
BESZÁMOLÓ
egy „Integrációs kerekasztal”-ról
a Fehér bot napján

– 2001. október 18., MVGYOSZ –

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségétől megbízást kap-
tam egy olyan megbeszélés vezetésére, melynek központi témája a látássérül-
tek integrált oktatásának sokoldalú problémaköre volt. Úgy gondoltam, ez ki-
tűnő alkalom mindazok számára, akik az óvodás kortól a felsőoktatásig vala-
milyen szerepet kapnak, kaphatnak ebben az összetett feladatban. Beszámol-
hatnak megoldatlan gondjaikról, megoldási terveikről. Módunk lesz egyeztetni
elgondolásainkat, közös cselekvési stratégiát alakíthatunk ki.

Ennek megfelelően két témát terveztünk a délután programjaként.

Elsőként az integrációt segítő szolgáltatások jelenlegi helyzetéről és fejlesz-
téséről, másodikként az együttnevelés előnyeiről, lehetséges hátrányairól, ve-
szélyeiről kívántunk eszmét cserélni. A közel 4 órás vita során azonban csupán
az első témát sikerült körüljárnunk. A meghívott vendégek, érdeklődők a látás-
sérült-ügy szinte minden területét képviselték.

Az Oktatási Minisztérium, az Ifjúsági és Sportminisztérium, a debreceni Ön-
kormányzat, az Országos Fogyatékosügyi Tanács, a Vakok Állami Intézete, a
Látássérültek  Országos  Szakértői  Bizottsága,  az  ELTE  Bárczi  Gusztáv
Gyógypedagógiai Főiskolai Kara, a Műszaki Egyetem, a speciális iskolák ré-
széről éppúgy voltak képviselők, mint szülők, gimnazisták, a befogadó iskolák
pedagógusai.

Elsőként Nagy Gyöngyi  Mária összegezte  röviden az  utóbbi  években e
tárgyban született törvényeket és módosításokat. Az Oktatási Minisztérium-
nak a sérült gyermekek integrált oktatásának ösztönzése mellett sem szándé-
ka a folyamatot erőltetni. Csak a megfelelő személyi és tárgyi feltételek mel-
lett támogatja az ügyet. Többek között a Fogyatékos Gyermekekért Közalapít-
vány működésével is igyekszik a feltételeket megteremteni. Fontos törekvés,
hogy a kialakuló területi Pedagógiai Szolgáltató Központok az integrációban
tanuló gyermekek számára is nyújtsanak segítséget. Ezzel ellenkező tenden-
cia látszik általában az önkormányzatok részéről. Egyre gyakrabban előfor-
dul, hogy a hagyományosan több megyét ellátó speciális intézmények szol-
gáltatásait igyekeznek saját megyéjükre szűkíteni. Erre láttunk sajátos példát
a Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola, a Hajdú megyei és a debreceni Önkor-
mányzat ellentmondásos kapcsolatáról, a közösnek látszó problémák szinte
abszurd megoldatlanságáról. Az iskola hagyományosan befogadta 8 alföldi
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megye gyengénlátó gyermekeit, és utazótanári szolgálattal igyekezett ellátni az
ugyanitt integrációban tanulók megsegítését.

A Hajdú megyei Önkormányzat, a fenntartó, legutóbbi határozatában ezt
saját megyéjére szűkítette. Ugyanakkor a megyében és a városban élő vak kis-
iskolások közül – a szülők több éven át tartó erőfeszítései ellenére is – csupán
hármat engedett befogadni bizonytalan státusszal.

Nem sikerült a gyengénlátók iskolájának alapító okiratában „látássérült
gyermekek”-re tágítani a pedagógiai munka célcsoportját.

A megye inkább tudomásul veszi, venné a területén, Debrecenben és más
városokban, falvakban működő többségi általános iskolák integrációban való
részvételét, minthogy egy létező, erre kiképzett gyógypedagógusokkal rendel-
kező speciális iskolát bízzon meg ezzel a feladattal.

Talán nem tűnik érthetőnek, de ebből a történetből is nyilvánvalóvá vált
számunkra, hogy a finanszírozás súlyos ellentmondásai egyre több konflik-
tust teremtenek az önkormányzatok, az iskolák, a szülők között.

Ebben biztosan kivétel a Fővárosi Önkormányzat, amely igen nagy anyagi
terhet vállal a testi- és érzékszervi fogyatékos speciális iskolák utazótanári
szolgálatának fenntartásában.

A látássérültek szakértői bizottságának vezetője arról számolt be, hogy ja-
vaslatukat – a gyermek óvodai, iskolai választásával kapcsolatban – feltétle-
nül a szülőkkel történő, mindenre kiterjedő egyeztetést követően teszik meg.
A jövőben keresik a gyermekek fejlődésének, iskolai haladásának folyamatos
ellenőrzési módjait az utazótanári szolgálatokkal közösen.

Még mindig hiányzik az az országos lista, melyben az önkormányzatok jel-
zik, hol található területükön látássérültek fogadására kész iskola, óvoda.

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karának Látássérül-
tek Pedagógiája Tanszéke évek óta 60 órás gyakorlati és elméleti képzésben
igyekszik a fiatal gyógypedagógusokat felkészíteni az integrációs feladatokra.
Az általános tanár- és tanítóképzésben résztvevő hallgatók és végzettek számá-
ra is folytat továbbképzéseket.

Most jelent meg kiadványuk, mellyel a szakértői bizottságoknak és a szü-
lőknek kívántak tájékoztatást nyújtani a látássérült gyermekekről.

A két budapesti speciális iskola utazótanári szolgálatának eddig megvalósí-
tott eredményeiről számolt be röviden.

Általános tendencia, hogy a jó képességű gyengénlátó és vak gyermekek
egyre  nagyobb  hányada  többségi  iskolákban,  lakóhelyén  kíván  tanulni.  A
módszertani központok szolgáltatásaik fejlesztésével igyekeznek ezt a társa-
dalmi igényt jobban kielégíteni. Ez a fejlesztés egyaránt vonatkozik a pedagó-
gusoknak,  szülőknek,  tanulóknak tartott  továbbképzésekre,  tanfolyamokra
éppúgy, mint a speciális eszközökkel, tananyagokkal való ellátásra.
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Nyilvánvalónak látszik, hogy a középiskolába járó látássérült tanulók egy ré-
sze is igényel valamilyen pedagógiai megsegítést.

A Budapesten működő utazótanári szolgálatok minden erőfeszítésük elle-
nére sem tudják ellátni feladataikat elég hatékonyan. A jövőben feltétlenül
szükség lenne regionális pedagógiai centrumok létrehozására. Ezek megva-
lósítására már mindkét intézmény tett kezdeményezéseket.

A további beszélgetés során megfogalmazódott néhány olyan közös össze-
fogást igénylő feladat, melyek megoldása érdekében a jövőben együttesen kí-
vánnak lépéseket tenni a kerekasztal résztvevői (Országos Fogyatékosügyi
Tanács képviselője, Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége,
Műszaki Egyetem, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar,
Módszertani Központok).

1. Külön törvény, rendelet kiadását szorgalmazva közösen megfogalmazott ja-
vaslatot kell tenni arra, hogy a jövőben készülő tananyagok mindenki számára
hozzáférhetőek legyenek. A kiadványok a síkírásos megjelenéssel egyidőben ké-
szüljenek el, olyan digitalizált formában is, melyek már Braille-nyomtatásra ké-
szek.
2. A különböző iskolák, szervezetek, alapítványok, magánemberek által eddig
készített vagy most készülő tananyagokról – melyek lehetnek nyomtatott, hangos
vagy digitalizált formájúak – közös, mindenki által elérhető adatbázist kell létre-
hozni.
3. Vegyünk mindnyájan részt abban az előkészítő munkában, melyben a felsőok-
tatás különböző területeire kidolgozzák a fogyatékos emberekkel kapcsolatos is-
mereteket, meghatározzák, hogy egy-egy szakma (orvos, rendőr stb.) képzésében
mikor, mit, milyen mennyiségben kell elsajátítani ebből.
4. Tegyünk javaslatot arra, hogy a befogadó iskolák közvetlenül a sérült gyer-
mekkel foglalkozó pedagógusai kapjanak kötelező jelleggel bérpótlékot, jutal-
mat munkájukért.
5. Készüljön lista azokról az óvodákról, általános és középiskolákról, ahol már
tanul, tanult látássérült gyermek. Ez az információ álljon minden befogadó in-
tézmény és szülő rendelkezésére. Segítsünk közös fórumot teremteni a befogadó
iskolák pedagógusai számára.
6. Tegyünk közösen lépéseket az idegen nyelv színvonalas tanulásához elenged-
hetetlenül szükséges Braille-formátumú tananyagok készítése érdekében.

Úgy gondolom, az itt felvázolt cselekvési terv önmagában is bizonyítja a
kerekasztal-beszélgetés hatékonyságát, igazi jelentőségét az igazolhatná, ha
mindezeket sikerülne mielőbb megvalósítani.

       Dérczyné Somogyi Vera
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