
TOVÁBBKÉPZÉS

Universität dortmund (Németország)

ISaR – A látássérültek integráciáját
segítõ virtuális módszertani központ
http://www.isar-projekt.de

dR. emmy CSOCSÁN – FRaNK laemeRS

(Közlésre érkezett: 2005. november 5.)

Bevezetés

a világháló technikai lehetõségeire felépített megsegítõ központ neve, „iSaR“ az
„integration von Schülerinnen und Schülern mit einer Sehschädigung an
Regelschulen“ kifejezés szavainak kezdõbetûibõl született. a dortmundi
egyetem Rehabilitációs Tudományok Karának munkatársai által 2001-ben
létrehozott és azóta folyamatosan mûködtetett és továbbfejlesztett projekt az
indulása óta eltelt négy esztendõben a német területen és nemzetközi viszony -
latban is ismertté és elismertté vált. mûködését a használók a projekt lejárta után
is szükségesnek tartják. erre Németországban már megoldás is született.
Kidolgozásra került egy olyan modell, amelyben a szövetségi államok két-három
éves forgó rendszerben biztosítják majd az adatbankok kiszolgálását, azaz 
munkatársakat delegálnak, általuk biztosítva az adatbevitel folyamatosságát és a
meglévõ információk aktuális szinten tartását. 2005 szeptemberében négy, a 
szövetségi államok által finanszírozott, részmun kaidõben dolgozó kolléga kezdte
meg munkáját a projektben. a szakmai irányításért továbbra is a dortmundi
egyetem munkatársai felelõsek.

az iCevi szervezésében 2004-ben Budapesten megtartott, a látássérültek
pedagógiája területén dolgozó szakemberképzés problémáival foglalkozó nem -
zetközi szemináriumon a dortmundi egyetem munkatársai az iSaR technológia
„know how“-ját nemzetközi hasznosításra ajánlották fel. a Budapesten elindult
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közös gondolkodás Chemnitzben az iCevi európai konferenciáján 2005-ben
tovább folytatódott abból a célból, hogy a már kidolgozott technikai lehetõségeket
kihasználva a német projektbõl egy, a látássérültek integrációját, inklúzióját segítõ
nemzetközi projekt váljon (Csocsán és mtsai 2004).

Jelen írás célja az iSaR projekt megismertetése a látássérültek területén dol -
gozó szakemberekkel, az érintettekkel és az érdeklõdõkkel, valamint azon 
igyekezet segítése, hogy a magyar kollégák is bekapcsolódjanak a nemzetközi
iSaR munkálataiba, és a tapasztalatok birtokában a közeljövõben elindulhasson a
magyar projekt.

ez a mostani részletes ismertetõ abból az alkalomból készült, hogy a projekt
tartalmi és konceptuális alapelveinek megõrzése mellett „új köntöst“, új
szerkezetû portált kapott. a változtatást nem elsõsorban esztétikai intenciók vezet -
ték, hanem a decentralizációs törekvések kiszolgálása. a projektben ma már nem-
csak az egyetemen dolgozó stáb mûködik, hanem a különbözõ földrajzi
helyszíneken a számítógépeik elõtt ülõ külsõ munkatársak is. ez tette szükségessé
egy on-line-ban mûködõ rendszer kidolgozását, amelyhez már nem szükséges az
eddigi web-master közremûködése, hanem a gondozók saját maguk is „betölt -
hetik“, kezelhetik az adatokat. az új iSaR honlap megfelel az akadálymentesítés
nemzetközi normáinak.

a látássérüléssel élõ gyermekek és ifjak - létszámuk arányában - a gyógy -
pedagógia egyik legkisebb csoportját alkotják. Statisztikai adatokból tudjuk, hogy
az iskoláskorú populáció közel egy ezreléke tartozik ebbe a kategóriába. a 
látássérült gyermekek intézményes nevelése több, mint kétszáz éves múltra tekint
vissza. az együttnevelés gondolata és gyakorlata szinte egyidõs az iskoláztatásuk
történetével. amíg a speciális iskolahálózat kiépülésével a vakok szegregált 
oktatása a hetvenes évekig európában szinte kizárólagosnak tekinthetõ, a gyen-
 génlátó gyermekeknek csupán egyharmada tanult speciális intézményben. a 
többségi iskolákban tanuló látássérültek rendszeres gyógypedagógiai megsegítése
ma már több, mint harminc éves múlttal rendelkezik európában. az országok
nagy részében megszületett az integrált oktatást biztosító törvényi szabályozás. a
németországi gyakorlat elemzése során világossá vált, hogy az integrációs 
törekvések megvalósítása sok problémát vetett fel, ugyanakkor nagyon sok jó
példa is született. a „good practice“-t elsõsorban azok a didaktikai megoldások
jelentették, amelyeket az integrációs osztályokban dolgozó pedagógusok fejlesz -
tettek ki és alkalmaztak sikeresen. a sikeres, a gyakorlatban jól bevált oktatás -
szervezési ötletek, módszerek, taneszközadaptációk egy része azonban ott maradt
az iskolákban, ahol azokat kifejlesztették. a tapasztalatok cseréje, részben az érin-
tettek kis száma és területi szétszórtsága miatt, csupán esetlegesen, a tovább -
képzési programok keretében és nem túl jó hatásfokkal valósult meg. 



az iSaR célkitûzése

az iSaR projekt a fenti felismerésbõl született és alapcélkitûzésként azt vállata
fel, hogy a világháló kínálta lehetõségek kihasználásával „összehozza“ a segít -
séget keresõ kollégákat, szülõket, segítõ szakembereket és az érintett diá ko kat
azokkal, akik már integrációs tapasztalatok birtokában vannak, kommunikációs
lehetõséget, fórumot és információforrást biztosítva számukra.
a hálózat elemei: 

a látássérülteket befogadó intézmények
szakemberek
szülõk
tanulók
megsegítõ (módszertani) központok
kiadók, taneszközöket elõállító és forgalmazó cégek
minden érdeklõdõ személy

az iSaR tevékenységi területei

az iSaR 2001-ben startolt és megszületését, mûködtetését egy alapítvány, a
Stiftung für Bildung und Behindertenförderung – mai nevén Heidehof Stiftung
biztosítja. a projekt szakmai „megálmodói“ és azóta is szakmai vezetõi dr. emmy
Csocsán és dr. Renate Walthes, a dortmundi egyetem professzorai. a munka tár -
sak száma a projekt különbözõ fázisaiban változott. a törzsgárdát két tudományos
segédmunkatárs, egy diák munkatárs és egy informatikus képezik. a decentra li -
záció következtében a négy külsõ munkatárs a következõ feladatkörben dolgozik:
a taneszköz- és didaktika tár adatbankjait két kolléga bõvíti, a többszörösen 
sérültek pedagógiája és rehabilitációja területén – mely feladatkör a jövõben 
kiemelt szerepet kap – egy kolléga dolgozik, míg a szakirodalmi adatbankot; a
kapcsolatok, továbbképzések és a címjegyzék aktualizálását a negyedik kolléga
látja el. 

a projekt a kezdettõl fogva rendszeres segítséget kap a szakterületen tanuló
hallgatóktól, akik tanulmányaik során tesztelik és véleményezik az adattár mûkö -
dését. Ugyancsak a hálóra kerülnek a kiválogatási kritériu mok nak megfelelõ 
hallgatói munkák; szakdolgozatok, gyakorlati beszámolók, taneszközfejlesztések
és  -leírások, kutatási eredmények stb. is.

2006-ban az iSaR történetének a harmadik szakaszába lép. a felépítõ szakasz -
ban 2001-2003 között a munkatársak két nagy feladatkörben dolgoztak; adatokat,
információkat gyûjttöttek, szelektáltak, csoportosítottak, elõkészítve azokat a
hálóra, valamint a projekt informatikai bázisának, adatbankok technikai feltéte -
leinek megteremtésén munkálkodtak. 2004-2005-ig tartó második szakaszban az
adattár bõvítése és differenciálódása mellett a decentralizáció elõkészítése, a
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munkatársak körének kibõvítése, az új kollégák betanítása folyt. a harmadik
szakaszban az elsõdleges cél az elért eredmények nemzetközi hasznosítása lesz.

az iSaR szakmai filozófiája alapjául olyan irányadó dokumentumok 
szolgálnak, mint az UNeSCO 1994-es Salamanca dekrétuma, a WHO 2001-es
iCF (international Classification of Functioning, disability and Health) összeállí-
tása, valamint a Német Szövetségi Állam kultusztminiszter konfe renciája által
elfogadott, a gyógypedagógiai nevelést-oktatást szabályozó 1994-es és 1998-as
irányelvek.(drave és mtsai 2000; Unesco 1994; WHO 2001)

a projektben folyó munka minõségének biztosítását az egyetem mun katársai
valamint a projekt által felkért szakemberekbõl álló Tanácsadó testület végzi,
melynek tagjai a látássérültek rehabilitácóját és pedagógiáját szövetségi állami
szinten széles körben képviselik. a Tanácsadó testület évente kétszer egész napos
munkaülésen találkozik a projekt munkatársaival.

az iSaR háló

az iSaR fõ célkitûzése, hogy az internet segítségével a látássérültek integ rá -
ciójával kapcsolatos információkat fogadja, értékelje és továbbadja. virtuális
adat bankjait azonban csak a szakterületen dolgozókkal, az érintett tanulókkal, a
szülõkkel szorosan együttmûködve gondozhatja. ennek érdekében olyan 
tevékenységi területei is vannak, ahol közvetlen tapasztalatcserékre kerülhet sor.
az iSaR rendszeresen, évente kétszer-háromszor szervez tanfolyamokat azoknak
a kollégáknak, akik kezdõként lépnek be a rendszerbe, mint utazó- illetve
integrációt segítõ tanítók, tanárok, vagy szülõk. a team munkatársai rendszeresen
látogatják a más szakmai intézmények által szervezett tovább képzéseket, rendez -
vé nyeket. Telefonon vagy e-mail-en kapott kérdéseket válaszolnak meg, szak ta -
nácsadást végeznek. Segítenek a hálóra felkészíteni a kollégáktól kapott szakmai
anyagokat, didaktikai megoldásokat, taneszközök leírását stb. Kezdettõl fogva az
egyik legnagyobb kihívást a kollégák, az adatszállítók elérése és bizalmuk 
elnyerése jelentette. az internetre vonatkozó nemzetközi szabályok értelmében az
iSaR felelõs az adatok pontos közléséért, védelméért. a „copyright“ marad a szer -
zõk birtokában. mun katársaink a lehetségek adta keretek között kutási projekte-
ket is vezetnek, a látássérültek integrációját segítõ illetve akadályozó tényezõk
elemzését végzik. (leuders, Walthes 2003)

az internetes elérhetõség - adatbankok.

a projekt a http://www.isar-projekt.de címen érhetõ el a hálón. a nyitó lap három
oszlopa a következõ információkat, opciókat tartalmazza: a bal oldali lehetõséget
kínál információk (projektleírás, kapcsolatfelvétel, fórum, a projekt újságja,
keresés szerzõk és szöveg szerint, impresszum) megnyitá sához, valamint az 
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adatbankok (címek, didaktika tár, csoportosított infor mációk, linkek, irodalom,
taneszközök, határidõk) eléréséhez. Ugyancsak a bal oldalon található a belsõ
munkatársak bejelentkezését szolgáló ablak. a középsõ mezõben található a
projekt célkitûzéseinek és munkaterületeinek rövid összefoglalása, míg a jobb
oldali oszlop olyan kiegészítõ információkat tartalmaz, mint a munkatársak
bemutatása, az együttmûködési lehetõségek és innen elérhetõ a projekt angol
nyelvû leírása.
iSaR Web fõbb adatbankjai:

Szakirodalom- és taneszköz adatbankok (literatur, materialien)
didaktika tár (didaktikpool)
Címek és kapcsolatok (links)
Továbbképzési tájékoztató és egyéb idõpontok (Termine)
Tájékoztató információk (informationen)  a következõ területeken:

Jogi szabályozás
Bevezetõ tájékoztató azok számára, akik kezdõként kapcsolódnak be az
integratív oktatásba
aktuális információk „a látássérüléshez kapcsolódó egyéb fogyaté kos ság“
témakörben
Tanulók, szülõk és pedagógusok élménybeszámolói
Fórum (Forum)

az iSaR látogatottsága statisztikai adatok tükrében: 2004. január 1 – 2005. 
október 31. között a látogatók száma: 28.200 volt. 2005 októberében naponta 75-
ször keresték fel a honlapot. az iSaR további 40 internetes portállal össze -
kapcsolt.

valamennyi adatbank esetében a tájékozódást egy gyors keresõprogram 
könnyíti meg. a szakirodalom adatbank (literatur) 931 bejegyzést tartalmaz. egy
irodalmi forrás leírása magában foglalja a mû címét, szerzõjét, bibliográfiai ada -
tai, rövid tartalmi összefoglalást és a szöveg kulcsszavait. a Taneszköz
(materialien) adatbankban jelenleg 1890 bejegyzés szerepel. a látássérültek okta -
tását, fejlesztését segítõ eszközök kinálata széleskörű, játékoktól az adaptált
könyvekig, a tapintható térképektõl a modellekig. valamennyi eszköz kereske -
delmi forgalomban kapható. az adattár tartalmazza a forgalmazó címét és az 
eszköz rövid leírását, valamint ajánlást, megjegyzést a felhasználását illetõen. a
didaktika tár (didaktikpool) elsõsorban olyan didaktikai megoldásokat tesz közzé,
melyek a projekt szakmai kritériumrendszerének megfelelnek. elsõdle gesen az
integrált oktatási gyakorlatban kipróbált és bevált megoldásokat közöl. a kínálat
itt is széleskörû. a palettán az elméleti elemzéssel kiegészített gyakorlati példákat
tartalmazó elektronikus könyv, a gyengénlátók írását segítõ vonalas és négy zet -
hálós írólapok (melyek letölthetõek) ugyanúgy szerepelnek, mint új matematika
taneszközök vagy társasjátékok. Közös sajátosságuk, hogy vala mennyi megoldás
módszertani útmutatást, leírást tartalmaz. a keresõprogram segítségével 
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tantárgyak szerinti célzott eljutás is lehetséges. a didaktika tár jelenleg 110 adatot
tartalmaz.

Nemzetközi kooperáció 

az iCevi fórumokon tartott szakmai találkozók, workshopok tanulságai szerint a
nemzetközi érdeklõdés nagy egy iSaR-europe projekt életre hívására (Csocsán és
mtsai 2005). a német nyelvû országok eddig is használták a projekt adta
lehetõségeket, de az együttmûködés még nem két- illetve több oldalú. Feltehetõen
több kérdés vár még tisztázásra az elõkészítõ szakaszban. Szükségesnek látszik
egy olyan plattform létrehozása, amely minél több látogató számára elérhetõ.
melyik nyelv szolgáljon majd ennek alapjául? melyek legyenek a tartalmi súly-
pontok? milyen feladatokat vállalnak magukra az elõkészítésben résztvevõ
országok, stb.

az elõzetes megbeszélések alapján egyetértés mutatkozik abban, hogy az
iSaR-europe fõ tartalmi célkitûzéséül a látássérültek inkluzív oktatását, nevelését
segítõ, de az egyes országok sajátosságaihoz, lehetõségeihez alkal maz ható didak-
tikai megoldások, módszerek, szervezeti formák gyûjtését, elemzését és közzété-
telét választja. 

az iSaR-europe programmal pármhuzamosan, de attól függetlenül 
indulhatnak el az egyes országok nemzeti projektjei. amíg a technikai know how-t
a német iSaR szolgáltatja, az adatbankok beindításhoz szükséges informá ció há -
lózat kiépítését, az adatbevitelhez szükséges munkahelyet, stb. a helyi forrásoknak
kell biztosítaniuk majd. ajánlatos, hogy a program vezetését egy, a szakem ber -
kép zésért felelõs intézmény vállalja, amely állandó kapcsolatban áll a látás sérül -
tek integrációs rendszerébe bevont többi intéz ménnyel, és a minõségbiztosítást is
garantálja. a német iSaR munkatársai örömmel fogadták az elTe Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar látássérültek pedagógiája Tanszék munka társai -
nak szándéknyilatkozatát a magyar iSaR elõkészületeit illetõen és további sikeres
együttmûködést remélnek a közeljövõben.

amikor elvállaltuk a feladatot, hogy az iSaR-programról a magyar gyógy -
pedagógusok lapjában beszámolunk, tudtuk, hogy nehéz feladatra vállalkoztunk.
a komplex feladat- és tevékenységi kör leírása szinte lehetetlen. Reméljük
azonban, hogy az érdeklõdést felkeltettük és a németül, angolul olvasó kollégák
kedvet kapnak majd az iSaR portál megláto gatá sá hoz. azt is szeretnénk, ha e
rövid ismertetõ a segítségére lehetne mind azok nak, akik a magyar virtuális
megsegítõ központ létrehozásán mun kál kod nak. Hisszük azt, hogy a nemzetközi
együttmûködés a szinergia hatás követ keztében a látássérültek pedagógiája és
rehabilitációja területén az elmélet és gyakorlat effektív és gyors fejlõdésének
szükséges feltétele. 
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