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Kelet-magyarországi helyzetkép
az integráció előtt*

SUM FERENC

A fogyatékosok  integrációja  az  elmúlt  évek  legnagyobb  szakmai  vitákat
kiváltó kérdése. A leginkább vitatott,  szakmai körökben is élesen ellentétes
nézetekkel terhes probléma az enyhe fokban értelmi fogyatékosok általános
iskolai integrációja, az „együtt-nevelés” és/vagy „együtt-oktatás” kérdése.

Ezzel szinte egyidőben vetődött fel — a társadalmi viszonyrendszerek, az
iskolastruktúra átalakulása, a demokrácia kiszélesedése kapcsán — a gyógype-
dagógus szakma megújításának, a gyógypedagógiai képzés erősödésének, spe-
cializációjának kérdése is.

Mindezekről ki-ki érdeke, pozíciója, meggyőződése alapján úgy vitatkozik,
hogy a „kisegítő” tagozatok, osztályok helyzetét, szakellátottságát vizsgáló
tényszerű, összesített országos adatoknak nem vagyunk birtokában.

Ezek a problémák sarkalltak arra, hogy — tényszerű adatok birtokába jutva
— legalább az ország keleti régiójának helyzetét elemezzem.

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola docensének, Ma-
darász Mártának a segítségével összeállítottam két kérdőívet, melyek egyike az
anyaiskola  személyi,  tárgyi  feltételeiről,  a tagozat  (osztály)  ellátásáról  kér
információt. A másik kérdőív a tagozaton/osztályban tanító kollégák vélemé-
nyét kéri.

Szerencsémre a Kelet-magyarországi Regionális Oktatási Központ munka-
társa, Lenkovics Antalné gyógypedagógus is időszerűnek és rendkívül izgalmas-
nak találta a témát, így a ROK segítségével megkezdhettük az adatgyűjtést.

A ROK-hoz tartozó két  megye: Szabolcs-Szatmár-Bereg (Sz-Sz-B m.)  és
Hajdú-Bihar (H-B m.) minden olyan általános iskolájába kiküldtük a kérdőíve-
ket,  ahol a  statisztika szerint  enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek
oktatása is folyik. Szám szerint ez 86 helyet jelent. (Sz-Sz-B m.: 54, H-B m.:
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32.) Az 1993. június eleji határidőig 63-an jeleztek vissza (73,25 %): Sz-Sz-B
m.: 36 (66,66 %), H-B m.: 27 (84,37 %). Számszerűen is értékelhető adatot 60
iskola közölt (ez a kiküldött kérdőívek 69,76 %-a), tehát  adataim erre a 60
iskolára vonatkoznak, az 1992/93-as tanév végén.

Természetesen egy rövid hozzászólásban csak felvillantani tudom az anyag
számomra érdekes — olykor megdöbbentő — adatait. (Az egész anyag feldol-
gozása — a Kelet-magyarországi ROK kiadásában — feltehetően a közeljövő-
ben meg fog jelenni.)

A 60 iskolában összesen 24.745 gyermek tanul, közülük 1517-en a „kisegí-
tő”  tagozaton/osztályban.  Ez  az  össztanulólétszám  6,13  %-a.  (Sz-Sz-B  m.
12.335 főből 854 fő — 6,92 %. H-B m. 12.410 főből 665 fő — 5,35 %).

A „kisegítős” gyerekek — 1 iskola kivételével — valamennyien összevont
osztályban tanulnak, míg a „normál” tagozaton mindössze 1 iskola jelezte, hogy
van összevonás.

Az 1.517 „kisegítős” gyermek közül 583 fő úgy tanul, hogy nincs gyógype-
dagógus az iskolában. (Sz-Sz-B m. 452 fő, a szabolcsiak 52,92 %-a, H-B m.
131 fő, a megyei fogyatékos létszám 19,69 %-a.)

Ehhez az adathoz párosul, hogy összesen 16-an képesítés, pedagógiai vég-
zettség nélkül foglalkoznak a debilis gyermekek oktatásával. (Sz-Sz-B m. 12 fő,
H-B m. 4 fő.) Előfordul olyan kistelepülés is, ahol 1 fő pedagógiai végzettség
nélkül  foglalkozik  22,  különböző osztályfokú debilis  tanulóval.  Az iskoláról
pedig megtudjuk, hogy: „Csak a legszükségesebb eszközök állnak rendelkezé-
sünkre.  A meglévő eszközök többnyire  elavultak,  hiányosak.  Tornaterem
nincs.” Van olyan iskola is, ahol 2 képesítés nélküli foglalkozik a 25 debilis
tanulóval, szintén összevont tanulócsoportban.

Előfordul olyan eset is, hogy van ugyan az iskolában gyógypedagógus, a
tagozaton mégis egy általános iskolai tanár és egy képesítés nélküli dolgozik.

Számomra ezek a megdöbbentő adatok azt jelzik, hogy a települések több-
ségében a fogyatékosok oktatásának kérdése perifériára került, az önkormány-
zatok és az iskolák szükséges rosszként, esetleg — a magasabb fejkvóta miatt
— pénzszerzési forrásként tartják nyilván a debilis gyerekeket.

Érdeklődtem arról is, hogy a tagozaton tanító kolléga szerint „mi lenne a
szülők véleménye, ha együtt tanítanák az általános iskolás normál és enyhe
értelmi fogyatékos tanulókat?” A többség úgy gondolja, hogy a fogyatékosok
szülei elfogadnák, a normál gyerekek szülei viszont elutasítanák ezt az oktatási
formát.

A válaszadók nagy része csak a fogyatékosok osztályaiba járó gyermekek
szüleinek véleményét írta le.

Íme néhány válasz, kommentár nélkül:
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„A legtöbb szülő ellenzi.” „Sajnos a szülők többségének véleményére nem
számíthatunk.” „Szülője válogatja.” „Egyetértésre, értetlenségre, közömbös-
ségre egyaránt lehet számítani.” „Sok szülő nem örülne, ha gyermeke fogyaté-
kos gyerekekkel járna együtt.” „ Szerintünk a szülők nagy többségét nem érdekli,
milyen tanulók járnak egy osztályba.” „...A szülőket ismerve, biztos, hogy nem
örülnének neki.” „Nem örülnének neki, mert az oktatás színvonalát ez nagyon
visszafogja (magatartás-zavarosak is).” „A szülőknek nincs véleménye.” „A
szülők tiltakoznának.” „A szülők többségének véleményére nem számíthatunk.”

És végül még két válasz erre a kérdésre, ami — úgy gondolom — jelzésér-
tékűen fejezi ki a tagozatok problémáit:

„Területünkön nem az értelmi fogyatékosság, sokkal inkább a származás
miatt jelentkeznek gondok.”

„Az anyaiskolában tanuló gyerekek szülei részéről lenne ellenállás, mert a
zömében cigány származású, túlkoros és nehezen nevelhető, magatartási prob-
lémákkal bíró tanulók fellazítanák a szokásrendet. Ezzel a tanulmányi munkát
is hátráltatnák.”

A visszaérkezett kérdőívek közül mindössze kettő nyilatkozik teljesen po-
zitívan:

„Elfogadnák.” „A fogyatékos gyermek szülője egyértelmű, hogy örül. Az
általános iskolás szülője elfogadja, egyetért vele.”

A kollégák véleményét is megkérdeztem az integrációról. A válaszokból az
derült ki, hogy egyértelműen csak a testnevelés tantárgyból tudják elképzelni
az együtt-oktatást. Részben együtt oktatható az ének, a rajz, a technika. Vannak
elképzelések az irodalom, a környezetismeret, a történelem bizonyos részeinek
együtt-oktatására is. Számomra meglepő volt, hogy legalább annyi kolléga
gondolja 9-10 éves korban az együttoktatást, mint ahányan ezt már első osztály-
tól javasolnák.

A magam részéről az integráció kérdésében azzal a kollégával értek egyet,
aki úgy fogalmazott: „Az integrálásra csak alapos előkészítés után, a feltételek
megteremtésével lehet gondolni. Ekkor is minden gyermeknél alapos mérlegelés
után kerülhet sor rá, egyénenkénti diagnosztizálás szerint... Jelenleg nincsenek
meg ehhez sem az anyagi, sem a személyi feltételek.”

Végezetül  néhány adat  régiónk e  tagozatokon dolgozó pedagógusairól,
gyógypedagógusairól:
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Összesen 74 fő tanító (Sz-Sz-B m.: 34 fő, H-B m.: 40 fő), 52 fő általános
iskolai  tanár  (Sz-Sz-B  m.:  30  fő,  H-B  m.:  22  fő),  5  fő  egyéb  pedagógiai
végzettségű (Sz-Sz-B m.: 4 fő, H-B m.: 1 fő) kolléga tanít debilis gyerekeket,
és — mint azt az elején elmondtam — 16-an képesítés nélkül próbálkoznak
ezzel.

A gyógypedagógusok száma 53 fő.  (Sz-Sz-B m.:  23 fő,  H-B m.:  30 fő).
Közülük mindössze 3 fő végzett nappali tagozaton (mindhárom Sz-Sz-B m.). A
négyéves képzésben 17-en szereztek diplomát (Sz-Sz-B m.: 9 fő, H-B m.: 8 fő),
a nagy többség, 33 fő, a kétéves, kihelyezett tagozaton végzett (Sz-Sz-B m.: 11
fő, H-B m.: 22 fő).

Nem tudom, hogy a fentebb vázolt gondok más régiókban mennyire feszí-
tőek, de az új oktatási törvény tervezetének fogyatékosokkal foglalkozó részét
ismerve  — úgy gondolom — nem volt  felesleges  ezeknek  az  adatoknak  a
közreadása.  Talán egy országos helyzetelemzésre is  szükség lehetne,  hogy a
tények ismeretében tervezhesse meg a minisztérium az enyhe fokban értelmi
fogyatékosok megvalósítható oktatás-struktúráját, a Bárczi Gusztáv Gyógype-
dagógiai Tanárképző Főiskola pedig felhasználhatná az adatokat jövőbeni ter-
veihez.

Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Diákotthon (Debrecen)

Az érzelmek szerepe
a korai fejlesztésben*

SZAKÁCS ZSUZSANNA

Az  elmúlt  tanévben  abban  a  helyzetben  voltam,  hogy gyengénlátó,  vak,
értelmileg  és  többszörösen  sérült  kisgyermek  korai  fejlesztését  is  végeztem.
Más-más gondokkal találkoztam, más-más módszert kellett  alkalmaznom, de
minden egyes esetben lényeges szerep jutott az érzelmeknek. Tudom, hogy a
jelenlevők közül senki sem vitatja milyen fontos az érzelem az ember, különö-
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