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Az integráció fogalmáról — úgy gondolom — nem szükséges jelen esetben
bővebben szólnom, hiszen az utóbbi években számos szakmai fórumon került
sor e kérdés megvitatására. Bevezetőként — néhány gondolat erejéig — mégis
felelevenítem az integrációval kapcsolatos ismereteinket.

Nézzük  meg,  milyen  formái,  típusai,  feltételei  ismeretesek  az  épekkel
együtt-nevelésnek!

Formája szerint lehet  lokális (épek iskolájában speciális iskola, osztály),
szociális (tanítási órákon kívüli közös tevékenység),  funkcionális (együt-
tesen vesznek részt az oktatás-nevelés folyamatában).

Típusa szerint  megkülönböztetünk  részleges integrációt  (osztály  vagy
kisebb csoport az épek intézményeiben — lokális, szociális, funkcionális);
teljes integrációt  (speciális  megsegítéssel!);  spontán integrációt  (nem tu-
datos).

Az integráció  feltételei megfogalmazásakor figyelembe kell venni az okta-
tási rendszer rugalmasságán túl azokat a körülményeket, melyek a gyermek
személyiségéből erednek (a sérülés ideje, a fogyatékosság mértéke, jó intellek-

* A MAGYE XXI. Országos Szakmai Konferenciáján (Kecskeméten), 1993. június 25-én
elhangzott előadás
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tuális képességek, érzelmi, akarati tulajdonságok). Célszerű alacsony létszámú
osztályban elhelyezni az integrálható gyermeket. Fontos lenne, hogy a pedagó-
gus rendelkezzen alapvető gyógypedagógiai ismeretekkel, s nem nélkülözhető a
gyógypedagógus segítő munkája sem. Lényeges a család pozitív, támogató
hozzáállása, melyet a gyógypedagógussal tartott állandó kapcsolat, tanácsadás
segíthet. Az iskolában elfogadó légkörnek kell uralkodnia ahhoz, hogy a fogya-
tékost egyenrangú társként ítéljék meg a pedagógusok, a gyermekek egyaránt.

Hazánkban az integráció felé  az első lépéseket  talán a szegregált  iskolák
nyitottabbá válása jelentette — fokozatosan növekedett a bejáró tanulók száma.
Napjainkban a szabad iskolaválasztás gondolata a látássérült gyermekek szüleit
is foglalkoztatja.

1981-ben pályázatos kutatás keretében a spontán módon integrálódott hal-
lássérültek  felkutatásával  vette  kezdetét  a  főiskola  ezirányú tevékenysége.  A
pályázatos kutatás témavezetője  dr. Csányi Yvonne, a Szurdopedagógiai Tan-
szék vezetője, aki az érzékszervi és testi fogyatékosok integrált oktatása felté-
teleinek, hatásának kidolgozását tűzte ki célul, s kollégáival közösen adatgyűj-
tést, integrációs modell kidolgozását is vállalta. A Fejér megyei tapasztalatokról
a gyengénlátók integrált oktatása témában már több előadást hallhattunk, illetve
olvashattunk a tapasztaltakról a Gyógypedagógiai Szemlében.

Az 1991/1992-es tanévtől a már említett kutatást kiterjesztettük a súlyosan
látássérült gyermekek körére is. Célunk az épekkel együtt-nevelt aliglátó
és vak gyermekek felkutatása, lehetőségeinkhez mért megsegítése, fejlő-
désük nyomonkövetése.

Mit és milyen eredménnyel tettünk célunk elérése érdekében?

— Folytatódott a korábbi kutatási periódusban elindított téma: a súlyosan
gyengénlátók, illetve aliglátók egyéni megsegítése — rendszeres látogatása;

— 1991. novemberében szülő-találkozót szerveztünk, melyen szó esett az
integrációs kérdések mellett a szülők szervezetbe tömörülésének lehetőségéről,
fontosságáról is — talán ennek is köszönhetően jött létre a Látássérült Gyerme-
kek Szüleinek Egyesülete, melyet 1992-ben jegyeztek be. Működésükről  Far-
kas Márta előadásában már hallhattunk az imént.

— 1992. augusztusában a vakok iskolájával és az MVGYOSZ-szel közösen,
integrált oktatásra felkészítő tanfolyamot szerveztünk szülőknek és pedagógu-
soknak. Tapasztalataink sajnos nem a legkedvezőbbek, hiszen a kiértesítettek
közül sokan válaszra sem méltatták kezdeményezésünket. A jelenlévők azonban
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tapasztalataik kicserélésén túl ismereteket szerezhettek a legfontosabb speciális
eszközökről, számolhatlak abakusszal, sor került a mozgás- és tájékozódásra
nevelés fontos momentumainak felvázolására, a környezetismeret és földrajz
tanításának módszertani megközelítésére, eszközeinek bemutatására.

E program folytatása céljából 1992. novemberében nyílt  napot hirdettünk
meg  az  érdeklődők  számára  az  iskolával  egyeztetett  időpontban,  felkérve  a
kollégákat bemutató órák tartására — tapasztalataink ez esetben sem voltak
jobbak az előzőeknél, bár több pedagógus (általános iskolai, óvodai) lelkiisme-
retes munkáját dicséri a lehetőségek kihasználása.

— Bábel László, főiskolánk oktatója, számítástechnikai tanácsadással állt az
érdeklődők rendelkezésére.

— A szentesi gimnázium tanárai is felkeresték tanszékünk vezetőjét, akitől
módszertani és eszközhasználati segítséget kértek 2 vak tanulójuk eredménye-
sebb oktatása érdekében.

— A múlt év végén személyesen kerestem fel egy hangonyi általános iskolát,
ahol tudomásunk szerint egy vak kislány tanult — sajnos a körülmények nem a
legmegfelelőbbek voltak —, elsősorban a családi háttér nehezítette a gyermek
beilleszkedését, valamint a nagy létszámú osztályban hiányzott a gyógypeda-
gógusi segítő kéz. Azóta, az akkor adott segédanyagon, tanácsokon túl sikerült
megszervezni a tiflopedagógiai segítségadást, s talán a következő tanévben
eredményesen elvégezheti ez a kislány is az első osztályt,  amire idén sok
hiányzása,  megfelelő eszközök és az általános iskolában tanító  pedagógus
gyógypedagógiai ismereteinek hiányában nem kerülhetett sor.

— A kutatás kezdetével szakdolgozatok is kiírásra kerültek — örömünkre
érdeklődnek is e téma iránt hallgatóink. 2 mű elkészült már — elsősorban a
külföldi és hazai szakirodalom felhasználásával, s eset-ismertetésekkel (7 fő).
A következő tanévben készül el  további 2,  melyek közül egy svédországi
tapasztalatokat dolgoz fel, 1 eset-ismertetéssel foglalkozik.

— A főiskolai reformhoz kapcsolódóan tanszékünk munkatársai is részt
vesznek a FEFA (Felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz Alap)-programban,
melynek keretén belül lehetőségünk nyílik gyakorlóterület, ill. hospitálási lehe-
tőség felkutatására, az adott iskola pedagógusainak, az integráltan tanuló gyer-
meknek a megsegítésére, néhány alapvetően fontos eszköz beszerzésére.

— A Hilton/Perkins Alapítvány segítségével betekintést nyerhettünk ez év
tavaszán a Perkins Iskola tevékenységébe, az ottani integrációs modellekbe, s
az amerikai előadók segítségével megfogalmazódtak — ismételten — a hazai
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problémáink is. E látogatás tette lehetővé, hogy két gödöllői gyermek oktatásába
is bepillanthassunk.

A felkutatásról:

Ez évben minden megye önkormányzati hivatalának illetékes előadójához
levélben fordultunk azzal a kéréssel, hogy jelezzék számunkra vissza azoknak
a gyerekeknek a nevét, iskoláját, óvodáját,  akikről úgy tudják, hogy épekkel
együtt nevelkednek és súlyos fokban látássérültek. E kérésünket az indokolta,
hogy bár adatok állnak rendelkezésünkre az iskola és a Látásvizsgáló Országos
Szakértői Bizottság jóvoltából, mégis szerettük volna tudni, hogy az ismerteken
kívül rendelkeznek-e más gyermekek nyilvántartásával is az adott megyék. A
visszaérkezett levelek, kérdőívek alapján szomorúan állapíthatjuk meg, hogy a
legtöbb helyről — bár erre részben számítottunk is — negatív jelzések érkeztek:
a bizottsághoz irányítottak minket, ill. csak közölték, hogy nem tartják nyilván
az integrált körülmények között nevelt gyermekeket. Néhány megye azonban
kérésünk  alapján  kutatómunkát  indított  e  kérdés  megválaszolása  érdekében,
hiszen ők is szerettek volna ilyen jellegű adatok birtokába jutni.

Nézzük meg tételesen a beérkezett adatokat!

20 levelet küldtünk ki, melyből 7 megye válaszra sem méltatott bennünket.
13 helyről kaptunk választ, ebből Borsod, Hajdú-Bihar, a Fővárosi Önkormány-
zat,  Szabolcs-Szatmár,  Székesfehérvár  és  Pest  megye  illetékese  tájékoztatott
arról, hogy nem rendelkeznek ilyen jellegű adatokkal, s javasolták a szakértői
bizottság felkeresését. Csongrád megyében a helyi szövetséghez fordultak, akik
az általuk nyilvántartott összes látássérült gyermek nevét megküldték — továb-
bi egyeztetésre van szükség a kutatómunka folytatása érdekében a csongrádi
általános iskola adatait illetően is (14 fő). Heves és Tolna megye képviselője
levelünk  kézhezvétele  után  azonnal  felkeresett  bennünket  telefonon,  s  türel-
münket  kérte  —  körlevélben,  ill.  szakmai  folyóiratban  fordultak  a  megye
iskoláihoz, óvodáihoz —, s munkájuk eredményeképpen Heves megye 18 főt,
Tolna megye pedig a helyi szövetség és a megyei Pedagógiai Híradó segítségé-
vel küldte meg az adatokat: a gyógypedagógiai óvodában 5 fő, egy értelmi
fogyatékosokat nevelő intézményből 3  fő,  s  a  Híradóban közzétett  felhívás
alapján további 7 fő vizsgálata válik szükségessé. Zala megye 22 főt jelzett.

Természetesen  további  feladatként jelentkezik a  beérkezett  adatok  felül-
vizsgálata,  hiszen  több  olyan  esetet  említenek,  ahol  a  gyengénlátás  ténye
valószínűsíthető. Nógrád megye a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői
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Bizottsághoz továbbította kérésünkét, ahonnan 4 gyermek — esetlegesen óvo-
dás  korban  integrált  nevelésben  fognak  részesülni  —  adataihoz  jutottunk,
melyeket a látásvizsgáló is ismer. Somogy megye is a Tanulási Képességeket
Vizsgáló Megyei Szakértői Bizottság által összeállított listát bocsátotta rendel-
kezésünkre — 8 főt jeleztek, kikről a budapesti bizottság is tud, elsősorban a
gyengénlátó gyermekek, vagy a vakok iskolájában tanulók. Jász-Nagykun-
Szolnok megyéből 4 gyermeket jeleztek — egy kivételével biztosan gyengén-
látók.

Eddigi  kutatómunkánk  alapján  elmondhatjuk,  hogy  tudomásunk  szerint
jelenleg 3 óvodáskorú, 4 alsótagozatos és 5 felsőtagozatos gyermek nevelkedik
épek intézményeiben. A megyéktől visszaérkezett adatok alapján további 10-15
gyermek vizsgálata vált szükségessé ahhoz, hogy megközelítően pontos ada-
tokkal rendelkezzünk a súlyosan látássérültek hazai integrálódását illetően.

Tapasztalataink a következők:

Az általános iskola elvégzése után, főleg ha kis településen tanult a gyermek,
nehezített a további elhelyezkedési, tanulási lehetőség. Két leányról tudunk,
akik otthon maradtak,  s  számukra a  nyelvtanulás,  zenetanulás,  házimunka
jelenti a jövőt jelenleg. Mindketten alsótagozatos korukban kerültek a helyi, ill.
környékbeli általános iskolába, s vizsgáztatásukat a speciális iskola végezte. Az
egyik  kislány  7.  osztályos  korától  már  otthon  kapta  meg  érvényes  bizo-
nyítványát.

1991-től 2 gyermeket írattak át a helyi iskolába, a múlt tanévben pedig 5 főt
vittek haza szüleik a speciális iskolából — 1 kisfiú Waldorf-módszerrel tanul
egy visegrádi iskolában, 4 fő felsőtagozatos (hárman vidéken tanulnak: 8 oszt.,
gimnázium 1. osztálya, 7., ill. 4. osztály), 1 fő pedig a vakok iskolája kezdemé-
nyezésére a közeli iskolába jár ki intézeti háttérrel.

Elmondhatjuk, hogy az iskolák nagy része csak úgy vállalja a látássérült
(vak, aliglátó) gyermekek oktatását, ha a speciális iskola tanárai előtt
számol be a tanuló tudásáról.

A segítő  családi  háttér  messzemenőkig  pozitív  irányban  befolyásolja  a
gyermekek előmenetelét, mely várható is volt, hiszen 1 fő kivételével a szülők
kezdeményezése játszott döntő szerepet. Együtt tanulnak gyermekükkel, meg-
ismerték a Braille-t, az abakusz használatát, segítettek a pedagógusnak a pontí-
rás fordításában, egyéni eszközöket találtak ki a különféle tárgyak anyagának
megértése érdekében, stb.
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Az országban elszórtan fordul elő a súlyosan látássérült gyermekek integrá-
lódása, így az utazótanári hálózat kiépítése nehézkes, s mellette nincs is státusz,
pénz erre. Talán megoldást jelenthetne — a korai gondozáshoz hasonló forma
— az integrált gyermekek közelében lévő tiflopedagógusok bevonása a megse-
gítésbe,  számukra  továbbképzések  szervezése,  munkájuk  összehangolása,  ta-
pasztalatcserék. Természetesen itt is jelentkeznek a megoldhatatlannak tűnő
anyagi gondok.

A befogadó iskola pedagógusait — ha tudnánk minden esetben róluk, s
igényelnék  is  ezt  —,  előre  fel  kellene  készíteni  a  rájuk  váró  feladatokra.
Nehezen tudják elképzelni azt, hogy mire képes, mit várhatnak el egy látássé-
rülttől.

Az általános iskolákban sokféle program szerint folyik az oktatás — többféle
tantervhez más és más tankönyv adaptációja lenne szükséges, melyre jelenleg
semelyik intézménynek nincs kapacitása, sem a személyi, sem az anyagi felté-
telek nem biztosítottak.

Nincs  hazánkban  olyan  módszertani,  ill.  eszközellátó  központ,  ahonnan
segítséget, eszközöket kapnának az integráltan nevelkedő óvodás- és iskolás-
korú gyermekek, szüleik és pedagógusaik. (Részben megoldás a már említett
FEFA-program, mely lehet, hogy csak átmeneti jellegű, s a tankönyvek átírását
nem is vállalhatja fel.)

A minisztérium illetékes előadója által is ismeretesek gondjaink. Javaslata-
ink többször is megfogalmazódtak már.

Az integráció spontán elinduló folyamat, melyet nem tudunk és nem is kell
megállítanunk, csak a megfelelő feltételeket kellene figyelembe vennie az
illetékeseknek.

Körültekintően kell eljárni a tekintetben is, hogy ki az, akinek javasolhatjuk
ezt az oktatási formát, s milyen életkorban a jelenlegi körülmények között.

Amennyiben állami garanciát biztosítanak a megfelelő nyilvántartáshoz, a
költségvetés  oktatásra  szánt  pénzösszegéből  jut  olyan  módszertani  központ
felállítására,  mely  helyet  adna  továbbképzéseknek,  tanfolyamok  tartásának,
családi hétvégék szervezésének, tapasztalatcseréknek, utazó tanároknak, számí-
tógépes  szakembereknek,  utógondozóknak,  pályaválasztási  lehetőséget  felku-
tatóknak,  trénereknek  stb.,  és  biztosítaná  a  speciális  eszközök  bemutatását,
használatuk gyakorlását, megfelelő tankönyvek előállítási és kölcsönzési lehe-
tőségét, egyéb speciális eszközök kölcsönzését a gyengénlátókat segítő eszkö-
zökkel egyetemben — akkor talán minden szakember nyugodtan kiállhatna az
integráció elterjedése mellett, a speciális iskolák további üzemeltetésének szük-
ségességét is hangsúlyozva.
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