
TANULMÁNYÚT, tapasztalatcsere

Az Amerikai Egyesült Államokban,
a Carroll Vakok Központjában voltam

Négy évvel ezelőtt kaptam először meghívást Amerikából. Az idén sikerült
kijutnom a Soros Alapítvány támogatásával. Így részt vehettem a Carroll Center
for the Blind (Carroll Vakok Központja) 8 hetes Nemzetközi Tréning Program-
ján, melyet a vakokkal foglalkozó szakemberek számára szerveztek. Kiutazá-
somat  a  Művelődési  és  Közoktatási  Minisztérium is  támogatta,  nem utolsó
sorban igazgatóm, Helesfai Katalin és dr. Méhes József, a MAGYE elnöke.

A tanfolyam 1993. július  6-tól  augusztus 27-ig tartott.  Így nyári  szabad-
ságomat komoly munkával, tanulással töltöttem. A tanfolyam vezetője, dr. Nurit
Neustadt, már 6. alkalommal szervezte meg ezt az intenzív tanfolyamot, ezért
már nagy gyakorlata van e téren.

Ezen a nyáron hatan vettünk részt a tanfolyamon 4 országból. Hárman Izraelből:
Betlehem  városából  Lina  Asmari,  aki  az  ottani  vakok  iskolája  adminisztrációs
koordinátora, Safat városból dr. Nataly Grinberg (aki tulajdonképpen grúz menekült,
s  csak  2  éve  él  Izraelben),  a  Rehabilitációs  Központ  orvosnője,  Jamil  Hamuda
Gaza-ból,  aki a Rehabilitációs Központban a mozgástrénerek vezetője. Japánból
Tsuotomo  Nakanishi mozgástréner,  Kenyából  Anastasia  Mwangi,  aki  a  Kenyai
Vakok Szövetségének  a  munkatársnője,  munkaterülete  a  kenyai  vak  asszonyok
foglalkoztatása, s jómagam, Kiss Istvánné, a Vakok Általános Iskolájának gyógype-
dagógusa.

A tanfolyam vezetője igyekszik évről-évre mindig új országokból meghívni
szakembereket, így már több mint 20 országból voltak ezen a tanfolyamon,
akikkel  azután is tartja a kapcsolatot,  s  a résztvevők egymás országába is
ellátogatnak egy-egy rendezvényre. A tanfolyamon résztvevők, hazájukba ha-
zatérve, igyekeznek megvalósítani mindazt, amit ott tanultak.

A tanfolyam helye: Carroll Center for the Blind, Newton, Massachusetts. A
szállásunk pedig a Boston College diákszállójában volt. Egy 4 szobás apartmant
bérelt számunkra a tanfolyam vezetője, amely tágas, kényelmes volt, kb. 20
perces autóútra a Carroll Centertől. A Boston College autóbuszjárata (mely
ingyenes) szállított bennünket gyakran háztól-házig. (A busz adott időpontban
menetrend szerint közlekedett, s adott megállói voltak; több vezető megkedvelt
bennünket, s egészen a Carroll Centerig vitt.)
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A tanfolyamra mindnyájan egy-két nappal korábban érkeztünk, így szétnézhettünk
Bostonban július 4-én, a nagy nemzeti  ünnepen. Csodálatos volt a városban a sok-sok
rendezvény, s egyáltalán a zászlódíszbe öltöztetett város. Igyekeztünk mindent megnéz-
ni,  amit  csak lehetett.  Felmentünk a 60.  emeletre  is;  nem is  lehet elmondani azt  a
csodálatos látványt, nem beszélve arról, hogy onnan telefonáltam haza szeretteimnek.

Aztán  megkezdődött  a  komoly  munka.  Július  6-án  a  Carroll  Centerrel
ismerkedtünk meg. Az elnökasszony,  Rachel Rosenbaum tartott  előadást az
intézet történetéről, s a jelenlegi programjairól. Nagyon sok mindennel foglal-
koznak: a számítástechnikai tanfolyamoktól elkezdve a mozgástréner tanfolya-
mokig.  Természetesen  a  tanfolyamok  mind  pénzbe  kerülnek,  s  ezekből  és
alapítványi juttatásokból tartják fenn magukat. Nagyon nagy hangsúlyt helyez-
nek  a  reklámra,  a  pontos  adminisztrációra.  Sok  színes,  érdekes  kiadványt
jelentetnek  meg,  amellyel  felhívják  magukra  a  figyelmet.  Évről  évre  szép
kiadványban jelentetik meg az adakozók névsorát, s el is küldik mindenkinek,
néhány köszönő szó kíséretében.

A sok program közül most  a „YIT”-ről,  vagyis  a fiatal látássérültekéről
számolok be. Olyan fiatalok vesznek részt ezen a tanfolyamon, akik integráltan
tanulnak valamilyen általános iskolában vagy középiskolában. A Carroll Cen-
terben magasan képzett szaktanárok foglalkoznak a gyermekekkel. Rendelke-
zésükre áll pszichológus, orvos, ophtalmológus stb. A Carroll Center elnökasz-
szonya,  Rachel Rosenbaum, munkatársaiva1 együtt innovatív törekvéseive1 arra
törekszik, hogy a hozzá forduló vak személyek számára minél sokoldalúbb,
szerteágazóbb, s minél alaposabb képzést nyújtson. Ugyanakkor az elődöket is
nagy tisztelet övezi. Szinte nap mint nap emlegetik a központ egykori igazga-
tóját,  Father Carroll-t, akinek eszméi, módszerei ma is közkedveltek, s helyt-
állóak. Pl. a tájékozódás, közlekedés tanítása terén szinte ma is az ő módszereit
követik, tanítják.

Fő feladatunk volt hospitálni, órarend szerint. A tanárok készséggel álltak
rendelkezésünkre, a fiatalokat sem zavarta jelenlétünk. A vak és aliglátó fiatalok
a program keretében intenzív tájékozódás- és mozgástréningen vettek részt.
Három különböző tanár foglalkozott velük. Nagy jelentőséget tulajdonítanak az
érzékszervek fejlesztésének a közlekedés terén, s ezért a senzory-tréning e célt
szolgálja. A hosszú fehér bot technikája és maga a közlekedés az utcai forga-
lomban a téma. Hospitáltunk olyan órán is, ahol az aliglátó fiút, megmaradt
látásának figyelembevételével  tanították a  közlekedésre,  a  hosszú fehér bot
használatával.

Programunkon szerepelt a tőrözés is, ahol mi ismerkedtünk meg a párbaj-
tőrrel. A gyerekek is naponta gyakorolták. Azt tartják, hogy a védekezésnél és
a bottechnikánál van nagy jelentősége a párbajtőrözésnek.
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A kommunikációs órák szintén több részből álltak. Gépírás órák, számító-
gépes szövegszerkesztés és Braille-írás-olvasás órák. A tanulók szövegszer-
kesztést,  levelezési  ismereteket,  formai  gyakorlatokat  végeztek;  óra  végén
mindig önállóan kinyomtatták a szöveget. A gépíró terem felszerelése: régi,
mechanikus táskaírógépek, elektromos írógépek, számítógépek nyomtatóval. A
tanteremben rengeteg könyv, szakmai anyag található mind a tanárnak, mind a
diákoknak (pl. kazettán gépírási gyakorlatok, számítógép-programok, stb.). Az
aliglátó  és  gyengénlátó  gyerekek  közül  többen is  most  ismerkedtek  meg a
Braille-írás-olvasással. A foglalkozások kis csoportokban folytak 3-4 fő részvé-
telével, a csoportokat úgy igyekeztek kialakítani, hogy az összetétel minél
homogénabb legyen. Pl. teljesen vakok kerültek egy csoportba, vagy aliglátók a
másik csoportba.

A háztartási ismeretek és gyakorlatok keretében a mindennapi élethelyze-
teket gyakorolták a fiatalok. Így étkezés gyakorlása, amikor egyénileg foglalko-
zott velük a tanárnő. Sógyurma-ételmintákon gyakoroltatta a hús vágását kés-
sel-villával, vagy az ital kiöntését pohárba. A főzési gyakorlaton sok hasznosat
láttam. A páciensek a mindennapi életben szükséges konyhai eszközök haszná-
latát gyakorolták (mérőedények, robotgépek stb.). A főzést több tűzhelyen (gáz,
villany) kipróbálták. Az edény felrakásának gyakorlása a tűzhelyre egy kb. 30
cm hosszú pálcával történt. Ennek segítségével könnyebben lehet elhelyezni,
megigazítani, ellenőrizni az edényt, hogy jól van-e a tűzhelyen.

A mosógéppel való mosás és a szárítógép használata is szerepelt a tananyag-
ban, valamint a vasalás. Megtanulják, hogy milyen programot válasszanak a
különböző  ruhaneműeknek,  hogyan,  hány fokon  szárítsák  a  szárítógépen  a
fehérneműt.

A programon résztvevő fiatalok teljesen önállóan látták el magukat a kollégiumban.
Általában egy felügyelő volt velük az esti-éjszakai órákban. Ágyneműt, fehérneműt
önállóan mostak a gyermekek, tehát, amit délelőtt megtanultak, azt délután önállóan
alkalmazhatták.

A fiúk  és  lányok  számára  egyaránt  tartottak  famunka-órákat  az  aszta -
losműhelyben. A tanár egy kézügyességet vizsgáló teszttel (Owaki-japán teszt)
felmérte a gyerekek tudását, s ügyességüknek megfelelő munkadarab elkészí-
tését javasolta számukra. Természetesen be is mutatta nekik. A páciens mindig
saját maga döntötte el, hogy a többféle választékból melyiket készíti el. Mindig
olyan munkadarabot készítenek, aminek a mindennapi életben azonnal hasznát
tudják venni. Pl. könyvespolc, kazettatartó-polc, doboz, gyümölcskosár stb. A
fiatalok önállóan, a tanár irányításával dolgoztak, egyszerre ketten. A műhely-
ben az eszközök gyönyörű rendben sorakoztak a falon vagy szekrényben. A
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villanygépeket csak a tanár felügyeletével használhatják. Sok hasznos, érdekes
szerszámot láttam, pl. egy szögbelövő kézi eszközt.

Látásnevelésen a látásmaradvánnyal rendelkezők vehettek részt. A látásne-
velő szobák (3) felszereltsége nagyon korszerű. A legmodernebb (CTT) olva-
sótelevíziók, számítógépek, melyek képernyőjén a betűk a kívánt nagyságúra
növelhetők, nagyítókészletek, s orvosi szék, látásvizsgáló próbák, fali  táblák,
utcanévtáblák stb. Kicsit hasonlít egy jól felszerelt orvosi rendelőre. A látásne-
velő tanár feladata  megtanítani  a  pácienseket  a különböző segédeszközökkel
való olvasásra, írásra. A tanár mindig az egyénhez alkalmazkodva szabja meg a
feladatokat, vigyázva arra, hogy sok sikerélményhez jusson a tanuló, s kedvelje
az olvasást. Pl. olyan könyvet, újságot olvastat, amit a páciens kedvel.

A pszichológus naponta beszélgetett egyénileg a fiatalokkal, tanácsot adott
nekik napi problémájuk megoldásához.

A fiatalok napi elfoglaltsága reggel 8-tól délután 5-ig tartott, a következő beosztással:
reggel 8-kor a nappali szobában találkoztak — természetesen a közös reggeli után
—, s ott mindenki elmondhatta a gondolatait. Általában körben ültek. Volt, amikor
hangulatkeltésként zongoráztak vagy elektromos orgonán játszottak. Ez idő alatt a
tanárok is megbeszélést tartottak. A tanárok a reggeli beszélgetéskor felvetették az
esetleges problémákat. Általában más-más vezetője volt naponta a megbeszélések-
nek. Egy héten egyszer nevelési értekezletet tartottak, melyre a szülőket is behívták.

Az órák 8.30-kor kezdődtek. Mindenki a megadott órarend szerinti órájára
ment. 10.45-kor volt a  „Coffeebreak”, vagyis a nagyszünet. A gyermekek az
ebédlőben kapták meg a tízórait, a tanárok és alkalmazottak pedig a tanáriban.
Kávé,  tea,  üdítő,  esetleg  sütemény.  Nagyon  jó  hangulatúak  voltak  ezek  a
szünetek. Mindenki találkozott a másikkal, az egész ház olyan volt ilyenkor,
mint a méhkas. Ha valakinek születésnapja volt, azt is ilyenkor szokták felkö-
szöntem, az ismert angol dalocskával. 11 órától fél l-ig ismét tanulás, majd
ebédszünet 2-ig. Kettőtől ismét órarend szerinti beosztás. Fél 6-tól 6-ig vacsora.
Az ebédlőben mindenki saját magát szolgálta ki. A kisablak előtt sorba kellett
állni, s tálcán mindenki saját maga vitte a helyére az ételt. A tálcán az ital is rajta
volt. Ritkán fordult csak elő, hogy valamelyik gyermek véletlenül kiöntötte;
neki kellett feltörölni a földről. Az étkezés befejezése után ismét a megadott
közlekedési rend szerint kellett a tálcát a konyha kisablakához vinni. Vacsora
után a fiatalok a szállásukra mentek, amely egy másik épületben volt. Kedvük
szerint tévét nézhettek — óriási nagy képernyőjű tévé volt —, vagy az udvaron
sportolhattak, sétálhattak, vagy a kondicionáló teremben tornázhattak. A kon-
dicionáló  termet  kissé  irigyeltem;  milyen  jó  lenne  nekünk  is  ilyen  bicikli,
különböző erőgépek stb., a felszereléseket szponzoroktól kapták. Ez a terem
ajtaján meg is van örökítve.
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Néha vacsora utáni időpontban is volt valamilyen közös program, ami természetesen
nem volt kötelező. Pl. többször volt lehetőség kenuzásra. Egyszer én is hospitáltam a
kenuzásnál. A tanárok a saját kocsijukba és az intézet mikrobuszába ültették a gyerekeket
és a nemzetközi program résztvevőit, s kivittek bennünket a Charles Riverre. Fiatal
sportolók, támogatók, főiskolások segítettek. Minden hajóba egy látássérült is ült.
Tanították evezni őket, s természetesen minket is. Nagyon kellemes, csodálatos érzés
volt, a gyönyörű tájról nem is beszélve.

Hétvégén a fiatalok hazamehettek, akik bennmaradtak pihenhettek, vagy valamilyen
programon vehettek részt. A mi programunk résztvevői is elmehettek ezekre, pl. vitorlá-
zásra. Előre szólni kellett, hogy hányan megyünk, mert a vitorlás hajók számától is
függött, hogy hányan mehetünk csak. A Carroll Centerben működik egy vitorlázó
szakosztály is, amely a látássérültek vitorlázó-sportját fogja össze. Szombatonként
tartották az edzéseket. Itthon még sosem ültem ilyen 5-6 személyes vitorlás hajóban.
Bostonban ezt is kipróbálhattam, s azt is megcsodálhattam, hogy milyen jól vezette a
vitorlás hajót a látássérült fiatalember, s részt vehettem én is aktívan a vitorlázásban.
Komolyan készültek a New Port-ban megrendezésre kerülő nemzetközi vitorlás-
versenyre. Ezen mi is ott voltunk, igaz félreértés miatt nem ülhettünk be a hajókba,
de az esti fogadáson ott lehettünk, s együtt örülhettünk a jól sikerült versenynek.

A „Fiatalok Program” 6 hétig tartott. A záróünnepélyen minden gyermek
oklevelet kapott, melyben igazolták részvételüket ezen a képzésen, néhányan
kiemelkedő teljesítményükért dicséretet is kaptak. Kiállításon a szülők is meg-
csodálhatták az elkészített munkadarabokat. Fórum keretében egy-két sikeres
vak ember beszámolt életéről, majd szekcióülésen szülők, gyerekek, tanárok
beszélgettek arról, hogy mi volt jó a programban, mit kellene másként csinálni
stb. A szaktanárok tanácsaikkal látták el a fiatalokat. A gyermekek mind nagyon
jól érezték magukat. Nagyon sok élményben volt részük — pl. 3 napos kempin-
gezés —, ami még felejthetetlenebbé tette számukra az együttlétet. Többségük
már évek óta itt tölti a nyári szünet nagyobb részét, s itt szoktak találkozni,
barátságot kötni.

A fiatalok programja nekem nagyon tetszett. A látássérült fiatalokkal nagyon
nagy  kedvességgel,  türelemmel  foglalkoztak,  igyekeztek  számukra  ezt  az
együttlétet minél kellemesebbé tenni.

E témát választottam dolgozatom témájául is, amelyben részletesen leírtam
a „YIT”-program tananyagát, reménykedve abban, hogy a magyarországi in-
tegrált általános iskolai látássérült gyermekek számára is megrendezhetünk egy
ilyen, hasonló tanfolyamot.

Kiss Istvánné
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