
Megyénkben  is  ismertek  ilyen  kezdeményezések.  Bizottságunk  a  lehe-
tőségek  szerint  nemcsak  a  szelekcióban,  hanem  a  későbbiekben,  a
mindennapi  gyakorlatban  is  hasznosítható  ötletekkel  és  az  időszakos,
rendszeres kontrollvizsgálatokkal igyekszik segíteni ezeknek az iskoláknak
a munkáját.

A Köznevelés 1992. évi 8. számában dr. Illyés Sándor, a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai  Tanárképző  Főiskola  főigazgatója  a  gyógypedagógia
jelenéről és jövőjéről ír. Rövid történeti áttekintés után vázolja a dinamikus
jelent, majd cikke végén a jövőt is sejtetni engedi. „... A gyógypedagógia
kész  és  felkészült  arra,  hogy hagyományos  intézményei  köréből  kilépve
fejlesztő  szolgáltatásait  a  többségi  iskolákban  is  kiépítse...”  Mi  ezt  a
nyitottságot a fent leírt módon értelmezzük. Meggyőződésünk, hogy minden
tanulót  abban  a  közösségben  kell  fejleszteni,  amelyben  a  képességeinek
megfelelő  maximális  teljesítmény  elérése  biztosítható.  Csak  azok  a
kezdeményezések  válhatnak  gyakorlati  valósággá,  melyeknek  egyetlen
nyertese van: a gyermek.

Látásvizsgáló Országos Szakértői Bizottság (Budapest)

A vak gyermekek integrációs neveléséről
a korai fejlesztő szemével

BÁGYA FERENCNÉ
(Közlésre érkezett: 1992. február 13.)

A gyógypedagógusok egy része örömmel fogadja, hogy az új  oktatási
törvény lehetőséget ad a speciális oktatást igénylő gyermekek integrációs
nevelésére. A törvény ugyan megadja ezt a lehetőséget, de sajnos hiányoz-
nak még az együttnevelés jogi, szakmai és gazdasági feltételei.

A következőkben szeretném az integrációs nevelés előnyeit - a teljesség
igénye nélkül - alátámasztani.
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Az  országban  néhány  helyen  már  folyik  bölcsődés  és  óvodás  korú
súlyosan  látássérült  kisgyermek  látó  közösségben  történő  fejlesztése.  A
pedagógusok kezdeti tartózkodása a vak gyermek nevelésével járó nehéz-
ségektől  az  idő  folyamán  oldódhat,  mivel  több  területen  tapasztalják  a
megoldhatatlannak tűnő feladatok végrehajthatóságát. Iskolás korra a szülők
egy  része  elfogadja  saját  élethelyzetét  és  gyermeke  „másságát”,  ezért
szívesebben venné,  ha  gyermekét  továbbra  is  otthon nevelhetné.  Termé-
szetesen vannak olyan családok is,  amelyek sohasem tudják igazán elfo-
gadni a vak gyermeküket, s a speciális intézeti neveltetés mellett döntenek.
Ez persze nem jelenti  azt,  hogy minden ilyen jellegű intézményben lévő
gyermek kirekesztett a családi nevelésből, hiszen sokan elfogadják ugyan
gyermekük állapotát, de hivatásuk vagy egyéb életkörülményeik nem teszik
lehetővé  az  otthoni  nevelést-oktatást.  A  tapasztalatok  azt  bizonyítják,
ezeknek  a  gyermekeknek  a  számára  valóban  előnyösebb  a  speciális
intézményekben történő nevelés, míg akiknek lehetősége nyílik arra, hogy a
megszokott  szociális  miliőben  nevelkedjenek,  azoknak  helyben  kell
megteremteni erre az optimális körülményeket.

Adjuk meg a szülőknek azt a lehetőséget,  hogy maguk dönthessék el,
melyik nevelési formát választják, s ez csak akkor lehetséges, ha a speciális
nevelés-oktatás mellett megvalósul az integrációs oktatás is.

Ebben  a  kis  áttekintésben  nincs  mód  az  integrációs  oktatás  minden
előnyét felsorakoztatni és rámutatni esetleges hátrányaira, de pszichológiai
felmérések  igazolják,  hogy  a  súlyosan  látássérült  gyermek  fejlődése
optimális körülmények között is elmarad a látókétól, akkor hogyne maradna
le, ha nem a számára megfelelő képzésben részesül.

Mi a vak gyermek számára megfelelő képzés? Erre a kérdésre rövid, s
egyértelmű választ nem tudok adni, de feltehetően az a gyermek, aki 5-6
éves  korára  jól  beilleszkedett  fizikai,  szellemi  környezetébe,  könnyebben
veszi az iskola nehézségeit, ha ugyanekkor nem kell elszakadnia családjától,
barátaitól  is.  Ide  kívánkozik  Hermann  Alice megállapítása:  „Az  én  csak
akkor fejlődik harmonikusan, ha a másikkal, a szülőkkel a személyes múlt
folytonossága is szilárd.”

A két oktatási típust hiba lenne szembeállítani egymással, de szükséges
lenne, ha egymás mellett, egymást kiegészítve léteznének.

Az integrációs oktatást körültekintően, tudatosan meg kell szervezni, úgy
a  személyi,  szakmai,  mint  a  tárgyi  feltételeit  biztosítani,  amihez  komoly
anyagi bázisra van szükség.
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Sokat  segíthetnének  a  gyógypedagógusok  az  integrációs  oktatásban
résztvevő pedagógusoknak tapasztalataik átadásával, oktatással, nyílt napok
tartásával, továbbképzéssel.

A  sok  anyagi  és  szellemi  ráfordítás  megtérülne  a  vak  gyermekek
reményeink szerinti harmonikus személyiségfejlődésében.

Ismételten szeretném hangsúlyozni, hogy az integrációs oktatás legfőbb
indítéka  a  szülők  választási  lehetősége,  mely  választásban  segítse  őt  a
szakma - a fejlesztő pedagógus, a szakértői bizottság - tanácsaival, hogy az
egyénnek - Zsuzsinak, Petinek, Panninak - a legmegfelelőbb legyen.

Végül pedig, ha azt akarjuk, hogy a társadalom egyenlőként befogadja a
„más”  személyt,  arra  kell  törekedni,  hogy  már  kis  koruktól  kezdve,
folyamatosan együtt nevelődjenek, hogy megszokhassák egymást, és legyen
alkalmuk egymás értékeit megismerni.

Gyógypedagógia-történeti szemelvények

Írásjelek felfogása

Írta: DR. RANSCHBURG PÁL
In: A gyermeki elme fejlődése és működése.
Budapest, 1905. Athaneum. 104-107. p.

A gyengeelméjűséggel rendszerint jár az írásjelek felfogása, megtartása
és  ábrázolása  körül  mutatkozó  nagy  fokú  gyengeség.  Azok  a  finom
különbségek,  melyek  az  egyes  írott  és  nyomtatott  betűket  egymástól
különválasztani  engedik,  eleinte  az  épeszű  gyermeknek  is  nehézségeket
okoznak. Az ékezett és az ékezetlen magánhangzók (a, á, e, é stb.) látási
képei  sokkal  hasonlóbbak,  mint  hallási  és  mozgási  (azaz  a  kiejtésükkor
végzett  száj-,  nyelv-  stb.  mozgásokról  fennmaradó)  emlékképeik.
Úgyszintén a nyomtatott b és d, valamint a velük azonos, s csak a tengelye
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