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(Közlésre érkezett: 2006. október 5.)

2003-ban elõször volt alkalmunk hallani gyógypedagógusokként a Faces
(Foreign Academic & Cultural Exchange Services, Inc.) programról, amely
szakképzett tanároknak (nem csak gyógypedagógus tanároknak) nyújt
lehetõséget, hogy Dél-Karolina valamely állami iskolájában tanítsanak. A
program szorgalmazza a különbözõ nemzetiségû fiatal pedagógusok közötti
kapcsolatteremtést, egymás kulturális elfogadását, valamint oktatási tapasz-
talatra ad lehetõséget. Ezen magánszervezet, mely az Amerikai Egyesült
Államok Minisztériumának megbízásából támogatja a világ különbözõ
részérõl érkezõ tanárokat, gyógypedagógusokat, biztosította számunkra is,
hogy már a 2003-2004-es tanévet Estillben kezdjük. 

Gyógypedagógusokként majd minden típusú akadályozottsággal rendel-
kezõ gyermek egyéni vagy frontális oktatására van lehetõség. A széles pa-
lettának mi személy szerint két formáját ismertük meg: a 10-14 éves tanulás-
és viselkedészavaros gyermekek egyéni fejlesztését, valamint a 15-19 éves
tanulásban akadályozott és viselkedésbeli-, szociális problémákkal küzdõ
fiatalok frontális oktatását. Bár mindkét életkornak és tanítási, fejlesztési
módnak megvannak a maga sajátos vonásai, itt csak összefoglalóként szeret-
nénk ismertetni és megfogalmazni néhány gondolatot az államokbeli integrált
oktatásról és saját tapasztalatainkról. 

Megérkezésünket követõen egy hetes képzésben részesültünk, melyen
megismerkedtünk az dél-karolinai oktatási rendszer alapjaival, valamint
eligazítást kaptunk arról, hogy milyen élettapasztalatokra tehetünk szert,
hiszen nem csak iskolát, de kultúrát is váltottunk. Még azt hozzá kell tennünk,
hogy már szeptemberben több vizsgán is meg kellett felelnünk, hogy a dél-
karolinai normáknak megfelelõen felkészült szakembereknek tekintsenek
bennünket. Ezek nem jelentettek gondot jól felkészült gyógypedagógusok
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számára és lényegesen nagy segítség volt, hogy egy extra órát kaptunk az
esetleges nyelvi nehézségek elkerülése végett. Az elsõ idõszak nagy kihívás
volt a számunkra. Megismerkedtünk módszereikkel és értékelési rendsze-
rükkel, beleszoktunk ritmusukba és alkalmazkodtunk stílusukhoz és az ottani
nevelési normákhoz. 

Szegregált oktatással már csak iskolákba integrált osztályok keretén belül
találkoztunk, de még a súlyosan halmozottan sérült gyermekek is találkoztak
egészséges társaikkal nap, mint nap. A speciális segítséget igénylõ gyermekek
több mint fele egészséges gyerekekkel töltötte a nap 80-90 %-át és a
többieknek is próbáltak teret biztosítani a közös tevékenységekhez (ének,
zene stb.). A másság fogalma itt Dél-Karolina eme kicsi falujában egészen
egyszerûen hétköznapi fogalommá vált (ennek negatív és pozitív oldalaival
persze). Mi „másak” voltunk, mint európaiak, magyarok, mely országról még
nagy részük nem is hallott, a speciális igényû gyermekeink „másak” voltak a
maguk egyéni igényeivel, de a gyerekek nagy többsége „más” volt, lévén a
95%-a az iskolai gyermek populációnak afro-amerikai, ugyanakkor a fehér
gyermekek is „másnak” érezték magukat. Tanulóink mássága csak színezte a
bõrszínek és kultúrák másságának játékát.

Egy tipikus iskolai nap reggel 7óra 45 perckor kezdõdött és délután 3
órakor lett vége. 180 iskolai nap van minden évben és még 20 munkanap a
tanároknak. Az iskolai év augusztusban elkezdõdik és május végén vakáció. 

Módszereink és tanítási stílusunk, melyeket nagyon gyorsan adaptáltunk a
környezetnek megfelelõen, jól beváltak. Íratlan szabályok azonban itt nem
voltak. Minden ok-okozati összefüggésen alapult, rendszerbe foglalva és írott
formában, kerülendõ az esetleges támadásokat. Úgy a tanárok, mint a szülõk
és a gyermekek kézbe kapták azokat a szabályokat, melyek szerint mûködni
és viselkedni lehet a tanulási folyamat alatt, de még a pár perces szabadidõben
is. Ezen felül bármelyik tanár a csoport, tantárgy vagy foglalkozás specifikus
voltát figyelembe vevõ szabályrendszert alakított ki, melynek alapja a közös
rend. 

A tanórák vagy fejlesztések hasonlóan szervezõdtek, mint idehaza,
rengeteg manipulatív és mozgásos tevékenységre téve a hangsúlyt. A
gyermek motiváltságát a tanárnak kell biztosítania, ami néha nem volt kis
feladat. Az infrastruktúra támogató ereje nagyon megkönnyítette a
munkánkat. Jó szemléltetõ eszközök, könyvek, technikai felszereltség és
bármilyen szükséges anyag áll a tanár rendelkezésére, hogy a legmegfelelõbb
módon adja át a megtanulandó ismereteket. A továbbképzések, konferenciák
nagyon gyakoriak, hogy új ismeretekkel, új ötletekkel és módszertani
fogásokkal tudja a gyógypedagógus elvarázsolni diákjait, és egyre mélyíteni,
készséggé tenni a tudást. A tanításnak érdekesnek és dinamikusnak kellett



lennie, amit gyakran ellenõriztek is erre hivatott kompetens tanárok. Valamint
péntek délután vagy legkésõbb hétfõn reggel 8 óráig bizonyos vezetõ
szaktanárok kezében kellett legyen a gyógypedagógus, illetve bármely tanár
heti lecketerve, heti óravázlata.

A tanítási órák beosztása, a lecke vázlatok, a szabályok tanárok és isko-
lánként változtak. Ezen okból kifolyólag nem tudunk egy az Egyesült Álla-
mok vagy Dél-Karolina Államára jellemzõ modellt kiemelni, de általános
sajátosság, hogy minden tanuló a tanév végén egy felmérésben részesül
(PACT Test), mely eredményeket állami, majd országos szintû adatbázisként
kezelnek és a gyermekek megtudják, hogy megfelelnek-e a velük azonos
osztályban, életkorban lévõ gyerekek átlagának vagy sem. Ezen felül a spe-
ciális igényekkel rendelkezõ gyermekek még gyógypedagógusi-pszichológusi
felmérésben is részesülnek, mely eredményekre épül a következõ évi
fejlesztési tervük (Individual Educational Plan). A részfeladatok kijelölését és
elsajátítását teljesen a gyógypedagógusok kompetenciájára bízzák, de
következõ évi felméréskor újra értékelik a tanulót, s ugyanakkor latens módon
a tanárait is. 

A tanár felelõsége, hogy a napi feldolgozandó, elsajátítandó ismeretei
megfeleljenek az állami és a helyi tantervnek. Általános a szülõkkel való
kapcsolattartás. Rendszeresen fel kell mérni a tanulók szintjét és errõl minden
9. héten (az év négy 9 hétbõl áll) a szülõknek írásbeli értesítést kell kapniuk,
abban az esetben is, ha gyermekük a céloknak megfelelõen jól halad. Szülõ,
szociális gondozó, a 14. életévét betöltött gyermek, a gyermekkel foglalkozó
tanárok, gyógypedagógusok, valamint egy személy az iskola vezetõségébõl
van jelen az  éves közös megbeszélésen (Annual Review), melynek lényege,
hogy megbeszéljék, milyen eredmények  észlelhetõk a gyermek fejlõdésében
és hogyan tovább, beszélgetnek távolabbi vagy rövidtávú célokról. Évközbeni
problémák esetén (új gyógyszerezés elkezdése, viselkedés vagy motiváció
romlása, esetleges bûnözési problémák) bármikor szervezetten összehívható
volt ez a csapat (Special Review). Mindenki együtt lévén hangot adhatnak
kételyeiknek, elvárásaiknak, véleményeiknek, persze olyan formában, hogy
ez senkit se sértsen, mert itt nem csak a speciális igényû egyének, de bármely
egyén polgári jogait nagyon védik. 

A két éves gyógypedagógusi munkánk alatt az Amerikai Egyesült
Államokban nagyon nagy tapasztalatra, élethelyzetbeli megoldásokra tettünk
szert. Diplomatikusan, nyíltan és tisztán lehet képviselni gyógypedagó-
gusokként a világ bármely pontján a speciális igényû egyének jogait, érdekeit,
hiszen mindannyian megértésre, emberségre és szeretetre vágyunk. 
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Tanultunk és tanítottunk egy fejlett ország rendszerében. Kívánjuk, hogy
sok pályakezdõ fiatalnak vagy gyakorló gyógypedagógus kollégának adasson
meg a lehetõség, hogy ebben vagy egy hasonló programban részt vehessen. 

Szakmai tapasztalat, nyelvtanulás, életszemlélet és világlátás, amit a Faces
program www.facesorg.inc nyújtott nekünk. 

A szerzõk címe:

1141 Budapest, Szugló u. 141. fszt. 2.

KÖZLEMÉNY

Értesítjük a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete (MAGYE) tagjait, hogy
az Egyesületünkkel kapcsolatos kérdéseik, közölni valóik esetén az alábbi
e-mail címeket vegyék igénybe:

Belépéssel, kérésekkel, javaslatokkal a fõtitkárhoz fordulhatnak (MEZEINÉ
DR. ISÉPY MÁRIA) tovabbkepzo@barczi.hu címen.

A Gyógypedagógiai Szemle (GYOSZE) szerkesztésével kapcsolatos
kérdésekkel, javaslatokkal, kéziratokkal a fõszerkesztõt (GORDOSNÉ Dr.
SZABÓ ANNA) keressék anna.gordos@barczi.hu címen.

Lakcím- és névváltozás, tagdíjfizetés, GYOSZE postázási ügyekben a gaz-
dasági titkárhoz (RÉVAY GYÖRGY) kell fordulni magye.1972@gmail.com
vagy revay.gy@gmail.hu. 

e-mail címmel rendelkezõ tagtársainkat kérjük, hogy saját e-mail címüket a
két elõzõ e-mail cím valamelyikére írják meg.

Végül örömmel közöljük Olvasóinkkal, hogy a honlapunk elkészült:
www.magye-1972.hu
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MAGYE  Titkárság




