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A GYAKORLAT MÛHELYÉBÕL

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola (Budapest)

Az integráció gyakorlata egy
többségi középiskolában*

GERGELY ANDRÁS

Elõször az iskolánkról

1988-ban jogelõd nélkül alakult, tisztaprofilú számítástechnikai szakközépiskola va -
gyunk. Viszonylag sikeresnek és keresettnek gondoljuk magunkat. Alig több mint egy
évtized telt el az elsõ érettségink (1992) óta, de tanítványainknak már 11 elsõ helyezésük
van országos középiskolai szakmai ill. tanulmányi versenyeken és számos jó helyezést is
sze reztünk ugyanott. Több kiemelkedõ eredményt értek el diákjaink a legrangosabb hazai
és nemzetközi ifjúsági tudományos versenyeken is. (Nemzetközi szinten egy kiemelt di -
csé ret, két második és két elsõ helyezés - Luxemburg, Helsinki, Torino, Hamilton, Tucson.)
A „régi” felvételi rendszerben 200-300 % volt a minket elsõ felvételi helyen

megjelölõ általános iskolát végzõk száma, a mai párhuzamos rendszerben 500-700 %
a keresettségünk.
Gazdasági helyzetünk, felszereltségünk jó. Fenntartónk anyagilag nagyvonalúan

gondoskodik iskolánkról és pályázatok, szakképzési támogatás is segít a gazdag szak-
mai (hardver, szoftver) feltételek megteremtésében.
Mindezt nem pusztán dicsekvésbõl mondom, inkább azért, hogy megkülönböz tes sem

magunkat a „megélhetési” speciális nevelési feladatokat vállaló 1-2 középis ko lától. 
Kimondhatom, hogy nem az üres férõhelyek betöltése, vagy a háromszoros nor -

matíva motivált minket amikor 1991 (!) -ben felvettük az elsõ vak gyermeket. (Ráadá -
sul ’91-ben sem fogyatékosokra vonatkozó törvény, sem emelt normatíva nem léte -
zett.) Egyszerûen úgy láttuk, hogy a mi szakmáinkat a legtöbb fogyatékossággal élõ
ember tudja mûvelni; és pedagógusi, emberi, erkölcsi kötelességünknek éreztük
(pátosz mentesen, sõt sok napi nyûggel, gonddal) az õ korlátozott pályaválasztási
lehetõségüket a 90-es években rohamosan terjedõ számítógépes szakmákkal bõvíteni. 
Így azután iskolánkban több mint egy évtizede foglalkozunk testi és érzékszervi

fogyatékos gyermekek integrált nevelésével, oktatásával és informatikai szoftveres

* A MFFLT és a MAGYE XXXII. Országos Szakmai Konferenciáján (Pécs, 2004. június 24-
én) elhangzott elõadás.
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szakmai képzésével. E testi és érzékszervi fogyatékosok – döntõen – a hátrányos hely-
zetüket kompenzálni, az integrált képzésükre felkészíteni hivatott speciális
intézetekbõl jöttek. 1999 óta felveszünk egyéb speciálisan hátrányos helyzetû (súlyos
cukorbeteg, gyógyult leukémiás, baleseti utógondozott, stb.) diákokat is. 
Ma mindannyian tudjuk, hogy van törvény, vannak jogszabályok, vannak beiskolá-

zást koordináló szervezetek, hivatali részlegek, szakértõi bizottságok stb., mégis – a
felsoroltak szükségességét nem megkérdõjelezve de – vallom, (és a mi gyakorlatunk
is ezt támasztja alá), hogy a személyes, az emberi kapcsolatok voltak azok, amik eze-
ket a gyermekeket a Neumannba hozták. A személyes, és a szó nemes értelmében
emberi kapcsolatok útján tudjuk együtt szakemberek (gyógypedagógusok) és laikusok
(gyógypedagógiából nem felkészült tanárok) közösen napi gyakorlattá tenni a
fogyatékossággal élõ gyermekek integrált, majd egy következõ fokon az inklúzív
nevelését, oktatását. 
Iskolánkban 2003 szeptembere óta van egy félállásos gyógypedagógus, addig 

speciális szakember nélkül, pontosan úgy mint a többi tanulót tanítottuk a látás-, 
hallás- vagy mozgássérült gyermekeket. Integrációjuk tökéletes volt, mert kollegáim
másként nem tudtak nevelni, oktatni. Akiket az iskolavezetés felvett, azoknak a többi-
ekkel együtt meg kellett oldani az érettségire és a szakmai vizsgára való tökéletes 
felkészítését. Ezt kezdetben kizárólag többletórákkal, korrepetálásokkal, majd a
vakoknak külön szakmai gyakorlattal, Braille-nyomtatóval és olvasóval, majd hang -
kártyával (beszélõ számítógép), ill. a vizualitás részleges mellõzésével; a nagyothalló
(ráadásul rossz beszédû) tanítványoknál megtanultunk artikulálni (a szájról olvasást
segíteni), csak írásos számonkéréssel ellenõriztük õket, s ha szükséges volt az idegen
nyelvbõl felmentettük e tanulókat a szóbeliség alól; a mozgásukban korlátozottaknál
megtanították kollegáim a speciális klaviatúra kezelést, rámpát eszkábáltunk a kerekes
székesek részére, speciális WC-t alakítottunk ki, speciális számítógép-asztalokat csi -
nál tunk, és olyan órarendet, ahol a „mozgássérültes” osztálynak csak az iskola föld-
szintjén van órája (géptermi, szaktantermi is!) stb. és mindhárom fogyatékossági
típusnál más idõkorlátot szabtunk a számonkérésekkor.
Kollegáim legnagyobb gondja nem a „látható” fogyatékosságok kompenzálása,

hanem e tanulók szûk fogalmi körének kitágítása volt. E téren – természetesen – a
nagyothallókkal kellett a legtöbbet foglalkoznunk, kis szókinccsel érkeztek, igen kevés
szinonimát ismertek, gyakori volt náluk a fogalmi zavar. A vakok „látókörét” a vizua-
litást pótolva volt szükséges tágítani. 
A technika terén: 3 munkahelyes speciális vak géptermet alakítottunk ki, így e gyer-

mekeknek az informatikai tantárgyak gyakorlati óráit külön tudjuk megtartani. (A
többlet órák bérköltségeit a fenntartónk vállalta.) A Fogyatékos Gyermekekért
Közalapítvány segítségével ill. szakképzési hozzájárulás felhasználásával mindegyik
fogyatékosunk notebook-ot kapott használatra, ma pedig az iskolában minden órán ill.
otthon gépen dolgozhatnak és lemezen vagy pen drive-on hozzák-viszik munkáikat,
jegyzeteiket, házi feladataikat.
A legkisebb gondunk – pedig a laikusok ettõl félnek jobban – a beilleszkedés a 

szerencsésebb sorsú társak közé. Örömmel mondhatom, hogy tartalmas, szép 
barátságok, együtt tanulás, szórakozás, sport stb. alakultak ki. Hamar rájöttek a 



többségi társak, hogy a fogyatékossággal élõ lányok-fiuk pontosan olyan szeretni, nem
szeretni valók mint mi, hogy pontosan olyan kamaszok, néha csibészek – csak 
fogyatékosságuk miatt bizonyos dolgokban korlátozottan tudnak részt venni. (Az élet
milyen csodálatos szerkesztõ: pontosan ez elõadásra készülve az elmúlt heti 
osztályozó értekezleten mesélte el az osztályában tanító kollegáknak egy tanítványáról
az osztályfõnöke; hogy egy beszélgetésen a 11. osztályos fiú „bevallotta” hogy – bár
ma ezért utólag is szégyelli magát – 9-es korában rá sem tudott nézni mozgássérült
osztálytársára, aki mára a barátja lett.) Ahol a SNI gyermek szülei is elég intelligensek,
ott gyorsabb, könnyebb az elfogadás, a befogadás. Pl. egy rossz mozgású 
(mozgássérült) diákunk lakásán alakult ki a baráti kör gyülekezõhelye – a szülõknek
nem kis feladatot adó – „dühöngõ”. Kissé nagyképûen mondva gyermekük „integráló
központja”. Egy másik példa: szinte az iskolába lépéstõl kísérte, segítette vak osztály -
társát egy rendes, de nem kiugró teljesítményû fiú, aki a négy év alatt a „kis segítõ”-
bõl professzionális szakemberré nõtte ki magát ezzel az önként vállalt feladattal, aki
tanulmányai befejeztével nálunk maradt, ma iskolánk dolgozója oktatás-technikusi
munkakörben. És más példákkal is alátámasztható; gyermekeink – ki gyorsabban, ki
lassabban – rájönnek, hogy egyformák vagyunk, csak van akivel nem lehet focizni,
mással meg nem lehet hangversenyre, vagy „Monet és barátai” tárlatra menni.
Tanártársaimmal is nehéz volt – igaz más okból - elfogadtatni ezt a „nem másságot”,

nevezetesen, hogy emberi reakcióik a többségi tanulókéval azonosak. Talán több
„hálát” (nem materiálisat!), köszönetet vártak a plusz figyelemért, de nem minden
gyermektõl, szülõtõl kapták meg. (Teljesen úgy, mint a „normál” gyermekek részérõl.)
Konkrétan: kezdetben nehezen viselték a követelõdzõ szülõt, a „nekem extra bánás-
mód jár”, a nekem „többet szabad”, esetleg a tényleg hálátlan tanulót.
E néha rossz érzést jelentõsen felülmúlta az a jó érzés, az a siker, amit e tanít -

ványaink egyetemi, fõiskolai felvételei ill. helytállásai jelentettek. Az eddig nálunk
érettségizett vak és gyengénlátó (14 fõ), siket, nagyothalló (9 fõ), mozgássérült (8 fõ)
közül 15 + 9 fõ (átfedéssel) folytatta tanulmányait. (KLTE TTK programozó matema -
ti kus, P. Zsolt (vak); ELTE TTK programozó matematikus K. Hedvig (nagyothalló),
B. László (vak), T. István (vak); BME informatikus B. Imre (nagyothalló), S. András
(mozgássérült); Veszprémi Egyetem informatikus Z. Diana (mozgássérült); Budapesti
Mûszaki Fõiskola informatikus S. Lehel (mozgáskorlátozott); Teológiai Fõiskola E.
Viktor (vak); Gábor Dénes Fõiskola informatikus D. Bálint (vak), A. Péter 
(nagyothalló); ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar szociális mun-
kás M. Csaba (vak); ELTE TKFK angol tanári szak H. László (vak), magyar tanári
szak G. Kinga (vak); JPTE-TFK számítástechnika-matematika tanári szak K. István
(csökkentlátó); Zene Konzervatórium H. Tibor (vak) + az emelt szintû (54 ISCED)
informatikai szakmát szerzõk, Gazdasági Informatikus akkreditált képzés: D. Imre, P.
Zsolt (vakok); OKJ ff programozó nálunk: G. Hunor, K. István, T. Zsolt, B. László, M.
Csaba (vakok); OKJ ff térinformatikus nálunk: D. Erzsébet, K. Hedvig (nagyothallók).
Mit adunk még? Vakok, nagyothallók a velünk kapcsolatban lévõ kollégiumokban

nem csak szállást, de nevelést, segítséget és – nem érzelgõsségbõl mondom – szere -
tetet kapnak. A tömegközlekedést fogyatékosságuk miatt igénybe venni nem tudó
kollégistákat, naponta 7 fõt taxival hozunk-viszünk, gyógytornász szakszerûen moz -
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gatja õket és 1-2 év kihagyással, szeptemberben felújítjuk a vízalatti gyógytornát és
úszást a Mozgásjavító Általános Iskola jóvoltából.
Gondjaink, bajaink (mert ilyenek is vannak!) zömmel kívül esnek iskolánkon, talán

nem is olyan fontosak, de mégis: 
• Sem nekünk, sem a tanulóinkat befogadó kollégiumnak nincs liftje, de más – moz -
gás  korlátozottat „még” nem felvevõ – iskola, kollégium kapott az elmúlt néhány
évben. 

• Ritkán, de versenyeztetni is tudunk (tudnánk!) SNI gyermekeinket. Az iskolai sza-
valóversenyt (nem karitatív okból!) megnyerõ kerekes-székes diákunk a Fõvárosi
Pedagógiai Intézet által lift nélküli harmadik emeleten rendezett „Szép magyar
beszéd verseny” budapesti döntõ színhelye elõl csalódottan távozott.

• Az érettségi tételeket – külön teremben – a vakok részére olvashatóvá tettük. A
jövõre kezdõdõ kétszintû érettségi ill. annak próba-érettségijén használt vizsga -
füzetekkel (feladatlapokkal) ezt nem tudjuk megtenni, de többszöri kérésünk elle -
nére sem kaptunk vakoknak való „feladatlapot”.
Természetesen nem csak „adunk”, kapunk is. A mi iskolánkban nem osztályfõnöki

téma a másság, hanem természetes életforma. (Nem is beszélve az emberi értékek és
részértékek dialektikájának befogadásáról!) Csak egyetlen példa: a világ legrangosabb
ifjúsági tudományos-innovációs versenyén (un. „világbajnokságán”), amit eddig 58
alkalommal rendeztek meg, háromszor született magyar siker. (Egy szolnoki fiú
negyedik helyezése és két alkalommal a mi diákjaink elsõ díja /Hamilton, Tucson/).
Mindkét Neumannos sikert a vak társak szakmai segítése indukálta. És siker az is,
hogy a fogyatékossággal élõ társak révén kialakult tolerancia vallási és roma kérdé -
sekben is tettenérhetõ.
És azt is remélem, hogy a nálunk tanuló sajátos nevelési igényû gyermekeket is meg

tudjuk valami olyanra tanítani, amire a szegregált iskolák talán nem. Pl. arra, hogy
gyakorlatban, a saját tapasztalataik útján megtanuljanak disztingválni, megtanuljanak
kérni a társadalomtól, a befogadó környezettõl. Tudják, hogy kitõl mit várhatnak,
kihez mivel fordulhatnak, mi az, amit egyedül kell megoldaniuk. Mi az, ami „jár”
nekik és mi az, amiért keményen dolgozni, esetleg megküzdeni kell.
A végére hagytam, de nem azért mert utolsó helyet érdemel a szakiskolai kép -

zésünket.
A 90-es évek közepén a „nagy tolongás”-ban évente egy osztálynyi gyermek –

közöttük egy-két fogyatékossággal élõ vagy súlyos beteg, ill. abból felépült – a siker -
telen felvételije után várt egy évet, hogy felvegyük. Az õ részükre elõkészítõ osztályt
szerveztünk, amit a Közoktatási törvény 1998-tól megszüntetett. Éppen abban az
évben, amikor 6 mozgássérült, plusz még gyógyult leukémiás és egy diabeteszes tanu-
ló is jelentkezett. Ekkor döntöttünk úgy, hogy nem hagyjuk õket cserben, részükre (a
törvény csak erre adott módot) szakiskolai osztályt indítottunk. Ezt – akárcsak az
elõkészítõt – a Dr. Mezõ Ferenc Általános Iskolával egyenjogú partnerként kezdtük, de
ma az ebben a képzésben kialakult együttmûködésünkbe õk viszik a prímet, ezért az
alábbi bekezdést Litkai Ferencné igazgatónõ tollából adom, akivel hosszabb beszámo-
lót terveztünk, de személyesen nem tudott megjelenni a konferencián.
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A két éves szakiskolai elméleti képzés után a szülõket válaszút elé állítjuk. Vagy fél
év szakképzõ évfolyam, utána szakmai (OKJ) vizsga a Számítógép-kezelõ (-használó)
szakmában, vagy egy felzárkóztató évfolyam közbeiktatásával szakközépiskolai
érettségire felkészítõ további két évfolyam (összesen így 2+1+2 év iskolánkban).
Megjegyzem, hogy e részképesség-hiányos gyermekek többsége nem készíthetõ fel a
biztos sikerrel kecsegtetõ érettségire, mégis azt hiszem, hogy nem csaptuk be õket és
szüleiket. Ha érettségihez csak kisebb részük jut is el, a befejezett középiskola nem
csak neveltséget, tudást, kapcsolati kultúrát ad nekik, de nagyon sok olyan szakma
tanulásához nyújt lehetõséget, ahol a „belépõ” nem az érettségi vizsga, csak a befeje-
zett középiskola.
Ma több mint tervünk – sõt a fenntartó önkormányzathoz elfogadásra felterjesztett

Pedagógiai programunk része – egy speciális 5 éves kurzus (benne a leendõ érettségi
tantárgyakból emelt óraszám), amely eleve szakközépiskolai rendszerben oktatja e
nehéz sorsú gyermekeket!
Tudom, hogy amit itt a konferencián elmondtam, az szakmailag nem tökéletes,

Tudom, hogy munkánk rengeteg kívánnivalót hagy maga után. Tudom, hogy ez nem
más, mint néhány jó szándékú laikus pedagógus igyekezete.
Én csak azt mondom, hogy ez egy lehetséges út, de nem bizonyos, hogy a leginkább

célravezetõ. Hogy mégis – a hályogkovácsok bátorságával – elmeséltem önöknek,
annak az az oka, hogy hiszem azt, hogy nekünk el lehetett és el kellett indulni ezen az
úton akkor is, ha talán ma még országosan kevés iskola vállalja fel a vak, a siket, a
„bice-bóca” középiskolásoknak a szerencsésebb sorsúakkal együtt nevelését, oktatá-
sát.


