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Visszatekintés

A középsúlyos értelmi fogyatékosok — a legújabb szakirodalom szerint
értelmileg akadályozottak [1] — oktatását, nevelését az 1973-ban kiadott Ne-
velési és Oktatási Program szabályozza [4]. A program a maga idejében forra-
dalmian új volt: bebizonyította, hogy a képezhetőség alsó határán lévők számára
külön iskolatípus jelent megoldást. Más oktatási tartalommal, cél- és eszköz-
rendszerrel, a szociális-praktikus fejlesztési oldal hangsúlyozásával kell bizto-
sítani  fejlődésüket.  Az addig  enyhe  értelmi  fogyatékosokkal  együtt  nevelt
gyermekeket „a foglalkoztató iskola” vállalta fel. (Milyen kár, hogy hivatalosan
megszűnt ez az igazán frappáns elnevezés.)

A nyolcvanas évek elejére elkészültek a munkatankönyvek is. A hozzájuk
mellékelt útmutatók a módszerek, ajánlások körét bővítették.

A gyakorlat igénye új képzési formákat teremtett: óvodai nevelést, majd a
korai fejlesztést. A megelőző nevelés az iskolaelőkészítés terepe lett. Az előké-
szítő, első és másodikos ismeretanyag egy részét átvállalta, illetve prevenciós
jellegűvé tette.

Az általános iskolai képzés folytatásaként belépett a munkára felkészítés.
Így az értelmileg akadályozottak még két évig igénybe vehetik a rendszeres,
intézményes fejlesztést, életük szinte legfogékonyabb szakaszában (14-18 év).

Jelen helyzet

Az intézményes  nevelésre  a  fogyatékos gyermeknek szinte  születésétől
kezdve lehetősége van. Először a korai fejlesztés, később (vagy ezzel párhuza-

249



mosan)  az óvodai  nevelés  során  fejlődnek képességei.  Az általános  iskolai
fejlesztés  után,  megfelelő  „csúsztatással”  akár  18 éves  koráig  is  a  nevelő
intézményében maradhat.

Az értelmileg akadályozottak egyik jellemzője a nagyfokú heterogenitás.
Az eltérést egyrészt a sérülés oka, milyensége, a fejlődés perspektívái, illetve a
megelőző nevelés hatékonysága szabályozza. Másrészt igen nagy a rés az enyhe
és középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek képzési rendszere között. Egy
részük „köztes gyermek”, azaz az enyhe értelmi fogyatékosságnál súlyosabb,
de nem imbecillitás-szintű értelmi sérülésű. A foglalkoztató iskolai tananyag
számukra kevés, de a speciális tantervű iskolában előírt követelményeket nem
tudják teljesíteni.

Az  ilyen  gyermekek  szakértői  vizsgálata  mindig  nagy dilemmával  jár:
leépülésre vagy formális fejlesztésre ítéljük őket.

A heterogenitás harmadik tényezője, hogy a képezhetőség fogalma átérté-
kelődött, a határ lefelé bővült a súlyosan sérültekig. A gyakorlati élet igényét a
program már nem tudja követni, nem kellőképpen differenciált. Az alsó határ-
esetű gyermekeknél az előkészítés, alapozás ideje rövid, a képzés tartalma túl
gyors, számukra megvalósíthatatlan. Komoly pedagógiai probléma, hogy kevés
az ismeretünk a fejlesztés módjáról, nincsenek számukra kidolgozott fejlesztő
rendszerek, eszközök, segédanyagok. A személyi és tárgyi környezet változása
szükségszerű [1].  Egy-egy csoportban azonos vagy hasonló életkorú, de igen
eltérő értelmi képességű gyermekek vannak. Majdnem enyhe értelmi fogyaté-
kosok, súlyosan sérültek, illetve a „klasszikus” értelmi akadályozottak. Nem
lehet figyelmen kívül hagyni a halmozottan sérülteket sem. Újabban már az
autisztikus gyermekek is itt találnak menedéket.

Hogyan lehet ilyen egymástól elütő értelmi szinteket azonos
módszerrel fejleszteni?

Megoldás a foglalkozások alatt alkalmazott egyéni differenciálás?

A  Nevelési  és  Oktatási  Program  a  képzési  anyag  és  a  követelmények
tekintetében egységes. Nem tartalmaz alsó és felső szinteket. A munkatanköny-
vek már nem tudnak lépést tartani a fejlesztési rendszer változásával, a meg-
hosszabbodott képzési idő új igényeivel, a differenciált nevelés szükségessé-
gével.

Elkeserítő helyzetben vagyunk elsők: Magyarországon nincs még egy olyan
iskolatípus, amelyik ennyire régi kiadású, időnként már elavult tankönyvekkel
dolgozik, mint a miénk.
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Egy megtorpanás tapasztalható, egy kellemetlen állásidő, amelyet a gyakor-
latban dolgozó pedagógusok meg is fogalmaznak: „hiába megyünk el minden
továbbképzésre, hogy valami újat is halljunk. Nálunk semmi sem történik”.

A NAT és a gyógypedagógia

Nem feladatom a NAT ismertetése és elemzése, csak addig a határig, amíg
az értelmileg akadályozottak képzésrendszerét érinti. Sajnos „a NAT iskolafaj-
ták (-típusok) között nem tesz különbséget” [2]. A tíz műveltségi blokk kötelező
érvénye az értelmileg akadályozottak esetében értelmetlen. Lehet figyelembe
venni, lehet hozzá alkalmazkodni, de a képzési anyag sokkal eltérőbb annál,
hogy ezekbe a blokkokba egy-az-egyben tömöríthető legyen.

Az MTA Pedagógiai Bizottságának gyógypedagógiai albizottsága állásfog-
lalása szerint:

1. Törvényi szabályozással kell biztosítani, hogy minden tanköteles korú
gyermek képességeinek leginkább megfelelő fejlesztésben és oktatás-
ban részesüljön.

2. A tantervi szabályozás akkor felel meg korunk követelményeinek, ha
nem intézményeket szolgál ki, hanem az ott tanuló gyermekeket.

3. A kétpólusú tantervi szabályozás nem elégséges az iskolák átjárhatósá-
gának biztosításához és a decentralizációból származó funkciózavarok
kezeléséhez. Panelekből álló, főmodul struktúrájú kerettantervekre van
szükség, amelyek a differenciált egyéni foglalkozásra való felkészülést
és a tanulói segédletek tervezését (tankönyvek, munkafüzetek) is segí-
tik.

Az értelmileg akadályozott és a halmozottan sérült gyermekek tovább-
haladását, fejlesztését ajánlott helyi tantervek kimunkálásával kell biz-
tosítani.

4. A speciális nevelési szükséglet és teljesíthetőségének feltételrendszere
jelenjen meg konkrétan a NAT-ban.

5. Szükség van a speciális nevelési szükségletű iskolai népességre vonat-
kozó követelmények azonnali kimunkálására.
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A NAT és az értelmileg akadályozottak

A Művelődési és Közoktatási Minisztérium felkérésére a NAT „foglalkoz-
tató iskolai változata” elkészült. A műveltségi blokkok és a kimeneti szakaszok
eltérése miatt a vitaanyagban nem jelent meg. Országos ismertetésre viszont
több alkalommal is lehetőségem volt, így az akkor elhangzott kiegészítéseket,
változtatási javaslatokat beépíthettem. A tervezet kidolgozását a kecskeméti és
a homoki intézmény munkatársai segítették.

A tervezet összeállítása során az alábbi célkitűzéseket követtem:

1. Az értelmileg akadályozottak iskolájának új feltételei (hosszabb kép-
zési idő, kiépült megelőző nevelés).

2. A fejlesztésben részesülő gyermekek erős heterogenitása miatt a diffe-
renciálás szükségessége a képzés idejében, tartalmában, követelménye-
iben.

3. Az értelmileg akadályozottak életperspektívája (életlehetőségek, elvá-
rások  a  családban,  szakosított  szociális  foglalkoztatókban,  egyházi
intézményekben).

Elképzelésem szerint az értelmileg
akadályozottak iskolastruktúrája mobi-
lisabb.  A  jelenlegi  képzésrendszerrel
szemben (homogén életkor, heterogén
képességi szint, évfolyamonként cso-
portok) a szakaszonkénti fejlesztés lép-
ne (heterogén életkor, homogénebb ké-
pességszint, alsó-, közép-, felső sza-
kasz).

Az egyes szakaszokban a különböző
életkorú,  de  hasonló  teljesítményű
gyermekek  lennének.  Másképpen fo-
galmazva: a továbblépés nem automati-
kus, hanem az adott gyermek képessé-
gei által meghatározott. Egy szakaszban
eltöltött idő lehet 1-3 és 5 év is.

Az általam vázolt struktúra egyér-
telművé teszi a 10 évfolyamos képzést.

Enyhe értelmi fogya-
tékosok iskolája

2 10 M.F.T.

1 9 M F.T.

10 8 6

9 7 5

8 6 4

7 5 3

6 4 3

5 3 2

4 2 2

3 1 1

2 1 1

1 Előkészítő Előkészítő

1. táblázat
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de az előmenetel tempója szerint a kimeneti szakaszokat a 6., 8., ill. a 10. év
végén határozza meg. (1. és 2. táblázat)

ISKOLASTRUKTÚRA

Alsó szakasz Középső szakasz Felső szakasz

Előkészítő időszak Alapozó időszak Elemi pszichikus
rendszer kialakítása

Pszichikus rendszerek
további struktúrája

Adaptáció Alapvető ism.
és technikák

Ismeretek bővítése Ismeretek bővítése

Szokásrendszerek Alapvető kultúrtechnikai
ismeretek

Kooperációs
képesség

Foglalkoztatási
képesség

Együttműködési
képesség

Alkalmazási képesség

1-3 év 4-6 év 7-8 év 9-10 év

2. táblázat

A NAT műveltségi blokkjait hat blokkba tömörítve (kihagyva, illetve bővít-
ve) a fejlesztés ajánlott területei (3. táblázat)

3. táblázat

9-10 7-8 4-6 1-3 SZAKASZOK

✓ ✓ ✓ ✓ Beszédfejlesztés
és kommunikáció

Anyanyelv-irodalom✓ ✓ ✓ ✓ Társadalmi és komm. ismeretek

✓ Olvasás-Írás előkészítése

✓ ✓ ✓ Olvasás-írás elemei

✓ ✓ ✓ ✓ Általános ismeret Társadalmi
és természeti ism.✓ ✓ Környezetismeret
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9-10 7-8 4-6 1-3 SZAKASZOK

✓ ✓ ✓ ✓ Önkiszolgálás

Életvitel
és gyakorlati ismeretek

✓ Játékra nevelés

✓ ✓ ✓ Kézimunka

✓ ✓ ✓ Háztartási ismeretek

✓ ✓ Termelőmunka

✓ ✓ ✓ Ház körüli munka

✓ ✓ ✓ ✓ Ének-zene Művészetek

✓ ✓ ✓ ✓ Ábrázolás-alakítás

✓ Számolás-mérés előkészítés Matematika

✓ ✓ ✓ Számolás-mérés elemei

✓ ✓ Mozgás-ritmusnevelés Testnevelés

✓ ✓ ✓ Testnevelés

Néhány kiegészítés

A kommunikáció tanítása kidolgozott programot feltételez. A kommuniká-
ciós jelzések megértésén túl a metakommunikációs jelek értelmezését is tanítani
kell.  A társadalmi és kommunikációs ismeretek az elemi kapcsolatteremtés,
fenntartás, konvencionális szokásrendszerek megismertetése és alkalmazása a
beilleszkedés elemi lépéseit jelentik.

Az olvasás-írás előkészítése nem azonos a tanítással. Az előkészítés során az
olvasás-írás feltételeit próbáljuk kialakítani, mint: lateralitás, tájékozódás testen,
térben, síkban és időben, vizuális és akusztikus percepció, beszédhanghallás
fejlesztése, kognitív műveleti szintek, grafomotorika.

A Nevelési  és  Oktatási  Program az  életvitel  és  a  gyakorlati  ismeretek
területén szinte teljesnek mondható. A helyi tantervek feladata lesz a lehetősé-
gek és a korlátok alapján a gyakorlati ismeretek tartalmi meghatározása. Az
intézmények  kezdeményező-készsége  a  különböző,  néha  a  megszokottól  is
eltérő munkafajták és technikák bevezetésével már eddig is köztudott [1].

Az ének-zene rendszeres tanításával mindaz megerősítést kap egy másik
oldalról, mint az ábrázolás-alakítással, testneveléssel már bizonyítottan: olyan
terület lehet az értelmileg akadályozottak képzésében, ahol a motiváló, szemé-
lyiség- és értelemfejlesztő hatáson túl az egyéni kiteljesedés lehetősége talán a
legnagyobb. A képzés tartalma viszont még kidolgozásra vár.
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A számolás-mérés tanítását, ugyanolyan elvekből kiindulva, mint az olva-
sás-írás tanítása, elő kell készíteni. A két kultúrtechnikai tantárgy esetében az
alsó határesetű tanulóknál nem nagyon lehet továbblépésre számítani. Az előké-
szítés során viszont ők is eljuthatnak bizonyos alapismeretekhez.

  ❖❖❖

A vázolt  program egy főmodul  struktúrájú  kerettantervnek  felel  meg.  A
képzési anyag, a fejlesztési követelmények, a minimális teljesítési szint csupán
általános ajánlásokat tartalmaz. (A részletes ismertetés itt most nem közölt.) A
helyi tantervek feladata lesz az intézmény gyermekösszetételének megfelelő
iskolastruktúra és tantárgy választása, a konkrét tartalmak meghatározása.

Az optimális megítéléshez, a nevelőmunka hatékonyságának megállapítá-
sához  kell  egy  követelményrendszer.  Szükségessége  egyértelmű,  hiszen
majdnem minden intézmény kidolgozta már a saját felmérő rendszerét.

A következő lépés a munkatankönyvek reformja. A már vázolt mobil rend-
szerhez kapcsolódna. Az előkészítő időszakban ez album jellegű lenne, szükség
szerinti bővítési, variálási lehetőséggel. Az adott gyermekcsoport képességei
döntik el, hogy pl. az előkészítő szakaszra kidolgozott feladat-sorozat 1., 3. vagy
5. évig használatos. A középső-felső szakasz már tankönyvekkel dolgozna. Itt
az ismeretek bővítése, az alapvető kultúrtechnikai ismeretek elsajátítása egyen-
letesebb ütemű.

Kidolgozásra várnak még a 10 évfolyamos képzésre épülő munkatanköny-
vek a munkára felkészítő tagozat számára.
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