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Látogatás a Hallássérültek és a
Kommunikáció Központjában
Würzburgban

A Magyarországnál 2 és fél millióval nagyobb népességû Bajorországban
hazánknál kevesebb, csupán 5 speciális iskola foglalkozik hallássérültekkel,
székhelyük a meglátogatott Würzburgon kívül: Augsburg, München,
Nürnberg és Straubing. E sorok írója az 1990-es évek elején járt legutóbb eb-
ben a létesítményben, mely akkor még a Karl Kroiss Hallássérültek Intéz-
ménye nevet viselte. Az eltelt idõben új igazgatója lett Herbert Dössinger úr
személyében és jelentõs változások álltak be, melyeket az új elnevezés is
jelez. Külsõleg is változott a kép, mivel a 30 évesnél alig idõsebb épületeket
lebontották, s helyettük modern, inkább pavilonoknak nevezhetõ házakat
húztak fel. Ezek közül is a legújabb, a néhány hónapja megnyitott cochleáris
implant (CI) centrum.

A würzburgi orvosi klinika egyike Németország közel 40 klinikájának,
ahol cochleáris implantációs mûtéteket végeznek, s specialitása a nagyon
fiatal gyermekek mûtése. A német szülõk lakóhelyüktõl függetlenül szabadon
választanak a klinikák között. Az oktatási intézmény a klinika rehabilitációs
partnere. Egy pszichológus és 6 pedagógus dolgozik a vadonatúj épületben.
Feladatkörükhöz tartozik a jelentkezõ gyermekek vizsgálata és a gyógypeda-
gógiai szempontú javaslat a mûtétre, a mûtét utáni beállítások és a rehabili-
táció irányítása. A mûtéteket általában 80dB-nél súlyosabb fokú hallássérülés
esetén végzik el, többnyire mindkét fülön. Mint megtudtam, ma már a hallás-
sérült szülõk is igénylik a mûtétet gyermekük számára, vagyis gyökeresen
megváltozott az álláspontjuk a korábbiakhoz képest. Gyógypedagógiai-pszi-
chológiai szempontból az autizmus kivételével nincs kizáró ok, vagyis a
halmozott sérülés sem akadály. Egyidejûleg általában 130 gyermeket gondoz-
nak, akik édesanyjukkal vagy akár mindkét szülõvel összesen 60 nap rehabi-
litációra jogosultak 2 éves idõtartam alatt. A magas rehabilitációs költséget
(naponta és gyermekenként 247 Euro) is az egészségügyi biztosítók állják. A
gyermekek és szüleik szállodaszerû ellátásban részesülnek, s általában
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havonta 2-3 napig tartózkodnak az intézményben. Egy-egy turnusban 8-8
gyermek rehabilitációja folyik meghatározott napirend szerint. A közös
étkezések és az esti órák jó lehetõséget biztosítanak a szülõk számára az
egymással folytatott beszélgetésekre. Ott tartózkodásom idején 4 olyan
gyermek is volt, akiket 1 éves koruk elõtt mûtöttek, mégpedig 5 és 11 hónap
között. Mindannyian 2 év körüliek voltak, s javában beindult náluk a termé-
szetes beszédfejlõdés. Szokványos gyógypedagógiai módszerekrõl ezután a
korai beavatkozás után egyáltalán nem lehet beszélni, a szülõk legfõbb
feladata, hogy sokat és természetesen kommunikáljanak a gyermekekkel. Ezt
erõsítik bennük az egyéni terápiás foglalkozások. A napirend szerves részét
képezi a napi kétszer megtartott ritmika, amikor csoportos játékos-zenés
foglalkozásban részesülnek a gyermekek és szüleik. A CI beállítás a hazaitól
eltérõen speciális számítógépes eljárással történik, melyhez nem szükséges a
gyermekek aktív közremûködése. Megjegyzendõ, hogy ez nem is volna
lehetséges ebben a fiatal korban. A gyermekek fejlõdésének nyomon
követése, szakszerû vizsgálata ugyancsak a napirend részét képezi. 

A CI centrum látogatása mellett a gyermekek és szüleik a lakóhelyük
szerint illetékes korai fejlesztõ pedagógust is igénybe veszik, aki azután
folytatja szolgáltatását a rehabilitációs program lezajlása után is. Ez alól csak
a többségi óvodákba felvett gyermekek képeznek kivételt, akikhez viszont az
integráltakért felelõs utazó tanári szolgálat munkatársai járnak ki. 

Az intézmény egy másik épületében található a tanácsadó és integrációs
utazó tanári szolgálat központja, melybe a szülõk gyermekükkel leginkább
kivizsgálásra jönnek, mivel a tanácsadás a szülõi házban (korai fejlesztés), az
óvodákban ill. a többségi általános és középiskolákban zajlik. A korai fejlesz-
tés a szó szoros értelmében az, mivel Németország valamennyi szülészetén
kötelezõen végzik el a hallásszûrést a születés utáni második napon
(otoakusztikus emisszió és/vagy automatikus BERA vizsgálat), és a kiszûrt
csecsemõket azonnal jelzik a fejlesztõ központnak. Ott tartózkodásomkor a
legfiatalabb ellátott gyermek 2 hetes volt.. Az intézmény szolgálati autóit az
integrált gyermekek érdekében is használják. 50 integrált óvodást és közel
200 integrált iskolást lát el a húsz gyógypedagógus utazó tanár. Munkájuk
kifejezetten a többségi pedagógusok konzultációjára és a hospitálásokra
szorítkozik, közvetlen fejlesztést, netán korrepetálást nem végeznek. Ez
utóbbi csak az integrált, tanulásban akadályozott tanulók esetében enge-
délyezett, az érzékszervi sérülteknél és a mozgáskorlátozottaknál a többségi
pedagógusok kötelesek a felzárkóztató foglalkozások megtartására, akiknek
28 óra a heti kötelezõ óraszámuk. Érdekes volt látni, hogy ebben az épületben
pszichológus foglalkozik rendszeresen, terápiás jelleggel a hallássérült szülõk
halló gyermekeivel. 



Az óvodás és iskolás gyermekek túlnyomó többségét az iskola által bérelt,
a szülõk számára ingyenes kis buszok szállítják háztól-házig, nagyobb
távolságokra is. A gyermekek nagy többsége ily módon bejáró. A gazdagon
felszerelt óvodába 33 gyermek jár. Az általam látott gyermekek kivétel nélkül
mind nagyothallók benyomását tették, akár hallókészüléket viseltek, akár
implantáltak voltak, hiszen mind csengõ hangon beszéltek.

Az iskolába 183 tanuló jár. Közöttük is csak 10 olyan idõsebb tanuló van,
akinek a hallássérülése indokolná az implantációt, de életkoruk miatt a szüleik
ezt már nem igénylik. A kommunikáció eszköze a hangos beszéd, a tanulók
nagy része a többségi iskolák tankönyveibõl tanul, kb. 15 %-uk azonban csak
alacsonyabb követelményeknek tud eleget tenni. Az elsõ osztály tananyagát
két év alatt dolgozzák fel, hasonlóan a mi nagyothallók számára összeállított
tantervünkhöz. Valamennyi tanuló számára egyéni fejlesztési tervet kötelesek
a tanárok összeállítani. A nemzeti felmérésekben részt vesz az iskola. Angol
nyelvet a 4. osztálytól tanulnak. A jelnyelv szabadon választható tárgyként a
felsõ tagozaton jelenik meg. 

A gyermekek legnagyobb része a tanítás után a napközit veszi igénybe
vagy hazamegy. A nevelõotthonban csak 32 tanuló lakik, õk a délelõtti tanulás
után elválnak osztálytársaiktól. 8-8 fõs csoportok számára alakítottak ki
lakóegységeket, melyek kétágyas hálószobákból és tágas nappaliból,
étkezõbõl állnak. Valamennyi étkezés és a délutáni tanulás is ezekben a
lakóegységekben zajlik. (Itt jegyzem meg, hogy a központi étteremben csak a
napközisek valamint a szakmunkásképzõsök étkeznek). Változatos szabadidõ
programok színesítik a nevelõotthoni életet. 

Egy külön épületben olyan feladat ellátására is vállalkozik az intézmény,
mely általánosabb, kommunális jellegû. Ifjúsági csoportvezetõk képzése,
továbbképzése és vizsgáztatása zajlik itt, tanfolyami jelleggel. Ebben az
épületben kapott helyet a korszerû és esztétikus étterem is.

Befejezésül kiemelem még azt a hazaitól eltérõ gyakorlatot, hogy az iskola
felvételi bizottsággal rendelkezik, melynek közvetlen joga a gyermekek,
tanulók felvétele. Központinak nevezhetõ kivizsgálás és beutalás tehát nem
létezik. 

Rövid összeállításomból jól látható, hogy valódi többcélú intézménnyé
alakult át az egykori speciális óvoda és iskola. Az anyagi feltételek ideálisak,
a munka minõségének részleteit természetesen nem tudtam megítélni, ehhez
nem volt elég a rövid látogatás. Kétségtelen azonban, hogy egy komplex és
nagyon modern létesítmény munkájába sikerült bepillantani, mely sok
tekintetben szolgálhat modellként hazai intézményeink számára.

Dr. Csányi Yvonne
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