
TANULMÁNYÚT, tapasztalatcsere

TÖREDÉKEK
— egy tanulmányút emlékei —

1. Tények

1995 márciusában egyhetes tanulmányúton voltunk Németországban, Ba-
den-Württemberg tartományban.

1. 1.

Az út költségeinek a nagy része FEFA-keretből, egy másik kis része pedig
az „utazó” hallgatók zsebéből állt össze. Ez utóbbi tény egy kicsit furcsa volt a
számunkra, de azért mindenki vállalta, hiszen „ha tanulni, látni akarsz, akkor
fizess”, és sajnos ez egyre inkább élő igazsággá válik, illetve vált a mi számunk-
ra is.

1. 2.

Az út elsődleges célja az értelmileg akadályozottak pedagógiája témaköré-
hez tartozó iskolák, védőmunkahelyek és lakóotthonok látogatása, az ott folyó
munka  tanulmányozása,  valamint  a  tartományi  „gyógypedagógus”-képzés
megismerése és szakmai tapasztalatok gyűjtése volt.

Az út nem hivatalos második célja az országról tudott ismereteink bővítése,
városok, épületek, múzeumok stb. meglátogatása volt.

2. Helyszínek

Először az iskolákkal, majd a védőmunkahelyekkel, végül pedig a lakóott -
honokkal kapcsolatos tapasztalatok kerülnek sorra.

2. 1. Iskolák

Három iskolában jártunk: Graf von Gallen Schule (Heidelberg), Christian-
Hiller Schule (Stuttgart) és a Sonnenhof Intézet iskolája (Schwabisch Hall).
Ezeket az iskolákat a magyarországi foglalkoztató iskolákhoz lehetne hasonlí-
tani, de ezekbe az értelmileg súlyos fokban akadályozott gyermekeket is felve-
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szik. Ezek az iskolák alap-, közép-, felső- és munkára felkészítő szakaszokra
tagolódnak, és minden szakasz 3 évig tart.

A gyermekek 6 éves koruktól  minimum 18, maximum 24 éves korukig
tanulnak itt.  A kötelező 12 éves tankötelezettség tehát szükség esetén meg-
hosszabbítható 6 évvel.

Az oktatás csoportokban folyik, de az egyénre orientált fejlesztés lehetővé
teszi,  hogy a súlyosan,  halmozottan sérült  gyermekek is  — akiket  korábban
felmentettek az iskolába járás alól — iskolai oktatásban/fejlesztésben vegyenek
részt. A tanulócsoportokat 4-10 gyermek alkotja. A csoportok kialakításánál az
életkor mellett a testi, a szellemi és szociális képességek szintjét is figyelembe
veszik, így heterogén csoportokat hoznak létre.

Az iskolák kerettantervet használnak, ami azt írja le, hogy mit kell elérni a
gyermekkel, s ez képezi az egyéni fejlesztési tervek alapját. A fejlesztést mindig
ahhoz a ponthoz/szinthez igazítják, ahol a gyermek a fejlődésében éppen tart,
és abból indulnak ki, hogy mire van, ill. lesz szüksége a lehetőségek szerinti
„önálló  életvezetéshez”,  még  akkor  is,  ha  ez  utóbbi  utópisztikusnak  tűnik.
Nagyon fontosnak tartják

a) az ún egyéni élettér biztosítását, s ehhez igazodnak a termek szerkeze-
tének belső kialakításakor,

b) a szociális magatartás fejlesztését, hogy adott élethelyzetekben tanítsák
meg a „valóságot”, mert a társadalmi integráció első lépésben ezen
múlik.

A legfontosabb oktatási-fejlesztési területek a következők:

― bazális  fejlesztés,  mint  minden  tanulási  folyamat  alapja  és  mint  a
súlyos fokban értelmi akadályozottak fejlesztésének súlypontja,

― önismeret és önellátás,
― környezetismeret,
― szociális készségek fejlesztése,
― kommunikációs készségek fejlesztése

(nonverbális-verbális önkifejezés),
― ábrázolás és művészeti tevékenységek

(alkotó önkifejezés),
― mozgások fejlesztése,
― a zenei- és ritmusnevelés,
― játéktechnikák,
― munkára nevelés,
― szabadidő.
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Ha a gyermek állapota szükségessé teszi, akkor számára speciális különó-
rákat (logopédia, gyógytorna stb.) biztosítanak. Az iskolák célul tűzik ki az
integráció előmozdítását is, közös szabadidős programokat, nyílt napokat szer-
veznek a helyi általános iskolákkal. Szívesen fogadják önkéntesek alkalmi vagy
rendszeres jelenlétét és segítségét, pl. színházlátogatáson, táncrendezvényeken,
stb.

Gyakran csatlakozik az iskolához korai fejlesztéssel foglalkozó munkacso-
port az intézményes nevelés előkészítésével foglalkozó tanácsadó centrumok-
ban. A gyermekek 3 éves kortól gyógypedagógiai óvodába kerülnek, majd 6
éves kortól ezekbe az iskolákba.

Iskolalátogatásaink során betekintést nyerhettünk a tanítási folyamat gya-
korlati menetébe és sok ötletet láttunk a német gyógypedagógusok munkamód-
szereiből, taneszközeiből.

2. 1. 1.

A heidelbergi Graf von Gallen iskola a Lebenshilfe segítségével és támoga-
tásával jött létre, majd később állami intézménnyé vált.

A tanítási-tanulási folyamatot itt meghatározott témák köré szervezik. Éven-
ként általában 5 téma kerül  szóba és háromévenként térnek vissza egy-egy
témára, hogy még jobban elmélyítsék és kibővítsék az addig tanultakat. Például:
A víz... Beszélgetnek a víz tulajdonságairól, körforgásáról, mennyiségi fogal-
makat sajátítanak el (sok, kevés, teli, üres stb.). A bazális fejlesztésben közvetlen
„testi” (szenzoros) tapasztalatokat szereznek a vízzel és a vízben. Az önkiszol-
gálás témakörében a háztartással kapcsolatos foglalkozáson jeget állítanak elő.
Az ábrázolás foglalkozás keretében vizes eljárásokkal ismerkednek meg, stb.

A Graf von Gallen Schule 5 nagy fejlesztési területet jelöl meg:
― a meglévő képességek fejlesztése,
― önkiszolgálás és önmegvalósítás,
― a környezettel való kapcsolat,
― a társaságba, ill. a társadalomba való beilleszkedés,
― a tárgyi világ birtokbavétele.

2. 1. 2.

A stuttgarti Christian-Hiller iskola a város értelmileg akadályozott gyerme-
keinek az 1/3-át vállalja fel. Ez egy egésznapos iskola, ahová speciális iskola -
buszok szállítják a gyermekeket. Úgy tekintik az iskolát, mint egy nagy családot.
Egy csoportban kb. 6 gyermek van, a sérülés mértéke és fajtája változó, így a
csoportok összetétele heterogén.
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3. Védőmunkahelyek

A védőmunkahelyeken dolgozók összetétele a súlyos fokban akadályozott
emberektől az épekig terjed. A legegyszerűbb munkára felkészítő fázistanulás-
tól a számítógép által vezérelt finomesztergáig terjednek azok a munkafolya-
matok,  amelyeket  az  itt  dolgozó  akadályozott  emberek  és  az  őket  segítők
ellátnak. Tizennyolc éves kortól dolgoznak itt  az értelmileg akadályozott fel-
nőttek. Mindenki a képességeinek megfelelő munkát végzi. A munkavégzéshez
szükséges eszközök, gépek a munkát végző munka- és  teljesítőképességéhez
vannak  beállítva,  megszerkesztve  és  segédeszközökkel  felszerelve.  Így  az
egyénre tervezett és beállított gépeken még a legsúlyosabb, halmozottan aka-
dályozott emberek is dolgozhatnak, tehát az életet a tevékeny munka szintjén is
a valóságban élhetik meg. Például: rögzített kerékpár által hajtott varrógép és
fúrógép, ami 3 embernek ad munkát. A rövid ottlétünk alatt mi nem tapasz -
taltunk olyan magatartást és nem láttunk olyan arcokat, amelyek az ún. kiégés
(burn out) jelei lettek volna.

Egy-egy munkafolyamatot hosszú előkészületi, tanulási folyamat előz meg,
ahol kiderül, hogy ki mire képes, ill. mit végezne szívesen. A munkábaállást az
itt  kapott szakmai ismeretek és gyakorlati  előkészítés előzi meg. A betanítás
általában egyénileg folyik és a munkafolyamatok is egyénre szabottan vannak
felosztva. Szakoktatók készítik fel és tanítják be őket igen apró egységekben.
Ezek a szakoktatók 1 éves gyógypedagógiai képzésben vesznek részt mielőtt
ide kerülnének oktatónak! A legsúlyosabban sérültek számára ún. fejlesztő-gon-
dozó csoportokat hoznak létre. Ezek a csoportok időnként egy enyhébb sérül-
tekből álló munkacsoporthoz mennek gyakorlati látogatásra, így segítik elő a
szociális- és a munkafolyamatba való beilleszkedést.

4. Lakóotthonok

A lakóotthonokba 18 éves koruktól kerülhetnek be az értelmileg akadályo-
zott felnőtt emberek. Itt fontos megjegyezni azt a tényt, hogy Németországban
az értelmileg akadályozott felnőttek mintegy 50 %-a családban él.

Az  általunk  meglátogatott  lakóotthonok  (Schwabisch  Hallban,  Schöneck-
ben, Sondhausenben a Lebenshilfe otthona) nagyon barátságosak, tiszták, vilá-
gosak és jól felszereltek voltak. Egy-egy lakóotthon külön kis egységekből áll,
így ún. lakóközösségeket alkotnak az itt élő akadályozott emberek. Ezeket 8-10
fő alkotja és az őket segítő 3-4 főből álló személyzet (gyógypedagógus, foglal-
kozásterapeuta,  diakónus,  gondozó).  A lakóközösségek heterogének mind a
sérülés  súlyosságát,  mind a  nemi hovatartozást  illetően.  Így próbálják  meg
kialakítani  és  fenntartani  a  családi  jelleget.  Az  itt  élő  felnőttek  1-2  ágyas

304



szobákban laknak, a fürdőt, a mellékhelyiségeket, a konyhát és a társalgót pedig
közösen használják. A legsúlyosabban sérülteknek és a „tolókocsival” közleke-
dőknek külön  kialakított  és  gépekkel  felszerelt  fürdő-  és  mellékhelyiségek
állnak rendelkezésre. Például: a fürdésnél a gondozónak nem kell kézzel emel-
getni a sérült embert, hanem hidraulikus úton süllyeszthető és emelhető kislif-
tek, székek és fürdőkádak segítik a munkát.

A lakóotthonok szobái jól berendezettek és mindig az ott lakó igényeihez
igazodva vannak kialakítva. Ha az ott lakó személy saját berendezési tárgyat
vagy bútort szeretne, akkor azt megveheti és/vagy megveszik neki (rokonok,
gondozók vagy más támogatók).  A falakon emlékek, a családok és barátok
fényképei láthatóak, saját és társaik alkotásai tarkítják a szobát. A folyosókon
alacsonyan elhelyezett villanykapcsolók találhatók, gondolva ezzel a tolószék-
ben közlekedőkre,  a  különböző nyílászárók speciális  kiegészítőkkel  vannak
felszerelve, hogy azok nyitása és csukása mindenki számára lehetséges legyen.

Látogatókat mindig fogadhatnak, lehet az rokon, barát vagy ismerős. A lakók
sokszor csoportosan, de vannak akik egyénileg is kijárnak vásárolni, moziba,
diszkóba, fodrászhoz, cukrászhoz, vagy csak egyszerűen sétálni. A lakóottho-
nokban is vannak „nyitott napok” és egyéb rendezvények, amikor a környéken
lakó embereket meghívják, hogy együtt ünnepeljenek, beszélgessenek és barát-
kozzanak az itt élő emberekkel.

5. „Gyógypedagógus”-képzés

Ez az a pont, aminek az ismertetésére még egy német gyógypedagógus is
nehezen vállalkozna, mert ez tartományonként változik és azon belül is több
variáció  létezik.  Mi  a  szakemberképzés  egyik  legfontosabb  pozitívumának
tartjuk  (Baden-Württemberg  tartományban),  hogy több  éves  gyakorlat  után
adnak csak diplomát, illetve a gondozónő-képzésnél is 1 év előmunka szükséges
(gyógypedagógiai területen) a felvételhez.

Az iskolákban folyó szakmai irányítás és az egyéni fejlesztés az ún. külön-
pedagógiai tanár feladata, aki egyetemi vagy főiskolai gyógypedagógiai vég-
zettséggel rendelkezik. Ők a 8 féléves tanulmányaik során egy főszakra, egy
mellékszakra és egy tantárgy tanítására kapnak képesítést (pl. oligofrénpedagó-
gia  +  szurdopedagógia  +  matematika).  Az  államvizsgát  1/2  éves  szakmai
gyakorlat előzi meg, amelyről értékelést kapnak és ez képezi a diploma szakmai
jegyét. Az iskolán kívüli pedagógiai tevékenységeket szintén ezek a pedagógu-
sok látják el (lakóotthonokban).
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Az  értelmileg  akadályozottak  általános  iskoláiban  az  osztálytanítók  a
gyógypedagógiai  tanári  diplomát  nem adó,  ún.  szakfőiskolák  (ált.  3  éves)
végzettjei.

A gondozónő-képzés az 1 éves előgyakorlat után 4 éves középfokú iskolát
jelent. Ők itt szakgondozói képzésben részesülnek, ami kb. azt jelenti, hogy ők
lesznek az értelmileg akadályozottakkal foglalkozó speciálisan kiképzett ápo-
lónő-(gyermek)felügyelők. Ők azok, akik a napközi- és lakóotthonokban a
segítői munkakört ellátják szinte minden területen.

6. Nem utolsósorban

Utolsó „töredék”-pontként kerül megemlítésre az a sok szép táj, város, utca,
épület,  műemlék,  múzeum stb.,  ahol  mindeközben  jártunk  és  amit  láttunk.
Külön köszönettel tartozunk a minket kísérő és vezető Hatos Gyula és Horváth
Miklós tanár uraknak, valamint „szállásmesterünknek”,  Baróti Balázsnak, akik
igyekeztek mindent megtenni, hogy mi jól érezzük magunkat.

Tóth Gábor
(Kerékgyártó Csilla, Kókai Zsuzsa, Póth Zsuzsanna,

Rutkai Réka és Török Anna Klára jegyzeteinek a segítségével)

Minden kedves Olvasónknak
békés, szép karácsonyi ünnepeket

és boldog, sikeres új esztendőt kíván

  a Szerkesztőség
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