
TANULMÁNYÚT, tapasztalatcsere

Integráció Kanadában

1993. májusában alkalmam volt a mindennapok gyakorlatában megismer-
kedni azzal, hogy Kanada Ontario megyéjében hogyan értelmezik az értelmi
fogyatékosok integrációját,  milyen elvek alapján iskolázzák be a mentálisan
sérült gyermekeket, illetve az iskolából kikerülve hogyan foglalkoztatják őket.

Integráció az iskoláskorban

Ontario megyében a törvények értelmében minden értelmi fogyatékos gyer-
meknek joga van testvérével azonos általános iskolába járni, méghozzá életko-
rának, nem pedig értelmi szintjének megfelelő osztályfokon. Ennek az elvnek
a megvalósítása Jim Hanson nevéhez fűződik, aki iskolai igazgatóként vezette
be  ezt  a  rendszert  1969-ben  a  hamiltoni  Thomas  More  High  Schoolban.  A
szemtanúk elbeszélése szerint meglehetősen autoriter módon tudta csak elkép-
zelését  realizálni.  Az  akkori  ellenállás  mára  már  teljesen  szertefoszlott,  és
mindenkinek természetes, hogy akár a legsúlyosabb értelmi fogyatékos is az
osztályokba bejár.

Én ebben a hamiltoni iskolában töltöttem egy napot, és figyeltem, hogy
milyen  a  fogyatékos  és  nem  fogyatékos  kommunikációja,  kapcsolata,
viselkedése.

Ez a St. Thomas More High School 12-osztályos, igen modern, nagy légterű
építmény. A közel 1000 diáknak igen sok választási lehetősége van, hogy mit
szeretne tanulni; inkább elméleti tárgyakban kíván elmélyülni, vagy gyakorlat
érdekli (pl. autószerelés).

A speciális tanulást igénylők számára külön részleg van  (Department Spe-
ciaI  Education),  itt  gyülekeznek  reggel  a  tanulók.  Van  közöttük  súlyos  és
közepesen súlyos értelmi és mozgásfogyatékos, tanulási zavarral rendelkező,
és olyan, aki aktuálisan van érzelmi válságban. A személyzet száma 10 fő körül
van. A gyógypedagógiai tanárokat „teaching assistent”-ek segítik, akik képzet-
tebbek, több funkció elvégzésére alkalmasak, mint a mi gyermekfelügyelőink.

A speciális részlegben működő tanárok állítják össze a tanmenetet, órarendet
a diákok szükségleteinek megfelelően.
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A „csak” tanulási zavarral rendelkezőket úgy támogatják, hogy a tanórák
után a gyógypedagógus tanár különféle eszközzel (pl. különböző computerek),
és sokféle, személyre szabott módszerrel segíti a tananyag elsajátíttatását. Ha
szükséges,  egy-egy óráról  kiveszik őket,  és  az egyéni fejlesztéssel  kívánják
elérni az osztálytársak szintjét.

Az értelmi fogyatékosok, mozgássérültek oktatása kétféleképpen történik.
Az oktatási idő egy részében értelmi szintjüktől függetlenül, korcsoportjuknak
megfelelő osztályban vesznek részt az órákon a többi diákkal együtt. Ez alatt
az idő alatt van arra lehetőség, hogy kapcsolat alakulhasson ki a sérült és nem
sérült fiatalok közt.

Vannak azonban olyan órák is, amikor az értelmi fogyatékosok egy osztály-
ban tanulnak. Ilyenkor nincs csend, a nálunk megszokott fegyelem, mégsincs
rendetlenség vagy anarchia. Érdekes volt megfigyelni, hogy a különböző szintű
fogyatékos gyermekeknek hogyan tudtak olyan helyzetet teremteni,  melyből
mindenki profitálhatott.  Mindkét tanítási helyzetben tanárok,  illetve a segítők
kísérik a fogyatékos gyermekeket, hogy megakadásuk esetén azonnal adekvátan
tudjanak tovább segíteni.

A magyar gyógypedagógiai keretek és lehetőségek ismeretében megrázó
volt látni, ahogy a súlyos, mozgásképtelen, pelenkás értelmi fogyatékos
gyermekeket  kísértek  az  osztályba.  Számtalan  ellenérvemre  az  volt  a
válasz, hogy akkor és csak akkor fogja elfogadni az „ép” emberek közös-
sége a sérülteket, ha gyermekkoruktól együtt növekednek velük, ténylege-
sen megismerik egymást.

A diákok gesztusaiból, metakommunikációjából vagy tényleges odafordu-
lást, több esetben közönyt lehet leolvasni, ellenérzést viszont sehol.

A leginkább  meglepő  mégis  az  volt,  hogy  a  gyógypedagógiai  tanárok,
segítők között — teljes fizetéssel — egy Down-szindrómás nő is felelős státust
tölt be. Figyelve őt úgy tűnt, mint aki enyhe fokban értelmi fogyatékos. Tisztán
beszélt, úgy viselkedett, mint a többi segítő, mosolygott, javította a súlyosabbak
füzetét. Még most sem tudom, valóban jobb intellektusú, vagy csak igen jól
szocializált.

Nem  kell  azonban  azt  gondolnunk,  hogy  az  általános  részlegen  oktató
tanárok mindegyike örül ennek a rendszernek. Vannak, akik megértik az elkép-
zelés fontosságát, ők szívesen veszik, ha óráikat  az értelmi fogyatékosok (a
segítőjével  együtt!)  látogatják.  A szabályzat  viszont előírja,  hogy nem lehet
nemet mondaniuk, de a gyógypedagógusok már tudják, kik nem örülnek. Őket
lassú nevelő munkával próbálják megnyerni.
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Intézetek

Annak ellenére, hogy a gyógypedagógiai szakemberek mindegyike integrá-
ciópárti, vannak Ontarióban is intézetek. Az, hogy ezek mennyire jól felszerel-
tek,  mennyire  modernek,  mindannyian  tudjuk.  A meglepő  inkább  az,  hogy
ezeknek az intézeteknek az igazgatói, szakemberei mind azon dolgoznak, hogy
hogyan lehet az akár nagyobb, akár kisebb intézményeket megszüntetni, a benne
lakókat pedig group-home-ba juttatni. Teszik ezt még akkor is, amikor a státusuk
forog kockán.

Group-home

A teljesen elfogadott és általános az, hogy az értelmi fogyatékos fiatalok az
iskoláskor után elköltöznek a családtól, úgynevezett  group-home-ba. Ezeket az
otthonokat az állam tartja  fenn.  Formájukat  tekintve lehet  külön családi  ház,
vagy emeletes házban egy bérelt lakás. A szükségletnek megfelelő számú segítő
van jelen, azzal a céllal,  hogy végsősoron minél kompetensebbé tegyék az
értelmi  fogyatékos  embereket  saját  ellátásukban.  A támogatás  mértéke  igen
eltérő, van olyan otthon, ahol csak telefonon érintkeznek segítőjükkel, de pl. a
súlyos mozgásképtelen fogyatékos embereknél akár állandóan két felügyelő is
jelen van. Próbálják mindenben a speciális igényeket kielégíteni, így például
egy  otthonon  belül  a  különböző  sérülteknek  nem  azonos  a  házi  orvosuk.
Számításaik szerint a group-home sem drágább, mint a nagy intézetek fenntar-
tása.

Még  ebben  a  gazdag  országban  sem tudnak  minden  értelmi  fogyatékos
számára biztosítani ilyen előnyös helyet. Megüresedéskor vagy új ház nyitása-
kor kívülálló bizottság állapítja meg a rászorultság mértékét, és dönt arról, ki a
leginkább ráutalt.

Integráció az iskoláskor után

A felnőttkor hozza meg a gyümölcsöt, amit az iskoláskorban érleltek azzal,
hogy az értelmi fogyatékosok szocalizációjára oly nagy hangsúlyt fektettek. Az
enyhe fokban sérültek minden nehézség nélkül el tudnak helyezkedni kétkezi
munkára. Nem ritka azonban az sem, hogy a középsúlyos értelmi fogyatékos
számára is állandó munkahelyet tudnak biztosítani.

Ottlétünkkor például igen nagy öröm volt,  hogy egy Down fiú — aki a
nyelvet  is  rosszul  beszélte,  írni-olvasni  nem  tudott  — egy  üzletben  kapott
állandó munkát.  A munkavállaló  kedvezményben részesül,  ha  rehabilitációs
helyet biztosít.
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Működik emelett úgynevezett védett munkahely is. Burlingtonban meglá-
togattunk egy nagy, száznál valamivel több sérültet foglalkoztató műhelyt.

A súlyos értelmi fogyatékos, de mozgásra képes emberek számára inkább
terápiás jellegű a foglalkoztatás.

Az  enyhébb  értelmi  sérült  személyek  szalagrendszerrel  dolgoznak,  sok
szünettel.

Egy egység  kap  a  teljesítmény után  bért,  nem egyéni  normarendszerben
dolgoznak. Kb. tíz emberhez van beosztva egy felügyelő, aki inkább a szakmá-
jához ért,  mint  a gyógypedagógiához. A bérezés megoldása a következő: az
állam — súlyosságától  függően  — nyugdíjt  biztosít  a  fogyatékos  emberek
számára.  Ha valaki  munkát vállal,  a bérnek megfelelő összeget  levonják az
állami nyugdíjból. Így valójában nem az anyagi érdekeltség a munka motiváci-
ója, sokkal inkább az elfoglaltság, a társak, illetve az alkotás öröme.

Visszatekintve a látottakra úgy tűnik, hogy mi, magyar szakemberek büsz-
kék lehetünk képzettségünkre, tudásunkra, szakmai színvonalunkra. Itthon sok-
kal jobban el tudjuk sajátíttatni az alapvető ismereteket, akár a középsúlyos,
akár  az  enyhén  értelmi  fogyatékos  gyerekekkel.  Ha  tanulmányi  versenyre
kerülne sor, nagy valószínűséggel a mieink vinnék el a pálmát.

A kanadai  értelmi  fogyatékosok  viszont  mást  tudnak  jobban:  azt,  hogy
hogyan kell viselkedni a világban, a mindennapokban. A nem sérült emberek
pedig azt, hogy hogyan lehet és hogyan kell elfogadni őket.

Dr. Sarkady Kamilla

Beszámoló
a VII. Zeneterápiás Világkongresszusról

(1993. július 19-23. Vitoria-Gasteiz; Spanyolország)

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagiai Tanárképző Főiskolán folyó FEFA-prog-
rant  keretében,  a  terápiás  szakirány  zenei  területéhez  tapasztalatot  gyűjteni
utazhattam 1993. júliusában Spanyolországba.

A  vendéglátó  város  Spanyolország  baszkföldi  tartományának  fővárosa.
Hosszú, több napos autóút után — a spanyol földet félsivatagos tájon, Barcelo-
nától Bilbao irányába átszelve — értük el úticélunkat. Itt szerény, de kényelmes
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