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népszerûsítsék a munkavállalást a fiatalok körében és elõsegítsék továbbtanulásukat. A
képzés ideje alatt végig egyéni tanácsadásban részesülnek a tanulók.

Összességében elmondhatom, hogy nagy hatást gyakorolt rám az az össze-
szedettség, precizitás és pozitív hozzáállás, amellyel az általam megismert szakemberek
dolgoznak. Meglátásom szerint sikerük titka abban rejlik, hogy minden egyes gyerme-
ket, tanulót igyekeznek a lehetõ legalaposabban megismerni, és lehetõséget bizto-
sítanak arra, hogy valóban egyéni utakon érjék el céljukat. Ez számukra nem teher,
hanem alapelv. Így valóban bensõséges kapcsolat alakulhat ki tanár és diák között.

Pénzes Éva
penzes.eva@barczi.elte.hu
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A hátrányos helyzetû tanulók esélyegyenlõsége
a flamand oktatásban
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A tanulmányút elõzményei, alapjai

Az Európai Unió Egész életen át tartó tanulás program Szakértõi Tanulmányutak
alprogramján való részvételt azzal a szándékkal pályáztam meg, hogy nemzetközi
ismereteimet kiváló módon bõvíthetem így a gyógypedagógia témakörében, találkoz-
hatom más országokból érkezõ szakemberekkel, akikkel közösen térképezhetjük fel a
hasonlóságokat és különbözõségeket országaink és a fogadó ország gyógypedagógiai
oktatása-nevelése, ellátórendszere, kormányzati oktatáspolitikája és anyagi támogatott-
sága terén. Az alprogram hivatalos céljai között szerepel ugyanis, hogy a tanulmányút
segítse elõ az európai szintû információ- és tapasztalatcserét oktatási és képzési kérdé-
sekben, terjessze a résztvevõk által megszerzett ismereteket és nemzetközi tapaszta-
latokat. Fontos, hogy kapcsolja össze a szakértõi tanulmányutakat az Oktatás és képzés
2010 munkaprogrammal, valamint az Egész életen át tartó tanulás programjának más
alprogramjaival, különösen azokkal, amelyek az iskolai képzésre, az interkulturális
nevelésre és a felnõttoktatásra vonatkoznak (Comenius, Leonardo, Grundtvig, Transz-
verzális programok). 
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A CEDEFOP választása az általam megpályázott szakértõi tanulmányutak közül
(Portugália, Olaszország, Belgium) Belgiumra esett, a Flamand Oktatási Minisztérium
szervezésében meghirdetett tanulmányútra, melynek hivatalos programcíme „Equal
opportunities for disadvantaged pupils in education” (azaz: „Egyenlõ esélyek a hátrá-
nyos helyzetû tanulók számára az oktatásban”).  Ennek alapján remek, gyógypedagógiai
oktatásról szerzett tapasztalatokra, integrációs/inklúziós programokra, példákra,
módszertani, szervezeti/szervezési ötletek bemutatására számítottam, ezen területeken
reméltem újszerû, haladó, aktuális ismereteket. Arra gondoltam, hogy ez egyúttal jó
alkalom lesz arra, hogy a köztudottan nem egységes gyógypedagógiai megközelítések,
tudományos vagy oktatási szempontú kategóriák, diagnosztikus célú fogalmak
útvesztõjében tájékozódjunk.

A tanulmányúton 10 országból (Németország, Spanyolország, Csehország, Egyesült
Királyság, Lengyelország, Izland, Szlovénia, Románia, Bulgária és Magyarország) 13, az
oktatás valamely területén dolgozó szakember vett részt. Így képviselték az alapfokú, a
középfokú oktatást és a felsõoktatást is, valamint egy-egy résztvevõ a kormányzati,
illetve a civil szervezetek körébõl érkezett, gyógypedagógiai szempontból közelítve pe-
dig a különnevelés, az együttnevelés, az inklúzió formáit alkalmazó intézmények is
megjelentek. A kollégák nagyobb része gyógypedagógus volt, néhányan pedig pszi-
chológusok vagy többségi pedagógusok.

A kérdés: mi a hátrányos helyzet?

A fentiek tükrében meglepõ volt hát, amikor a szakmai program részletes ismertetése
kapcsán az elsõ nap végére világossá vált számunkra, hogy a helyi szervezõk a hátrá-
nyos helyzetû tanulók körébe nemigen gondolják beleérteni a fogyatékos gyermekeket.
Ugyanis a programban a meglátogatandó intézmények között mindösszesen egy olyan
iskola szerepelt, amely fogyatékos tanulók (elkülönített) oktatásával (és az integráló
iskolák segítésével) foglalkozik. Kitartó kérdezõsködéseinknek alig volt eredménye, a
gyógypedagógiai oktatásról gyakorlatilag – az általános és rövid minisztériumi tájé-
koztatáson kívül – abban az egy intézményben kaptunk információkat, ezekrõl lásd
késõbb. 

Ugyanakkor semmiképpen nem volt tanulság nélküli ez az út. A hátrányos helyzet
Brüsszelben más problémakört jelent, más populációt (és szándékosan hagyom el a
„gyermek” szót a szó elõl) érint jelentõs mértékben és sokrétûen, amely problémák egy
része itthon is megjelenik, de a hazai kormányzati és jogi szabályozás ezt jelen pillanat-
ban másképpen értelmezi. Ugyanis Brüsszelben kiemelten fontos ebben a fogalom-
körben a nyelvi szempontból (és ezzel együtt gyakran szociálisan is) hátrányos helyzet.
Jelentõs a bevándorló családok aránya, akiknek nagy része nem tud franciául vagy
hollandul – Brüsszelben részben franciául (vallon terület), részben hollandul (flamand
terület) beszélnek, a közigazgatás, az oktatás és tulajdonképpen a hétköznapi élet
minden szinten ennek a kettõsségnek megfelelõen épül fel (külön flamand és francia
kormányzat van, külön közigazgatási rendszerrel, egymással kissé feszült viszonyban).

A flamand oktatási rendszerrõl röviden

A tanulmányút során az elõadások és az intézménylátogatások, a formális és informális,
szakmai jellegû beszélgetések keretében a flamand oktatási rendszerrõl általános
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áttekintõ képet kaphattunk. Az ország sajátos berendezkedésébõl adódóan az oktatás
szabályozása is eltérõ: a bölcsõdei ellátástól az egyetemi képzésig az oktatáspolitikáért
a Belga Oktatási Minisztérium a felelõs, azonban a tartományi kormányzati szervek
határozzák meg az oktatás alapjait jelentõ fontosabb elemeket, például a kötelezõ
oktatásban való részvétel idõtartamát, a diplomaszerzés minimális feltételeit, az okta-
tásban dolgozók bérköltségeit, és így tovább. A tankötelezettség 6 éves kortól 18 éves
korig lehetséges, teljes idõs részvétel az oktatásban 16 éves korig kötelezõ. Ugyanakkor
ez nemcsak iskolában való jelenléttel teljesíthetõ, hanem otthoni oktatás formájában is. 

Egyik elv az „oktatás szabadsága”, ez jelenti egyrészt azt, hogy bármilyen termé-
szetes vagy jogi személy létrehozhat oktatási intézményt, szervezhet iskolai oktatást,
másrészt jelenti a szülõ teljesen szabad iskolaválasztását. Az Esélyegyenlõségi törvény
alapvetõ jogokat deklarál, mint például az oktatásban való részvétel joga, a „plusz
szükségletek ellátása” (additional needs provision), illetve megfogalmaz egyéb elveket
is, mint a helyi szintû egyeztetõ platformok kialakítása. Az oktatás finanszírozására a
flamand régióban a flamand költségvetés mintegy 40%-át fordítják. 

Az oktatás szervezésében, tervezésében egyik elv a „tanuló karaktere”: ennek
meghatározásához 4 indikátort dolgoztak ki (kutatások alapján), amelyek mentén
igyekeznek elõrevetíteni a tanulók várható iskolai beválását, elõrehaladását: (1) a szülõk
iskolázottsága, (2) a családban használt nyelv, (3) a család bevétele, (4) a lakókör-
nyezet, amelyben a gyermek él. Ha az intézményben sok olyan tanuló van, akinél ezen
indikátorok közül egy vagy több esetében probléma jelentkezik, akkor az iskola több
(anyagi) forrást vehet igénybe. 

Az iskolai oktatás a középiskola utolsó évfolyamának végéig teljesen ingyenes,
kizárólag az étkezésért kell fizetniük a családoknak. Az oktatás szakaszai: óvoda (2,5-
6 év), általános iskola (6-12 év), középiskola (12-18 év). 

Az iskolák szakmai tevékenysége a Flamand Oktatási Minisztérium ellenõrzése alá
tartozik, azonban ez igen nagy szabadságot jelent. Az elõrehaladáshoz oktatási
szakaszonként minimum követelményszintet határoznak meg, azonban azt, hogy azt
hogyan érjék el, nem szabályozzák, az minden esetben az iskola dolga. A tanulási tartal-
mak kialakításához nem alkalmaznak központi tantervet, tartalmi szabályozót, NAT-
szerû kerettantervük sincsen, az intézményi önállósághoz tartozik ezek meghatározása.
Az átjárhatóság biztosításának lehetõségeirõl nem kaptunk információt. Nincsen
központilag meghatározott minimális és maximális osztálylétszám, ez az iskolától és
annak képzési tervétõl függ, az iskola nevelõtestülete közösen alakítja ki. Mindez igaz
a speciális képzési tervû (vagyis fogyatékos gyerekeket szegregált keretek között
oktató) iskolákra is. Ezekben az intézményekben nem kötelezõ megfelelni a minimum
követelményszintnek sem, csupán „azon kell dolgozni, hogy azt megközelítsék”. 

A gyógypedagógiai oktatás jellemzõi

A gyógypedagógiai oktatás különiskolában (special school) vagy az általános iskolában
(integrated school) is szervezõdhet. 

A jogi szabályozás éppen átalakulás elõtt áll, jelenleg az oktatási törvény nyolc
fogyatékossági kategóriát határoz meg: (1) enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékosság,
(2) súlyos értelmi fogyatékosság, (3) magatartási zavar, (4) mozgáskorlátozottság, (5)
tartós betegség, (6) látássérülés, (7) hallássérülés (itt hozzásorolják a beszédsérülést is),
(8) tanulási zavar (learning disorder). 



290

A szülõi szervezetek harcolnak napjainkban az integráció kiterjesztéséért, a jogi
szabályozás módosításáért (pl. az autizmus jogilag nem is létezik) és az egyenlõ oktatási
esélyek biztosításáért (ma az integráltan oktatott gyerek középsúlyos fogyatékosság
esetén heti 2 óra, súlyos fogyatékosság esetén 4 óra gyógypedagógiai megsegítésben
részesül, és enyhe fogyatékosság esetében ez heti 2 óránál kevesebb, és erre is csak két
évig jogosult). 

Információk az intézménylátogatások során – fókuszban a nyelvi
hátrány

A tanulmányutunk szakmai programja – mivel a szervezõ a Flamand Oktatási
Minisztérium – a flamand nyelven oktató intézmények látogatására, a flamand oktatási
rendszernek a megismerésére épült, és az itt legnagyobb nehézségként megjelenõ
(fõleg) nyelvi szempontból hátrányos helyzetben levõ gyermekek oktatási esély-
egyenlõségének kérdésével foglalkozott. A hátrányos helyzetû tanulók pedig különösen
marokkói, tunéziai, török és kisebb számban a délszláv országokból érkezett beván-
dorló családok gyermekei.

A látogatott intézmények többnyire igen jó képet mutattak, a szervezõk által fontosnak
ítélt esélyegyenlõségi területen (bevándorló családok gyermekeinek nyelvi – és kulturális,
szociális, motivációs – hátrányai) szinte mind igen érdekes lépéseket tesznek, kiváló
ötleteket mutattak be elõadásaikban, minden feltett kérdésre igyekeztek válaszolni
(kivéve a gyógypedagógiai ellátást érintõ kérdések). Az iskolák képviselték a közoktatás
minden szintjét, és az intézménytípusok formáit is (pl. helyi vagy magán/egyházi vagy
állami). Minden meglátogatott intézmény gyakorlatilag a bevándorló családok gyermekei
által látogatott iskola, ahol 75-95%-os ezen tanulók aránya. Ez igen meglepõ, hiszen ez
lehet akár szegregáltnak is nevezhetõ, azonban a látottak alapján az iskolák igazán
integrálódnak a közvetlen környezetükbe, szoros kapcsolatokat alakítanak ki, és
mûködtetnek helyi szervezetekkel, lakóközösségekkel, civil szervezetekkel egyaránt. 

A Centrum voor Taal en Onderwijs – Steunpunt GOK egy olyan központ, ahol helyi
szinten az oktatási esélyegyenlõség kérdéskörét kutatják, a kutatási eredményekre építve
tervezik, szervezik és irányítják azt. 

Az Instituut Maris Stella – Sint Agnes középiskola nevében és kinyilatkoztatott
szellemiségében katolikus iskola, az ide járó tanulók zöme (85-90%) bevándorló család
gyermeke (fõként marokkói) és lány (70%). Az intézményben igyekeznek ennek meg-
felelõen pl. marokkói származású pedagógusokat is alkalmazni. Nagyon jól kialakított
a szervezeti felépítés, a pedagógusok teamekben dolgoznak, amelyeket közülük vá-
lasztott személyek koordinálnak az intézményen belüli együttmûködésben. Külsõ
tanácsadó szolgálat mûködik a tanulók problémáinak kezelésére, amit szeretnének „bel-
sõvé tenni”, így több jelenlétet tudnának biztosítani a megfelelõ szakemberekbõl. Az
intézmény tanulóközpontú, fontos a tanuló teljes individuuma, környezete. Nagy
hangsúlyt helyeznek a szülõk iskolai életbe való bevonására. A fõ probléma a nyelvi
hátrány, a szülõk 93%-a nem beszél hollandul, a gyermekek jelentõs része is emiatt
minõsül hátrányos helyzetûnek. A fogyatékos tanulók oktatása-nevelése itt nem kerül
szóba, esetleg a tanulási zavarral küzdõ gyermekek esetében tudnak segítséget nyújtani,
de ez is inkább a pozitív diszkrimináció statikus lehetõségeit jelenti (pl. több idõ
vizsgán, számológép használat stb.), a fejlesztési-terápiás irányú segítségadás kevésbé
hangsúlyos. 
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A Vier-Winden Basisschool óvodai és iskolai csoportjába is betekinthettünk. Itt is a
marokkói bevándorló családok gyermekei vannak nagyon nagy arányban (89%), az
érdekesség az, hogy az iskola Brüsszel franciául beszélõ (bevándorlók által lakott)
részében van, az oktatás nyelve viszont holland. Így itt is a nyelvi probléma kerül
elõtérbe, illetve a családok rossz szociokulturális helyzete. Az intézmény rivalizál a
közelben levõ francia oktatási nyelvû iskolával, de ebben a versenyben a hasonló tárgyi
felszereltség miatt a tanulók teljesítményei számítanak, a rendkívül lelkes és lendületes,
fiatal igazgató szerint. Itt is fontos a szülõk bevonása, erre különbözõ célzott prog-
ramokat dolgozott ki az iskola (pl. „családi táska”, aminek tartalmát az iskola állítja
össze, és a család minden tagjának helyeznek el benne érdekes, motiváló, holland nyel-
vû ajándékot – pl. képeskönyv, játék, mappa). Dönteni, választani szeretnék megtanítani
az idejáró gyermekeket. 

A genki Europaschoolban a gyerekek 95%-a marokkói és török, a problémák nagyon
hasonlóak a korábbi iskolákban említettekhez. Itt egy kicsit mélyebben feltárta az
igazgató a családok helyzetébõl következõ problémákat (családon belüli erõszak,
drogárusítás, drogozás, agresszió stb.), és õk a gyermekek oktatásában ezek kompen-
zálására törekednek, igyekeznek a gyermekeknek más életutat elérhetõvé tenni. Különös
hangsúlyt helyeznek a kreativitásra épülõ tevékenységekre, mert úgy vélik, hogy ezen
a területen a tanulók sikerélményhez juthatnak, nyelvi hátrányaik ellenére, és a
családjaik felé is pozitív szerepben jelennek meg. 

A mechelen-i ColomaPlus középiskolában nagyon szimpatikus, tanulóközpontú
légkörbe érkeztünk meg. A 12-18 éves korú diákok itt többféle területen tanulhatnak,
szakiskolai képzéstõl a gimnáziumi szintig, azonban nem szakmák szerint különül el a
képzési szerkezet és ennek megfelelõen az osztályok, hanem ún. „házak”-nak nevezik
ezeket, és képességterülethez, érdeklõdéshez lehet inkább kapcsolni, pl. a „kreativitás
háza” képzési területen tanulókból lehet fotós, újságíró, építész, divattervezõ, de akár
varrónõ is. Nagyon pozitív dolog, hogy az iskolában az egyes szakmák gyakorlatai során
elkészülõ termékeket a város lakosai veszik meg az iskola saját boltjában, de van saját
éttermük, pékségük, fodrászatuk stb., ahová a környezõ lakosok járnak. Ebben az
iskolában a „coaching” (egyfajta tanácsadói és pszichológusi) tevékenységre helyeznek
nagy hangsúlyt. 1400 tanulója van az iskolának – 30 (!) különbözõ nemzetet képviselnek
–, ehhez 200 pedagógus „tartozik”, és 5 fõállású, illetve 4 félállású koordinátor
foglalkozik az esélyegyenlõség kérdésével, különbözõ területekre vonatkozóan, de a
közös, megfogalmazott céljuk a gazdasági, szociális és kulturális hátrány csökkentése. Az
intézmény nagyon szép, jól felszerelt, beszélgethettünk a pedagógusokkal, coach-okkal,
és a gyerekekkel is. Az intézmény a pedagógusképzés gyakorlati terepe is egyben. 

A Kasterlinden volt az elsõ és egyetlen speciális iskola, ahol némi betekintést
kaphattunk a gyógypedagógiai oktatásba, az integráció alakulásába, vagyis inkább
ennek elvi kérdéseibe, és a szervezõdés néhány elemébe. Az egyetlen meglátogatott
gyógypedagógiai intézmény egyfelõl különös képet mutat, hiszen itthon szokatlan
módon a látássérült és a hallássérült tanulókat oktatják együtt az intézményben (egy-
házi, történelmi okokat említettek ennek hátterében), illetve autista tanulóik is vannak.
Másfelõl az itthoni egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény (EGYMI) feladat-
köreihez hasonló feladatokat lát el, jóval nagyobb szakértõi csapattal (kb. 50 „coach”),
de kevesebb közvetlen megsegítést (heti 2-4 óra, a fogyatékosság súlyosságától
függõen, kevesebb közvetlen, fejlesztõ/terápiás segítségadás, sokkal inkább tanácsadói
tevékenység, a többségi pedagógusok támogatására) biztosítva az integrációban tanuló
gyermekeknek. Integráló vagy inkluzív iskolát sajnos nem láthattunk.
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A gyógypedagógiai ellátás valódi gyakorlati mûködésébe a tanulmányút során nem
sikerült igazán betekintést nyerni, az elhangzottak alapján azonban a résztvevõk közül
többen arra a következtetésre jutottunk, hogy integrációról leginkább a nem értelmi, és
inkább az enyhébb problémák esetében beszélnek a flamand oktatási rendszerben (pl.
diszlexia, diszkalkulia, magatartási problémák, esetleg enyhébb mozgáskorlátozottság).

Hasonlóságok és eltérések avagy a történelem szerepe
meghatározó?

A tanulmányút többi résztvevõjével való szakmai beszélgetések, valamint a tanulmányút
szerves részét képezõ országonkénti beszámoló elõadások lehetõséget adtak arra, hogy
összevessük az oktatás aktuális helyzetét, az oktatáspolitika irányvonalait, és a korábbi
hagyományokat, szakmai alapokat is. Mindemellett a fogadó ország rendszerében
megismert pozitívumok, jó gyakorlatok, példák is kiválóan megragadhatók voltak. 

A gyógypedagógiai oktatásban, ellátásban – fõként történelmi okok miatt – könnyû
volt közös pontokat találni, különösen a német gyógypedagógiával, illetve a volt
szocialista országok egy részével (pl. Csehország és Lengyelország) mutat hasonló
vonásokat az itthoni rendszer. Ez különösen az erõsen specializálódott különoktatáshoz
az egyes fogyatékossági formáknak megfelelõen kiépített intézményhálózatot jelenti,
illetve a fogyatékosság értelmezésében, kategorizálásában, az ellátásban alkalmazott
eljárások, problémák hasonlóságában azonosítható. 

A cseh és a lengyel gyógypedagógiai oktatás szervezése, a beiskolázás kérdésköre, a
diagnosztikus tevékenység során felvetõdõ nehézségek nagyon hasonlóak a magyar-
országiakhoz, és a társadalmi attitûdben is közös vonások fedezhetõk fel, például az
integráció vagy a roma tanulók oktatási lehetõségei vonatkozásában. 

A német terület esetében a gyógypedagógia mint tudomány kialakulása, fejlõdése,
az elméletképzés, a különnevelés intézményrendszerének átalakítása kérdésköreiben
tapasztalható jelentõs hasonlóság. 

Az oktatás egészére vonatkozóan a fogadó ország rendszerében megfigyelhetõ, hogy
az iskolai nevelõtestület, az iskola mint szervezet felépítése, szerkezete, funkciói térnek
el, amennyiben sokkal inkább a team-munka dominál, a középvezetõk ebben a struk-
túrában nagyobb súllyal vannak jelen, vagyis a pedagógusok maguk közül választják ki
azokat a kollégáikat, akik a csoportokat képviselik az igen demokratikus iskolavezetés
felé. A kapcsolat erõsen kétirányú, kevéssé tekintélyelvû, ugyanakkor nem gyakori a
rotáció, több intézményvezetõ hosszú ideje áll az iskolája élén. Így a folyamatosságot
jól tudják biztosítani a hosszútávú tervekhez, programokhoz, így például az egyenlõ
esélyek biztosítására is jól felépített, és következetesen képviselt és végrehajtott prog-
ramokat, folyamatokat tudnak megjeleníteni. Ezek a tapasztalatok, információk tanul-
ságosak a nagy (az itthoninál sokkal nagyobb) tartalmi és módszertani szabadság
megfelelõ alkalmazására vonatkozóan, ugyanakkor jól leszûrhetõ volt számomra a szak-
területem szempontjából hátrányt jelentõ vonása is. Ugyanis a fogyatékos gyermekek
integrációban, inklúzióban való oktatása gyerekcipõben jár, és az így oktatott
gyermekek sajátos nevelési szükségletei révén meghatározott ellátás, segítségadás
nagyon nehezen és kis mértékben biztosított. 

Magyar sajátosságnak tûnt – a többi, korábban említett országhoz viszonyítva is – az
integrációban tanuló sajátos nevelési igényû tanulók szükségleteiknek megfelelõ
terápiás fejlesztésének adekvátabb, szélesebb körû, nagyobb óraszámban való



alkalmazhatósága (de legalább az ehhez szükséges jogi lehetõségek és feltételek
megléte). Ez az egyenlõ esélyeket az oktatásban való részvételre sokkal inkább lehetõvé
teszi meglátásom szerint, illetve, a nyugat-európai országokhoz és Romániához, Bulgá-
riához képest a jól felkészült szakemberek biztosítottsága is nagyobb az integráló
iskolákban dolgozó többségi pedagógusok szakmai támogatására, mentorálására. 

Jó gyakorlat – nem a pénz számít

Jó gyakorlatot láthattam több iskolában is arra vonatkozóan, hogy a Belgiumban az
oktatási egyenlõség szempontjából kiemelt problémának tûnõ bevándorló családok a
tanítás nyelvét nem beszélõ gyermekeinek oktatását hogyan biztosítják, milyen
motiváló, segítõ, támogató eljárásokat, programokat, rendezvényeket, lehetõségeket
kínálnak a tanulók és családjaik számára. A legtöbb olyan iskolában, ahol a tanulók
jelentõs része bevándorló családból származik, fontosnak tartják és igyekeznek
megoldásokat kialakítani arra, hogy nem(csak) a gyermek, hanem a család problémáit
is kezelni tudják. Igyekeznek az eltérõ kulturális és hagyományokból fakadó szempon-
tokat figyelembe véve érdekeltté tenni a szülõket, hogy érdeklõdjenek az iskolai élet
után, hogy vegyenek részt benne, illetve igyekeznek attitûdformálásra, szemléletalakí-
tásra is felhasználni ezeket a lehetõségeket. Ilyenek a kávézások pl. hétfõ reggel az
iskolában az anyák számára, amitõl azt remélik, hogy egymással beszélgetve a gyer-
mekeik iskolai teljesítménye is célkeresztbe kerül. A találkozó nyelvét nem határozzák
meg, bármely közös nyelven lehet, de fontosnak tarják, hogy a tanítás nyelve is
körülvegye õket, motivációt biztosítva ezzel arra, hogy õk is sajátítsák el az alapjait.
Ezzel az otthon használt nyelv mellett nem lesz teljesen szokatlan a tanítás nyelve, jelen
esetben a holland. Hasonló kötetlen találkozókra lehetõséget biztosítanak az apáknak
is. Emellett olyan szabadidõs vagy tanulmányi tevékenységhez is kapcsolódó ese-
ményeket, rendezvényeket szerveznek, ahol a szülõk tevékenyen vehetnek részt a saját
kultúra, szokásrendszer megismertetésével a helyi lakossághoz való közelítésben,
egymás megismerésében. Mindemellett nyelvi felzárkóztató oktatást nyújtanak a nyelvet
nem beszélõ diákok számára, ez igen hangsúlyos, nagyon meghatározónak tartják. 

Ami még elég jól bevált gyakorlatnak tûnt, az a vallási sokszínûség az egyébként
katolikus iskolákban is, ahol az iskola felekezethez való tartozása nem határozza meg
a tanulók vallásgyakorlásának és ismeretszerzésének kérdését, vagyis például iszlám
vallású tanulók többségben vannak a katolikus iskolában, mellettük más vallású és
katolikus tanulók is vannak, és mindenki a saját vallásának megfelelõ hitoktatásban
vehet részt az iskolában. Megfogalmazott célkitûzésük ezen iskolák többségének az,
hogy biztosítsák a megfelelõ oktatási lehetõségeket a tanulók számára, hiszen ott fognak
élni, és a szûkebb és tágabb lakókörnyezetnek egyaránt érdeke, hogy ne kallódó,
lemaradó, deviáns életformába sodródó fiatalok váljanak belõlük, akik késõbb ott élnék
a bûnözõ életformát a közösségben.

Bõvülõ szakmai kapcsolatok – új lehetõségek a gyógypedagógus
hallgatók számára

Úgy gondolom, hogy a tanulmányúton való részvétel – ha gyógypedagógiai szempont-
ból túlzottan nem is, de a hátrányos helyzet egyéb paramétereire vonatkozóan min-
denképpen – sok olyan új ismeret birtokába juttatott, amely egyrészt tágítja saját
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személyes szakmai látásmódomat, új megközelítéseket világít meg, másrészt a gyógy-
pedagógiai oktatói tevékenységemet is szélesíti. 

Nem mellesleg lehetõség nyílt a résztvevõkkel további szakmai kapcsolat kialakítá-
sára is, így ennek révén a 2009/2010-es tanévtõl tanulásban akadályozottak peda-
gógiája szakirányon tanuló hallgatóinknak lehetõségük van megpályázni a gyakorlati
(8.) félévi terepgyakorlat teljesítését a németországi Osnabrück Pestalozzi Iskolájában.

A 21. század és az Európai Unió számtalan lehetõséget biztosít szakmai kompe-
tenciáink kialakítására, fejlesztésére, bõvítésére. Éljünk vele!

Virányi Anita
viranyi@barczi.elte.hu

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája Tanszéki Csoport

Együtt-Egymásért rendezvények Sajósenyén

2003-ban kezdõdött. Egy sikeres pályázatnak köszönhetõen kétnapos, országos talál-
kozót rendeztünk sérült és ép emberek számára. Arra gondoltunk, a fogyatékos em-
berek világa elég szürke, sokat beszélnek ugyan róluk de kevés a változás. Úgy dön-
töttünk, hogy amit tudunk, mi magunk is megtesszük ez ellen, ünnepet szervezünk
számukra. Hamar rájöttünk, õk nemcsak elfogadni, hanem adni is tudnak, értékek,
kincsek rejtõznek bennük, csak segítenünk kell elõhozni azokat. A fogyatékos emberek
világában tevékenykedve vagy csak szemlélve azt, értékrendek változnak meg, olyan
dolgokat értünk meg mellettük, amit sehol máshol nem tanítanak. Ezért adtuk a
találkozónknak az Együtt-Egymásért elnevezést. 

Az elsõ rendezvényre olyan sokan jöttek el, olyan nagy volt az érdeklõdés hogy
folytatni kellett. A többmilliós költség fedezésére ugyan pályázati pénz késõbb nem
érkezett, de támogatók álltak mellénk, a rendezvény különbözõ szolgáltatói is
mérsékelték áraikat látva, hogy jó ügy ez. Mi magunk is pótoltunk a költségekbe és,
hozzátettük sok-sok munkánkat is. A találkozók programjai, teljes ellátással a megyén
túlról érkezettek számára szállásnyújtással együtt – mint mindig – most is díjmentes volt. 

Ez év június 4-5-én immár negyedik alkalommal telt meg otthonunk udvara sérült és
ép emberekkel szerte az országból és a határon túlról is. A kb. 1.500 résztvevõ harmada
fogyatékos személy volt, kísérõikkel más vendégekkel együtt sokan immár ismerõsként
köszöntötték egymást. A két örömteli napon túl célunk pozitívan formálni a társadalom
fogyatékos emberekrõl alkotott képét, lehetõséget kívánunk nyújtani az intézmé-
nyekben, családokban élõ sérült személyek színpadon való bemutatkozására. Mód nyílt
a rendezvények alatt az intézmények képekben, ill. a lakók által készített tárgyaival való
bemutatkozására is, egyúttal ötleteket, módszereket tanultunk egymástól. Példát kívá-
nunk nyújtani a sérültek és épek természetes, oldott légkörû együttélésére, pl. közös
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