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Súlyosan-halmozottan fogyatékos 
gyermekek iskolai nevelése, oktatása
Németországban1

HOHENDORF CSILLA

Nagy örömömre szolgál, hogy a magyar gyógypedagógusok ez évi talál ko zó -
ján fórumot kaptam a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek né met or -
szági iskolai ellátásáról szóló beszámolóhoz. A Bárczi Gusztáv Gyógy -
pedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán szerzett tudásom tükrében 24 éve figyelem
kritikusan a német gyógypedagógia („külön-iskolai pedagógia”2) fejlõdését, a
régi elképzelések változását és új tendenciák megjelenését. 
Az elmúlt évtizedekben, Németországban az egyik tartomány a másik után

vezette be a legsúlyosabban fogyatékos gyermekek tankötelezettségét – ez a
folyamat a volt NDK csatlakozásával lett teljes, amikor az un. új tarto -
mányokban is megnyitották az iskolák kapuit ezek elõtt a gyermekek elõtt. A
Német Szövetségi Köztársaságban az oktatásügy az egyes tartományok 
hatáskörébe tartozik, a kultuszminiszterek tanácsa csupán tanácskozási és
ajánlási joggal rendelkezik. Ennek megfelelõen az iskolák jogi rendszere és a
tantervek tartományról tartományra változnak; koncepcionálisan és a minõség
szempontjából nagyon eltérõek.
A németországi „Testi és Mozgásfogyatékosság-ügyi Egyesületek

Szövetsége” (országos ernyõszervezet) 2003-ban munkabizottságot hozott
létre a legsúlyosabban és/vagy súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek
iskolai helyzetének vizsgálatára. Magam az alapítókhoz tartozom hat tapasz-
talt gyógypedagógiai tanárral és szülõi képviselõvel együtt. Célunk az iskolai
törvények, tantervek, szervezeti keretek megismerése és összeha son lítása
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1 Az elõadás a MAGYE XXXII. Országos Szakmai Konferencián, a Mozgásfogya -
tékos ság-ügyi Szakosztály ülésén hangzott el (Salgótarján, 2005. június 24.).
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minden tartományban, végül ajánlások készítése a kultuszminiszterek tanácsa
számára. Az eddigi nyolc megvizsgált tanterv és törvény közül ma a legjobb
koncepciót szeretném ismertetni, amely 2002-ben készült Rheinland-Pfalz
Tartományban közvetlenül Andreas Fröhlich professzor vezetésével (1).
Németországban az értelmi fogyatékosságot nem a hagyományos BNO3-

kategóriák szerint sorolják be; a pszichiátriai elnevezéseket (pl. debilitás,
imbecillitás, idiócia) a gyógypedagógiában nem használják. Az értelmileg
akadályozott tanulók iskolájába azok a gyermekek kerülnek, akik IQ 65 alatt
teljesítenek, alsó határ nem létezik. Rheinland-Pfalz tartományban új elne ve -
zé seket vezettek be a gyógypedagógiai nevelési, oktatási intézmények számá-
ra, az értelmileg akadályozott gyermekek külön-iskoláját4 a követ kezõképpen
nevezik: ”iskola, melynek legfõbb nevelési, oktatási célkitûzése a fejlõdés
komplex5 megsegítése”. Az új elnevezés szándéka, hogy az „elkülö nítés” és a
„másság” fogalma ne jelenjen meg az iskola nevében. A tanterv hivatalos
elnevezése a tanulók sajátos nevelési, fejlesztési igényeibõl indul ki: „komp-
lex gyógypedagógiai megsegítést, nevelést, fejlesztést igénylõ tanulók
tanterve”.
A tanterv nyolc nagy mûveltségi területre tagolódik: 
munka és foglalkozás (hivatás),
esztétika, 
szabadidõ alakítása és életvezetés, 
háztartás, 
én és mások, 
kommunikáció, 
észlelés és mozgás, 
a világ megismerése. 

Mindegyik mûveltségi terület a legsúlyosabban és/vagy halmozottan fogyaté-
kos gyermekek tananyagával kezdõdik, majd fokozatosan jelenik meg a
kevésbé súlyos állapotú értelmileg akadályozott tanulók képzési anyaga. A
következõkben csupán a legsúlyosabban fogyatékos tanulókra vonatkozó tan-
tervrészeket mutatom be röviden.
Mielõtt a tanterv részletes ismertetésébe fognék, szeretnék röviden kitérni

a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek oktathatóságának kérdésére.
A valóságban Németországban sem hisz mindenki ezeknek a gyermekeknek
a fejleszthetõségében. Sokan csak „szép gyermekkort” kívánnak az iskolában
nyújtani, énekkel, zenével, különbözõ terápiákkal, szépen díszített osztá lyok -

3 Betegségek Nemzetközi Osztályozása
4 Sonderschule
5 A német nyelvben a „ganzheitlich” kifejezés szerepel, melynek magyar megfelelõje
„egészleges”, ehelyett a komplex fejlesztés, fejlõdés használata célszerûbb.



kal és sok mozgalmas ünneppel, sétával, játékkal. Nagy súlyt fektetnek
továbbá a szülõk tehermentesítésére; a szülõi szervezeteknek, egyesületeknek
lehetõségük van magániskolákat, -óvodákat, napközi otthonokat létrehozni,
illetve a megfelelõ minisztériumokban a mûködõ iskolák tevékenységének
bõvítését elérni. Az Ursula Haupt professzorasszony, Andreas Fröhlich pro-
fesszor valamint munkatársaik által kb. 1972 óta folyó kutatás és szakmai
módszertani munka azonban bebizonyította, hogy ezek a gyermekek is képe -
sek tanulni, fejlõdni, csak más módon, más módszerekkel kell õket meg -
közelíteni. Természetesen az iskolai nevelés, fejlesztés lezárása után továbbra
is halmozottan fogyatékos emberek maradnak, és késõbbi, felnõtt életükben is
szükségük lesz intenzív segítségre. A különbség a társadalmi életben való
részvételben (participációban), a részleges önrendelkezésben (autonómiában),
egyszóval az életminõségben mutatkozik meg.

Hogyan tanulnak a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek?

Az egész testet információkkal látjuk el, felébresztjük az érzékszerveket és az
agyat fokozatosan munkára ösztönözzük – röviden és nagyon leegyszerûsítve
ez a különbözõ bazális fejlesztõ koncepciók, eljárások, terápiák kiindulása és
módszertani alapvetése. Az agy integrációs tevékenysége csak akkor alakul
ki, ha a külvilág ingereit felfogható és feldolgozható formában kínáljuk.
Központi idegrendszeri sérült gyermekekrõl van szó, akik számára a minden -
na pok ingerei nem vagy csak töredékesen foghatók föl, például a felnõttek fo -
lyamatos beszéde több emelettel magasabban, a gyermekek „feje fölött” megy
el. Tudatosan megismerni, megjegyezni, és késõbb újra felismerni valamit
csak akkor lehet, ha az ingerek megfelelnek az aktuális testi és értelmi fejlõ -
dési szintnek, a prenatális vagy a korai csecsemõkori ingerekre és fejlõdési
folyamatokra támaszkodnak. Fröhlich tapasztalata a súlyosan fogyatékos
gyermekek tanulásáról: „…pozitív szenzoros élmények segítségével konkrét
formában talál kapcsolatot a saját testéhez és ezzel a szenzoros észlelés 
forrásához” (2). A gyermek milliméterenként ismeri meg a világot, tanulja
meg saját magát és a külvilágot megkülönböztetni, és ezáltal énképét és a
világ képét az érzékelés, észlelés és gondolkodás útján alakítja ki önmagában.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy fokozatosan egyre jobban megérti, mi 
történik a környezetében – még ha a kezével nem is tudja megfogni a
körülötte lévõ tárgyakat. „Ezáltal primer kölcsönhatás folyamata indul meg az
ÉN és a VILÁG között.” (2). Így lesz az ingerek zavaros és nyugtalanító
áradatából érthetõ, strukturálható, kevésbé ijesztõ külvilág. „Így kezdõdhet el
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a gyermeki aktivitás, a kíváncsiság kialakulása és a játékos tevékenység
fejlõdése.” (3).
A bazális stimuláció segítségével a testen keresztül lehet megélni és

tudatosítani a hõmérsékletet, súlyt, felületet, erõhatásokat, akkor is, ha a gyer-
mek ezeket nem tudja megnevezni. A saját testen keresztül lehet megélni, fel-
fogni és azonosítani az elemi mennyiség fogalmat, az egyszerû vizuális és
akusztikus ingereket, ezeket összekötni más ingerekkel és megjegyezni – ez a
bazális tanulás. Erre épülhet föl a képzelet, emlékezet, kívánság, megfontolás,
belátás. A súlyosan fogyatékos ember továbbra is a „teste börtönében” él, de
a külvilág már nem olyan ismeretlen számára, a többiek cselekedetei nem
annyira váratlanok és ijesztõek. A verbális jelzéseket egyre jobban össze tudja
kötni saját tapasztalataival, emlékeivel, esetleg saját gondolatokat idéz föl;
jobban tudja tagolni és ezzel könnyebben képes megérteni a hallott monda-
tokat, majd megtanul saját jelzéseket (szignálokat) küldeni és így képes lesz
kommunikációt kezdeményezni.
Pickenhain a fejlõdés lehetõségét a neuronális kapcsolatképzõdés és

önszervezõdés tudományosan bizonyított tényével magyarázza. „Még ha a
sérülés vagy a funkciózavar a fogást vagy az elõrehaladó mozgást nem is teszi
lehetõvé vagy korlátozza, az ember genetikai programjában számtalan speci-
fikus emberi tulajdonság rejlik, amely realizálható és ami tipikus emberi
magatartásmódhoz vezet… Az individuális emberi személyiséget nem kötjük
bizonyos mennyiségû minõségi (kvalitatív) jellemzõhöz.” (4).
„Egy ismert személy segítségével gyakran teljesen új, váratlan reakció

váltható ki. Ilyenkor komplex emocionális tényezõk játsszák az elsõdleges
kiváltó szerepet. Segítségükkel óvatosan további centrális funkciókörök 
nyithatók meg… Súlyosan vagy legsúlyosabban fogyatékos embereknél már
a minimális figyelem kiváltása is fontos elsõ lépés a személyiség kibontakoz-
tatása felé.” (5)
Fornefeld „kapcsolat-orientált pedagógiájában” megállapítja, hogy „a

képzés változást jelent, amihez nincs okvetlenül szükség tudásra, hanem a
MÁSIK-hoz való közvetlen kapcsolatból keletkezõ változást jelenti. Ez az
ember praktikus értelmére (a test-én-re) alapozódik.” (6)

Az értelmileg akadályozott tanulók
Rheinland-Pfalz tartományi tanterve

Az alábbiakban kiemelt példákon mutatom be a legsúlyosabban és/vagy 
halmozottan fogyatékos gyermekek tantervként alkalmazott fejlesztõ
programját:
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Mûveltségi terület: MUNKA ÉS FOGLALKOZÁS (HIVATÁS)

Alapvetõ tapasztalatok fával – építõkocka használata; reszelni, ragasztani, kirakni,
nyomdázni, összehasonlítani más anyagokkal.
Textíliákkal foglalkozni: mindennapi használat, a ruha szoros, tág, rövid, hosszú,
melegít, szárít; különbségek: ruha, háztartási és lakástextíliák, kötél; használat szerint
csoportosítani.
Bõrt megismerni: megtapasztalni; különbségeket megismerni: bõr, szõr, természetes és
mûbõr; bõrápolás: cipõtisztítás.
Papírt megismerni: különbözõ papírok; kísérletezni: szakítani, gyûrni, lapozni, vágni,
hajlítani, hajtani, göngyölíteni, nedvesíteni, formálni, gyúrni.
Mûanyagot megismerni: felismerni a háztartásban; csomagolásban; használati 
tárgyakban; tulajdonságai, összehasonlítani más anyagokkal; hõ hatása, formálható
mûanyagok.
Lakásfelújítás, építés, házmesteri feladatok: ragasztók, festékek, utcai kréta, tapéta,
lakk, ecsetek, padlók és faburkolatok, oldószerek.
Agyaggal dolgozni: ismereteket szerezni, tapintani, gyúrni, formálni, önteni. 
Sós masszával, gipsszel, gyurmával dolgozni: simítani, gyúrni. 

Mûveltségi terület: ESZTÉTIKA

Futólagos benyomásokat észrevenni: fény, hangok, hanghatások, zene. Fogékonyság
új benyomásokra: új tapasztalatokat az ismeretekkel összevetni, „kedvencet” ki -
választani. 
Fölismerni, hogy „nyomot” tud hagyni: homokba láb-, kéz- és testnyom; megvilágított
üveglap, árnyék; bazális festés kézzel, lábbal, hengerrel.
Saját hangját észlelni és változtatni; a tanár minden akusztikus jelre válaszoljon,
erõsítse föl a hangot mikrofonnal; különbözõ hanghatásokat kipróbálni: szoba, nagy -
terem, barlang, visszhang, aluljáró, templom. Egyes dalokat vagy zenét fölismerni, pl.
a foglalkozás kezdetét jelzõ dalt, mondókát (szignál): férfi-nõi hangok, kazetta, CD,
kórus, hangszerek, jazz, pop, klasszikus népzene. Meghatározott tevé kenységhez zenei
aláfestés. Zene, tánc, ritmus: karját, lábát, testét, ritmusra lóbálni, ritmusra dobolni a
testen, ujjakkal futni a testrészeken. Állathangokat felismerni és utánozni. Tárgyi 
környezetet ritmusra és hangadásra használni: fán kopogni, külön bözõ hangszíneket
meghallani: vízcsap, csöngõ, személyek tárgyak hangjai: leesik, gördül, csúszik, recseg.
Ritmust fölismerni, erre mozogni: tapsolni, dobolni, szünetre abbahagyni, újra kezde-
ni, az egész testtel mozogni.
Beszédritmust fölismerni: légzés ritmusa, fújni, szünet, ritmusos beszéd, vers.
„Elementáris képzõmûvészek”: alapvetõ érzékelést és „alkotást” kipróbálni, kísér-
letezni.
Jel-, forma-, szín- és térhatásokat észlelni játékos tevékenység folyamán: Csöpögtetni
festékkel, ragasztóval, ujjal, bottal, lábbal jeleket húzni, színes port fújni, grafitot 
szétdörzsölni, gyurmát szétnyomni; különbözõ nagyságú dobozba ülni: szoros – tág –



147

körülvesz – támaszt; barlangot építeni, formákat tapintani, felületeket megismerni,
színfolyást megfigyelni.
Formát kitölteni: ragasztani, kifesteni, kirakni, nyomtatással kitölteni. Tárgyakat meg -
változtatni, befesteni, bemártani, beragasztani, kollázsokat összeállítani.
Önmagát elfogadni és megváltoztatni: különbségeket észlelni, tudatosítani, hogy min-
denki egyszeri érték. Változások ruhával, kalappal, festékkel, hajmosással-vágással;
testfestés, illatok, dezodor, szappan, kréta.
A természet szépségét megélni: évszakok okozta változások, jó-rossz idõ, nappal-
éjszaka, hatásukat tudatosítani. Életterek: erdõ, mezõ, folyó, patak.
Növekedés, változás a növény- és állatvilágban. Állatokat megfigyelni állatkertben,
természetben, otthon.

Mûveltségi terület: SZABADIDÕ ALAKÍTÁSA ÉS ÉLETVEZETÉS

Feszültséget és ellazulást, megnyugvást megélni: egy nap ritmusos szervezése, szüne -
teket tudatosítani.
Elfáradást megélni: megerõltetõ gyakorlat és munka után testhelyzetet változtatni.
Zenének örülni: kedvenc zenét találni, kiválasztani.
Nyilvánosság: megélni, hogy része a szomszédságnak. Személyeket megkülön böz tet -
ni, megszólítani, gesztusokkal meghívni, üdvözölni.
Közösségi formákat ismerni: hivatalok, sportegyesület, egyházi közösség stb.
Az együttélés különbözõ formáit ismerni: szülõ – gyermek, ház, lakóközösség, együtt
élõ párok.
Partner-viszonyok, személyes kapcsolatok: odafordulást érezni, barátságot megélni.
Mall: bazális kommunikáció; dal, ujj-játék, LÖB-kártyák. Segíteni és erõsíteni egymást.

Mûveltségi terület: ÉN ÉS MÁSOK

Én vagyok én: használni az érzékszerveket, tanulni velük; minden érzékszervvel tanul -
ni; belsõ szervi (viszcerális), hõ- és mozgástapasztalatok is, testrészeket ismerni, funk-
cióval összekötni.
Nyújtani, húzni, nyomni, kopogtató masszázs, hintáztatni, lengetni, billegtetni, forgatni.
Testsémát kialakítani, testi funkciókat észrevenni és tudatosítani: támasztani, fölegye -
nesíteni, fölhúzni, mászni-csúszni, saját magát megtapogatni, dörzsölni, vakarni,
tükörképet fölismerni.
Saját érzékelést észlelni, megkülönböztetni, adekvát magatartást tanulni, önmagát és
másokat értékelni, tisztelni: undor, izgalom, bosszúság, félelem, öröm, meglepetés,
harag, düh, élvezet. Senkit sem bántani, fájdalmat nem okozni, emberrel – állattal –
növényekkel óvatosan bánni.
Idõt megélni, fogalmakat megismerni; idõszakaszok: most, késõbb, mindjárt, azonnal,
mindig, tegnap – ma – holnap, óra terminusok.



Az öregedés fogalma: változásokat észrevenni, születésnap, csecsemõ-, gyermek-,
felnõtt-, idõskor – halál.
Egyedül lenni, másokkal lenni, az együttélés szabályai: a személyiség egyedisége.
Önmagát másokkal szemben képviselni. Együttélés feladatai, szabályai, jogai és köte-
lességei. Udvariasság formái. Bocsánatot kérni. Más véleményét elfogadni.
Szexualitás: érzéki benyomásokat megélni, megismerni. Nemiség: a test jelzéseit 
észrevenni, tudatosítani (kellemes, kellemetlen). Reakciókat megismerni, testi
funkciókról tudni, a férfi és a nõ különbségét ismerni.
Az élet értelmével foglalkozni. Az élet nehézségei és a fogyatékosság problémái. 
Légzés: segítséggel lélegezni, (simítással, nyomással), szabadon lélegezni. Különbözõ
testtartásokban lélegezni. A légzés hangját fölerõsíteni. Partner-légzés (hát-háttal, has-
hassal, bekapcsolódni egymás légzésritmusába).
Bizalom és védettség: megélni, megnyugodni, jó légzésritmusba kerülni, rábízni
magát valakire, testi kontaktust megélni, zavarmentes sarokban, kunyhóban, sötétben,
vízágyon, szívritmus-zenével.
Önmagáról fogalmat alkotni: tudatosítani milyen vagyok. Kívánságot és szükségletet
fölismerni és közölni. Mások állapotát felismerni.
Önmaga korlátait ismerni: tudatosítani, megoldásokat keresni, frusztrációt földol-
gozni.
Emberi kapcsolatokat megélni: kontaktust fölvenni, kívánságokat, hogylétet, hangula-
tokat közölni (nonverbálisan, verbálisan stb.).
Halál fogalma: életjeleket ismerni: légzést, szívdobogást tudatosítani. Ember és ter-
mészet életfolyamatait tudatosítani. Megérteni, hogy mindenki meghal. Veszteséget és
gyászt megélni.

Mûvelõdési terület: KOMMUNIKÁCIÓ

Fölfigyelni: önmagát érezni, nyilatkozni a hogylétérõl.
Nézés, odanézés: tekintettel válaszolni, mások tekintetét követni.
Hangadás: véletlen hangadás (észrevenni, értelmezni, válaszolni rá), szándékos hang-
adás, váltakozó hangadás partnerrel, variációk a hangadásnál.
Párbeszéd (dialógus): valamit megfogni, elvenni, visszaadni. Valamit megmutatni,
verbális kísérlettel.
Szimbólumok: tárgyállandóságot kialakítani. Utánzó képességet fejleszteni.
Cselekvések tudatosítása. Emlékképek és képzelet fejlesztése. Önmagát, tárgyat és
cselekvést elkülöníteni.
Odanézés, mimika, testtartás, mozgás: tárgyakat megismerni, követni, keresni, cselek -
véseket tekintettel követni, mozgást – hangadást – odanézést interakcióra használni.
Mimika jelentését fölfogni. Hangulatokat mimikából megérteni. Saját arcjeleket 
alkalmazni, test-jeleket (gesztusokat) megérteni, saját kommunikációra fölhasználni,
önmagát kifejezni.
Beszélni (hangokkal), megérteni: észrevenni, fölfigyelni, odanézni, megkülönböztetni
más zajoktól, odafigyelni, reagálni. Hangképeket és jelentést összekötni. Személy- és
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állatnevek, tárgyak, cselekvések, tulajdonságok, tevékenységek nevét megérteni. 
Egy- majd több jelentés-egységet megérteni és megfelelõen reagálni. Érzelmek szóbe-
li kifejezését megtapasztalni, megérteni.
Motherese: saját szóbeli közlést (verbalizációt) a gyermek megértéséhez alkalmazni:
tárgyra és szituációra vonatkoztatni ami látható és történik. Egyszerû, lassú és érthetõ
beszéd. Ismétlés, utánzás: megértettem? Jól értettelek? Kérdés – válasz – struktúra:
bevonni a gyermeket a kommunikációba, választani hagyni, igen-nem döntések.
Tudatosan hallani, zajok: észrevenni, azonosítani, lokalizálni, differenciálni, sorrendet
megjegyezni. Zajokat hangadással utánozni.
Hangok, hangzások: magas-mély, mozgással összekötni, rajzolni, fölismerni. Rövid-
hosszú, hangos-csöndes, utánozni.
Hangzók, szavak, mondatok: azonosítani, megkülönböztetni, kihallani, utánozni, 
eredményt kazettán meghallgatni. Szavakat megérteni, mondatból kihallani. Szavak
sorrendjét megjegyezni. Mondatokkal cselekvést kísérni.
Hangadást érezni: feszülést és lazulást megtapasztalni önmagán és másokon, vibráció,
száj és gége.
Beszédmotorika: szopni, nyelni, harapni, rágni, szájzár, csámcsogás, sziszegés, fütty,
utánzás. Elfogadni, hogy megérintik az arcát és beszédszerveit. Részmozgásokat 
létrehozni. Fújni, zümmögni, brummogni.
Gõgicsélni, szótagokat ejteni: átmenet az igazi szavakhoz. Tárgyakat, személyeket
megnevezni. Minden megnyilvánulást megerõsíteni, ismételni. Megélni, hogy szavak-
kal el lehet érni valamit.
Beszéddel kapcsolatot létesíteni: kívánságokat, érzéseket, élményeket közölni, 
másokét meghallgatni. Javasolni, vigasztalni, kérdezni, válaszolni.
Segítõ kommunikáció: a kommunikáció támogatása technikai segédeszközökkel, 
stratégiákkal. Tekintettel, testtel, mozgással, hanggal, mimikával, konvencionális igen-
nemmel, jellel kommunikálni: minden szignált (jelzést) fölvenni, válaszolni, jelentést
tulajdonítani nekik, testi támogatást nyújtani, cselekvésbe-szituációba ágyazni,
lerajzolni, fényképezni, albumba gyûjteni, fogalomgyûjtés, képgyûjtés, szókártya.
Tudatosítani, hogy a megnyilvánulással nem kell többé sírni. Fotó-szimbólum gyûj -
temény, piktogramok.
Szókártyák, betûtáblák, számítógépes képpel, szóval, színnel: tudatosítani, funkciót
megérteni: testrésszel megnyomni, hatást megfigyelni, különbözõ szimbólumokat a
fogalommal összekötni. Lokalizálni, mi hol van, érzelmek kifejezése fontos.
Elõfeltétel: vizuális fixálás és követés, kéz – láb – könyök – száj funkcióját használni.

Mûveltségi terület: ÉSZLELÉS ÉS MOZGÁS

Saját test észlelése, tér és egyensúly: áthelyezni, függõlegesbe állítani, fejtartást 
változtatni, „hoppla”-játék, egyensúlyt megtapasztalni kendõben, autógumiban, 
gumiasztalon, vízágyon. Hideg-meleg, fû-homok, krém, valaki átölel, szorít, simogat,
dörzsöl, masszíroz.
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Testrészeket tudatosítani. Fogni, megfogni: kezét tudatosan megélni, nyitva-csukva,
különbözõ minõségû anyagokat megtapogatni, taktilis érzékelést tudatosítani. Alsó és
felsõ marokfogás. Eldobni, húzni, odatenni, nyomni, csavarni, tépni, stb.
Mozgással „elmenni” (helyet változtatni): forogni, kúszni, csúszni, négykézlábon
járni, különbözõ talajminõségeken mozogni.
A tér észlelése: terem, szoba, elõl-hátul, fönt-lent, jobbra-balra, önmagán és tárgyakon is.
Légzés: játékosan száj – orr – mellkasi – hasi, fújás.
Ellazulás: masszírozás mosdókesztyûvel, kopogtatással, hajszárítóval, görgõvel,
babzsákkal, kavicszsákkal.

Mûvelõdési terület: A VILÁG MEGISMERÉSE

3-dimenziós tér: masszázs, bebújással, bedugással tereket megismerni.
Fogalmak, tevékenységek: tele, üres, tölteni, telerakni, felezni, kiüríteni, kicsi-nagy,
túl sok, sok – kevés hely valamire.
Mennyiség, elemei: hozzárakni, elvenni, tárgyak közös tulajdonságai, rendezése.
Forma mint tulajdonság: kerek, szögletes, azonosítás, megkülönböztetés, rendezés.
Nagyság, vastagság, szín, szag, íz, felület, hõ, hangzás, több tulajdonság, gyûjtõ foga -
lom, mindehhez a fogalom, jele és szimbóluma.
Mennyiséggel dolgozni: ugyanannyi, több, kevesebb, növelni, csökkenteni, legtöbb,
legkevesebb, egy az egyhez rendezés stb.
Hosszúsággal, felületekkel, súllyal bánni: összehasonlítani, rövid-hosszú, négyzet,
háromszög, keskeny-széles. Könnyût-nehezet megélni.
Idõt megélni: kezdet, vég, tartam, jelek: csengõ, most-mindjárt, késõbb, elõször,
azután, végén, pontosan, ma – tegnap – holnap stb.
Idõegységek: évszak, nap, napszakok stb.
A napirend szakaszai: rendszeresen visszatérõ események, óra, események idõbeli
lefolyása.
A természetre fölfigyelni: természetes anyagok, növények és állatok: minden érzéket
aktivizálni, játék a szabadban, növekedést – virágzást – hervadást megfigyelni.
Életjelek, élõlények: éhség, szomjúság, szomorúság, vidámság, fájdalom. 
Érzelmeket tudatosítani, állatoknál és növényeknél is.
Évszak, ciklus: elmúlás. Az erdõ élettér, gazdaság, folyó. Idõjárást évszakok szerint
megélni, tudatosítani.
A víz tulajdonságai: fõzni, elpárolgás. Fagy, olvadás, öntözés.
Tûz és hõ: veszélyek.
Technikai berendezéseket megismerni: kapcsoló, WC, zárak, kilincs, csengõ,
távirányítók, kávéfõzõ, tûzhely stb.

Ez a fölsorolás természetesen csak egy töredéke a tantervnek és csak azokat a
kompetenciákat említi, amelyek a legsúlyosabban és/vagy súlyosan-halmo -
zot tan fogyatékos gyermekek számára fogalmazódtak meg. Több kom pe ten -
cia és módszertani javaslat szinte természetesnek, magától értetõdõnek tûnhet,
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kevésbé fogyatékos gyermekek „magukkal hozzák” ezen kompetenciákat és
ismereteket. Ha azonban azokra a gyermekekre gondolunk, akik beiskolá zá -
sukig ágyban feküdtek, vagy kerekesszékben a négy fal között töltötték gyer -
mekkorukat, és nem tudják testüket, beszédüket, érzékelésüket-észlelésüket
megfelelõen használni, mert még eltemetve szunnyad bennük, akkor bizony
komoly „tananyag” még a legegyszerûbbnek tûnõ feladat is. Ezért nevezi
Fröhlich a koncepciót bazális stimulációnak, mert az emberi fejlõdés legalsó,
elemi (bazális) szintjén kezdi meg a fejlesztést, ott, ahol a legsúlyosabban
sérültek is megszólíthatók és közremûködnek. Ne feledjük: önerõbõl nem tud-
ják széttörni korlátaikat.
Nekünk kell kiszabadítani õket tanítással, fejlesztéssel, szeretettel.
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