lét feltételeit.

Köszönetei mondunk utazásunk szervezésében nyújtott segítségéért dr. Buday József tanár
úrnak,  az utazás feltételeit  megteremtő  Soros Alapítványnak. Köszönjük  Stanley Segal pro-
fesszornak, az intézmény nyugalmazott igazgatójának,  Charles Getliffnek, a jelenlegi igazga-
tónak, Anne McNaughtonnak, az Annie Lawson Residential School vezetőjének, Rita Kingnek
és a falu minden munkatársának, hogy látogatásunkat lehetővé tették.

Cholnoky Zsófia - Juhász Zsófia - 
Matesz Mónika - Ónodi Szabó Katalin

Segal, Tamar:*

NEVELHETETLENEK
VAGYUNK?

„Nincs nevelhetetlen gyermek”
Ez volt a vezérgondolat
Amelyből Ravenswood kinőtt
Ó a kiváltságos évek
Amikor együtt dolgozhattam
A férfival aki mindig a jóra tört
És kitartása sose lankadt
Amíg kitűzött célját elérve nem látta
A kis bentlakók haladásában
A szemük csillogásában
A növekvő bizakodásban amit
Friss készségeik ébresztettek bennük
S e kis lejtéseket bátorítva
Oly környezetet teremtett
Mely gyógyította a szülők és a múlt 
Keltette szorongást és csüggedést
És a gyönyörűen terjeszkedő Faluban 
Maradandó struktúrát épített

ARE WE INEDUCABLE?

'No Child is Ineducable'
Was the philosophy and guide
For the village that is now Ravenswood
And I look back to the years
I was privileged to work alongside
The man who sought only the good
And through his persistence
Saw his objectives realised
In the progress of the residents
And the sparkle in their eyes
In their developing confidence
To use their new-found skills
And by encouraging these tiny

    developments
To create an environment that heals
The anguish and the hopelessness
Of parents and of the past
And built in that beautiful expanding

Village
A structure that will last

* Tamar Segal verse, a szerző „The Poetry of Ravenswood” című kötetéből (The Ravenswood
Foundation). Fordította: Tóthfalusi István.
In: The Poetry of Ravenswood, by Tamar Segal (The Ravenswood Foundation).
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