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Történetünk főszereplője Tündi, egy vak kislány, aki látók között nevelke-
dett és nevelkedik.

Szereplők: az osztálytársai, akikkel már óvodába is együtt járt.
További fontos szereplők a történetben: az osztály tanító nénije, aki vállalta

őket így együtt; a szülők, különösen Tündi szülei, akik természetesnek talál-
ták, hogy a kislány is a falu iskolájába jár; a vakok iskolájának utazótanárai,
akik tapasztalataikkal sokat segítettek és egy gyógypedagógus, jómagam, aki
igyekeztem megérteni, hogy hol van rám szükség.

A videofilmen megörökített folytatásos történet első része Tündi korai fej-
lesztéséről szól, a második rész az óvodai évekről tudósít minket. Ezt a harma-
dik epizódot, amely 1995 és 1999 között játszódik, a valóság írta, és a fent em-
lített gyógypedagógus jegyezte le bátorításul a hasonló helyzetben lévőknek.

Előzmények

Az integrált nevelés lehetősége a Látásvizsgáló Országos Szakértői és Reha-
bilitációs Bizottság korai fejlesztő foglalkozásain merült fel, amikor a szülők
elmondták, hogy továbbra is családjukban szeretnék nevelni kislányukat, és
ehhez kérték a gyógypedagógusok segítségét. (Bágya 1992, és ezt a mutatja be
Szaffner Gyula és Bágya Ferencné: Várgesztesi történet I. c. filmje is.)

A gyógypedagógiai főiskola (akkor még) Tiflopedagógia Tanszéke (ma: Lá-
tássérültek Pedagógiája Tanszék) is a család mellé állt és segítette őket terveik
megvalósításában. A családdal és főként a helyi pedagógusokkal együtt dol-
gozták ki a kislány integrált nevelésének koncepcióját az óvodai, és később az
iskolai évekre is. A gyógypedagógusi feladatokat a főiskola egy munkatársa
látta el ekkor. Az iskolára való felkészítés a második nagycsoportos évben tör-
tént, amikor a kislány megtanulta a Braille írást-olvasást is. A főiskolán készí-
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tették el Tündi első osztályos tankönyveit, és a későbbiekben lehetőséget biz-
tosítottak az általam adaptált tankönyvek Braille-írásban való kinyomtatására,
(vö. Földiné 1994, Földiné - Hartdégenné 1995, Hartdégenné 1995, Földiné -
Kiss 1995, Szaffner Gyula - Földiné Angyalossy Zsuzsanna: Várgesztesi törté-
net II. videofilm)

Az iskoláztatás alaphelyzete

Az osztály tanulói már az iskolakezdéskor jól ismerték egymást, hiszen
óvodába is együtt jártak, rokonok, vagy már a szüleik is barátok voltak. Kis
helység lévén egy 1-2-3. összevont osztály volt a faluban. A személyesség és
a gyermekek közötti különbségek elfogadása az osztályban így természetes
volt. Az osztálylétszám 12-15 fő között változott évente, akik közül Tündi év-
folyamán 5 tanuló tanult.

Az összevont osztály ún. 'hangos órákon' a tanítónővel dolgozott, míg a
többieknek addig 'csendes óra' volt és önállóan munkálkodtak.

Tündi számára nehéz volt az iskolakezdés ebben a helyzetben, lassabban
dolgozott, nehézkesebben szervezte saját tevékenységét, de később ez egyre
gördülékenyebbé vált.

A gyógypedagógus szerepe a helyi iskolában

Gyógypedagógusként a helyi iskola megbízásából és finanszírozásával vé-
geztem a feladataimat az alsó tagozaton. Folyamatosan segítették munkámat
a vakok iskolája utazótanárai, akiknek havonta ill. félévente volt arra lehető-
ségük, hogy személyesen is részt vegyenek az iskolában folyó munkában, de
nagysikerű tanfolyamokat, nyári táborokat, nyílt napokat szerveztek szülők,
tanítók, tanárok és látássérült  tanítványaik részére. Eközben jelentősen bő-
vültek a vakok iskolájának lehetőségei a tankönyvkészítés terén, így végül
csak a német könyvek adaptálása maradt a feladatom, a többi tankönyvet az
iskola elkészíttette és a taneszközökkel együtt kölcsönözte a befogadó iskola
számára.

A helyi iskolában foglalkoztatott gyógypedagógus és a vakok iskolája uta-
zótanára (gyógypedagógusa) közötti feladatmegosztás szinte évről évre válto-
zott. Kezdetben a szülőkkel való konzultációkat közösen végeztük. Az utazó-
tanárok később inkább tanórákon való hospitálással és tantárgypedagógiai té-
májú, a követelményekről, teljesítményértékelésről, taneszköz-használatról
szóló konzultációkkal segítették helyben a pedagógusok munkáját.

Gyógypedagógusi feladataimat főként magamnak kellett megtalálnom eb-
ben az új helyzetben, ott és úgy kellett segítenem, ahol és ahogyan arra szük-
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ség volt. A főiskolával közösen kialakított koncepció szerint heti egy napon én
is tanítottam az egész osztályt: környezetismeretre és ének-zenére. (Esetenként
testnevelés, magyar, matematika órát is tartottam.) A tanítónővel közösen, az
osztályban szerzett tapasztalatainkból kiindulva próbáltuk folyamatosan jobbá
tenni az együttnevelést.

A decentralizáció elvének megfelelően a személyi és eszközi segítséget az
osztálytörténésekbe ágyazva próbáltuk nyújtani. Tündi minden eszközi segít-
séget  használhatott  a  tanórán:  a  Picht-írógépet,  Braille-írású tankönyveket,
abakuszt,  decipálcát...  Az osztálytörténésekbe ágyazott személyi  segítség-
nyújtás esetünkben azt jelentette, hogy Tündi bármikor fordulhatott segítsé-
gért az órát tartó pedagógushoz, aki minden esetben fel volt készülve a speci-
ális problémák megfelelő kezelésére.

A speciális tananyagok és taneszközök használatát is próbáltam a tanórán
megtanítani, de amikor a feladatunk lényegesen különbözött az osztály tevé-
kenységétől, akkor a gyerekek tanulásra való koncentrálása érdekében úgy
döntöttünk a tanítónővel, hogy ezt a kettőt térben el kell választani egymástól,
így külön, speciális (rehabilitációs) foglalkozásokat szerveztem Tündi szá-
mára heti 3 órában. A kéttanáros tanítást az idő szűkössége és az összevont
osztály amúgy is komplex osztálytörténései miatt sajnos nem tudtuk megva-
lósítani. A rehabilitációs órákat Tündi fáradékonysága miatt eleinte a tanórá-
val egyidőben tartottuk, de később igyekeztünk délutánra helyezni, hogy mi-
nél több időt tanulhasson együtt az osztálytársaival.

A külön időben történő foglalkozások előnye volt, hogy jelentős motivációt
jelentett  Tündi  számára,  ha  nem kellett  a  többieknek azt  látnia,  ami  még
„nem megy neki”, csak később, a közös órán mutatta meg, hogy „ő már ezt is
tudja”, ezzel elismerést váltva ki a társaiból. Különösen a technika tanulásá-
nál volt szükségünk erre, hiszen a szem-kéz-koordináció teljes hiánya nagy
elmaradásokat eredményezett a kézügyesség területén és a többiek sokszor
már az óvodában képesek voltak arra, amire ő csak 3. osztályban: pl. állatok
megformázása gyurmából, vágás ollóval...

A vakok tanításának módszertanából a kislány szükségleteinek megfelelő-
en választottunk. Nem alkalmaztunk speciális módszereket és eszközöket ott,
ahol anélkül is jól megértette a tananyagot, ill. csak addig alkalmaztuk, amíg
elengedhetetlen volt. A differenciálás során elsősorban a vakok iskolájának
tantervében szereplő követelményeket vettük figyelembe, különösen a „nehéz
tantárgyak”: a matematika, testnevelés, technika, tájékozódás, önkiszolgálás,
rajz, nyelvtan (helyesírás) esetén.

A testnevelés nehézségeit először tanórai differenciálással próbáltuk meg-
oldani, amikor én tanítottam a tanórán. A koraszülöttségből adódó mozgási és
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egyensúlyi problémák miatt azonban ez nem volt elég. Ekkor rehabilitációs
órán, egyéni fejlesztési terv alapján dolgoztunk tovább, majd lehetőséget kap-
tunk arra, hogy a vakok iskolájában kéthetente 2 órában egy gyógypedagó-
gus-testnevelő segítse a mozgásfejlesztést, és később úszni is megtanítsa Tün-
dit.

Az önkiszolgálás kérdései az első két évben a szülőkkel folytatott megbe-
szélések során kerültek elő. A harmadik osztálytól egyes tevékenységekkel
rehabilitációs órán is foglalkoztunk (terítés, kancsóból/üvegből pohárba töl-
tés, kés-, villahasználat, gyufa meggyújtása, tájékozódás a gáztűzhelyen...).

A tájékozódás segítésére első osztálytól kezdve külön időt kellett szánnunk.
Az osztályterem, az iskola pontos megismerése és a szabadban való tájékozó-
dás mellett már harmadik osztálytól elő kellett készítenem a térképhasznála-
tot (pl. kéz rajza, asztalon elhelyezett tárgyak, kisebb szoba, tanterem, iskola
alaprajza, falu térképe, a domború térkép jeleinek megtanulása...). Munkán-
kat egy mozgástréner is segítette, aki néhány alkalommal kiutazott az iskolá-
ba és a fehér bottal való közlekedés alapjait tanította.

A kézügyesség fejlesztése a tájékozódási gyakorlatok során is megvalósult,
de 2. osztálytól a külön foglalkozáson a vakok iskolája által előírt rajztanterv
alapján dolgoztunk.

A matematika kezdettől fogva külön foglalkozásokat igényelt, hiszen a ma-
tematika-tanításban nagyon sok specialitás  van (Braille  matematikai  jelek,
számolás abakusszal, mértékegységek szemléltetése, geometriai alapfogal-
mak: pont, vonal, szakasz rajzolása, párhuzamos, merőleges, szögek fajtái,
tükrözés, nagyítás, diagrammok értelmezése...).  Később Tündi matematika-
korrepetálásra is járt, amit a tanítónő tartott, és ahol a tananyag elmélyítése,
alaposabb begyakorlása történt.

Helyesírással a 2. osztály folyamán hetente kellett foglalkoznunk, mivel ez
sok problémát okozott. Később azonban már csak egyéni odafigyelést igé-
nyelt.

Az ének-zene tantárgyban a Braille-kotta elsajátításával is megpróbálkoz-
tunk, de ennek csak az alapjait sikerült beépítenünk a tanórákba a követelmé-
nyeknek megfelelően (pl. ritmus- és szünetjelek, zenei abc lejegyzése). Ezt
megkönnyítette, hogy az éneket én tanítottam. Nagy hangsúlyt fektettem még
a dalos játékokra, amelyek a tanulók közötti kapcsolatteremtést, együttműkö-
dést is segítették.

A Braille írás-olvasást még az óvoda nagycsoportjában megtanulta Tündi,
így az első év során „csak” a gyakorlással foglalkoztunk. Emellett megtanulta
a Braille-tábla használatát, amit nem szeretett, de úgy ítéltük meg, hogy kon-
centrációs képességét jól fejleszti, így néhány hónapig foglalkoztunk vele, ill.
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felsőbb osztályban használtuk újra. A kis rövidírást a 4. osztályban tanultuk
meg, hiszen a felső tagozatos tankönyvek már ebben íródtak.

A német Braille tanítását, nemzetiségi iskola révén, már 2. osztályban el
kellett kezdenünk. Külön foglalkozásokon tanítottam meg a Braille-jeleket,
rövidítéseket és a helyesírási specialitásokat (pl. nagybetűjelet nem kell alkal-
mazni, más a mondat végi pontjele...), amelyre néhány hónapot kellett csak
szánnunk, hiszen a közös tanórán való alkalmazás és gyakorlás a későbbiek-
ben  elégnek  bizonyult.  Mindnyájunk  számára  meglepetést  okozott,  hogy
Tündi egy idő után gyorsabban olvasta a német szöveget, mint a magyart.

Az összevont osztályban való nagyarányú önálló munka támogatására ta-
nulástechnikai foglalkozásokat is tartottam, amelyen megtanítottam a Braille-
írású  könyvekben  való  önálló  tájékozódást  (tartalomjegyzék,  könyvjelző
használata;  feladatok  jelzései;  nem oldalszám,  hanem fejezetcím  és  fel -
adatszám alapján való keresés...), jegyzetelés-technikát, különböző feladattí-
pusok önálló értelmezését, táblázatkészítést, a feladatok lejegyzésének szabá-
lyait (tantárgy, dátum, feladatszám feljegyzését a lap tetején, a feladatok elkü-
lönítése bekezdésekkel, tantárgyak elkülönítése c-vonallal...), a szótár készí-
tését, dossziéba fűzését, a házi feladatok önálló lejegyzését.

Az integrált terápiák elvét alkalmaztuk, azaz a speciális tananyagot a kö-
zös tanórán is tanítottuk vagy gyakoroltattuk, amennyire lehetőségeink en-
gedték. Ezt megkönnyítette, hogy heti 2 órán tanítottam az egész osztályt is,
hogy a tanítónővel mindig megbeszéltük az előttünk álló speciális feladatokat
és amit be lehetett építeni a tanórába, azokat beépítette, és hogy rendelkezé-
sünkre állt heti 3 rehabilitációs óra, amelyen nemcsak kiegészítettem a tan-
órai feladatokat, sokkal inkább előkészítettem a következő tananyag, készsé-
gek... elsajátítását. A megelőzést fontosabb feladatomnak tekintettem, mint a
későbbi korrekciót, mert kevesebb ráfordítást igényel részünkről és tanítvá-
nyunk részéről is, ha egy jól előkészített készséget a közös órán sikerül elsajá-
títania. Ellenkező esetben az órán csak részleteket ért meg az anyagból és ké-
sőbb kell azt tisztáznunk, ráadásul az ezzel járó kudarcélményt is fel kell dol-
goznunk.

A tanítói szerep az integrációban

A kompetenciák  kölcsönös  elsajátítása, a  kompetenciatranszfer  elvének
megfelelően igyekeztünk megérteni egymás szerepét, feladatait, és mindket-
ten  ugyanazon  célok  megvalósulásáért  dolgoztunk.  Ehhez  elengedhetetlen
volt, hogy a tanítónővel hetente 1 órát konzultáljunk. A tanítónőnek is szük-
sége volt arra, hogy felkészüljön az osztály közös tevékenységei alkalmával
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előforduló speciális feladatokra (pl. osztályteremben való tájékozódási tám-
pontok,  tanulmányi  séta  során  a  kísérés  technikái,  feladatok  adaptálása,
Braille-szöveg olvasása...).  Ezeket  előre  megbeszéltük  és  segítettem őt  a
szükséges információkkal. Minden esetben tájékoztattam a tanítónőt arról is,
amit én tanítottam Tündinek, hiszen a tanórán bármikor előkerülhetnek ha-
sonló kérdések, és akkor fontos, hogy ugyanazt tanítsuk, és ezzel erősítsük
egymás munkáját. Pl. az abakuszhasználatot én tanítottam Tündinek, nekem
kellett tudnom az abakusz tanításának módszertanát. A tanítónőnek is ismer-
nie kellett viszont az abakusz működését ahhoz, hogy ha Tündi segítségre
szorul ebben matematika órán, akkor tudjon neki segíteni.

Kezdő gyógypedagógus lévén nekem is sokat jelentett, hogy egy nagy gya-
korlattal rendelkező tanítónővel dolgozhattam. Az általam javasolt kooperatív
oktatási módszereket ő sokkal gyorsabban és hatékonyabban meg tudta va-
lósítani, mint én a saját óráimon, így én is sokat tanulhattam tőle.

A tanulás munkaformájának megváltoztatásával megpróbáltuk megvalósí-
tani a gyerekek közötti kapcsolatok elmélyítésének, az együttműködés megta-
nításának célját;  a  valódi  integrációt.  Olyan együttműködéseket  kerestünk,
amikor egy „közös tárgyon” Tündi együtt dolgozhatott látó osztálytársaival.
A kooperatív munkaformák közül  a páros munka alkalmazása bizonyult  a
leghatékonyabbnak. Pl. a látó tanuló felolvasta a feladatot és megbeszélték az
eredményt vagy a megoldási módot, majd mindketten lejegyezték. Ha nem
tudták megoldani, ill. nem egyezett az eredményük, akkor kértek csak segít-
séget a tanítótól. Ezzel kiaknáztuk annak lehetőségét, hogy egymást segítsék
és egymástól is tanuljanak a gyermekek. Előfordult az is, hogy csak pontírás-
ban volt meg a feladat és a másik szerepet is megtapasztalhatták a tanulók.
Más esetben, amikor közös válaszokat kellett adni kérdésekre, pl. az egyikük
olvasott, a másikuk pedig leírta a választ.

Az együttműködés megtanítása nemcsak Tündi esetében hozott  pozitív
eredményeket az osztályban. Egy hiperaktív kisfiú folyamatos harcban állt a
tanítónő és társai figyelméért, azt szerette volna, hogy rá mindig figyeljen va-
laki, és ezért a legkülönbözőbb különcségeket is képes volt megtenni. A páros
munka során ezt az igényét teljes mértékben kielégíthette, hogy egy tanuló-
társa csak rá figyelt és komolyan vette a válaszait. Tündivel is szívesen dolgo-
zott együtt, ami mindkét félnek hasznos volt: őt a kislány figyelme koncent-
rálttá tette, a kislányt pedig az ő tempója serkentette.

A párok kiválasztása mindig az önkéntesség figyelembevételével történt.
Egyetlen kisfiú volt az osztályban, aki Tündivel nem szokott párban dolgoz-
ni, de szolid távolságtartásán kívül ellenérzést nem fejezett ki és 4. osztályra
már ő is együttműködött vele.
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A csoportmunka csak később, 4. osztálytól került a munkaformák közé, mert
ilyen kis osztályban (5 fő az azonos osztályfokon) ezt kevéssé lehet megvalósí-
tani.

A szerepjátékok gyakran szerepeltek a magyar ill. német órák során, min-
den tanuló örömére. Tündi itt megmutathatta talpraesettségét, remek beszéd-
készségét, és ebben is egyenrangú társa volt osztálytársainak.

A kooperatív tevékenységek az órán kívül legalább olyan gyakoriak voltak,
mint a tanórán. A kirándulásokon, tanulmányi sétákon, szakkörökön éppúgy
együtt voltak a gyermekek, mint az osztálytermi feladatok ellátása közben,
vagy a szünetben való játékok során.

Az osztálytársak

Az osztálytársak is beletartoztak abba a körbe, akikkel gyógypedagógus-
ként együtt kellett működnöm, hiszen az integráció elsősorban a gyermekek
között zajló folyamat. Ők is érdeklődtek az érdekes eszközök iránt (a fiúk ér-
deklődését leginkább az írógép működése keltette fel), olykor el kellett ma-
gyaráznom az abakusz használatát, vagy meg kellett kérnem őket, hogy ne se-
gítsenek már Tündinek abban, amit ő is tud, pl. ne kísérjék el a szemeteshez,
és különösen ne dobják ki helyette. Megértették, hogy a segítség nem azt je-
lenti, hogy kiszolgáljuk őt, hanem hogy segítünk neki megtanulni önállónak
lenni. Egy-egy praktikus probléma, pl. tájékozódási nehézség során maguktól
olyan gyorsan és könnyedén magyaráztak el egy útvonalat, orientációs pontot
stb. Tündinek, hogy szinte meglepődtünk azon, milyen empatikusak tudnak
lenni, és mennyire gyorsan képesek szempontváltásra a gyerekek.

Különösen sokat játszottak Tündi osztálytársai csukott szemmel. Fogócs-
káztak, ahol esetenként azt a szabályt alakították ki, hogy közben mindenki
csukja be a szemét; vagy egy-egy tevékenységet próbáltak ki így (pl. hogyan
jutok el az ajtóig, hogyan lehet ezt az építőjátékot összeilleszteni...).

A felnőttek viselkedésének utánzása az alsó tagozatos korosztályra jellem-
ző leginkább, amelyet a befogadás vonatkozásában is megfigyelhettünk a ta-
nítónővel. A tanító példáját követve szinte észrevétlenül megtanulták a kap-
csolatteremtés, a segítségnyújtás, az együttműködés hatékony módjait és elfo-
gadták helyzetüket, Tündit, és ezáltal talán önmagukat is.

A szülők

A szülőkkel való együttműködésünk nagyon szoros volt, hiszen csaknem
minden nap találkoztak a tanítónővel, én is havonta egyszer elmentem a csa-
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ládhoz és megbeszéltük közös dolgainkat: az új taneszközök használatát, a ta-
nulási stratégiákat, amelyek a házi feladatok segítése során fontosak és a tájé-
kozódás, önkiszolgálás segítésének kérdéseit. Úgy gondolom, hogy kapcsola-
tunkat leginkább az egymástól való kölcsönös tanulás jellemezte.

A jövő

A regionalizáció elvét azzal valósítottuk meg, hogy a kislány a helyi óvodá-
ba és a helyi iskolába, ill. a lakóhelyéhez legközelebbi iskolába került. Ez
utóbbi akkor nyert jelentőséget, amikor a harmadik osztály befejezése után a
gyerekeknek a szomszéd faluban kellett folytatniuk tanulmányaikat.

A negyedik osztályban is szívesen fogadták a kislányt az új tanítók és taná-
rok. A harmadik osztály során meglátogatták őt korábbi iskolájában, részt vet-
tek a vakok iskolájának nyílt napján, szakirodalmakat kértek tőlem, megismer-
kedtek a vakok iskolájának tanterveivel, tehát igyekeztek felkészülni a vak kis-
lány fogadására. Teljes mértékben azonban nem lehet erre a feladatra előre fel-
készülni.

A tanév során is folytatódott felkészülésük. Rendszeres megbeszéléseink és
tanórai tapasztalataik során fokozatosan tanulták meg a feladatok adaptálásá-
nak módját, szembesültek a kislány erős ill. gyengébb oldalaival. A korábbi
óvatosság és bizonytalanság után, néhány hónap elteltével lettek valódi taná-
rok vele szemben, akik Tündit is követelmények elé merték állítani, akik meg
merték szidni, ha nem pakolta elő az órára a könyveit, és mertek vele úgy bán-
ni, mint a többi gyermekkel.

Úgy gondolom, hogy megállták a helyüket, egy rendkívüli helyzet részesei
lehettek, és emberként, tanárként egyaránt büszkék lehetnek arra a teljesít-
ményre, amit ebben a helyzetben nyújtottak.

Azóta Tündi a 7. osztályt kezdi már ősszel, ugyanabban az iskolában, több-
nyire ugyanazokkal a tanárokkal, tehát a történet folytatódik.

Összegzés

Az integrált nevelést Tündi esetében előnyösnek találtuk, mert a tanítás a
kislány egyéni  nevelési  szükségleteihez  rugalmasan  alkalmazkodni  tudott,
pl. a rehabilitációs foglalkozásokat egyedül az ő igényeit figyelembe véve
szervezhettük meg.

Az integrált nevelés hatékonyságát nehéz megítélni. Úgy vélem, akkor si-
keres egy integráció, ha mindenki keresi és megtalálja a helyét és a szerepét,
feladatát egy ilyen helyzetben, és teljesen természetesnek, emberinek éli meg
a saját történetét.
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