
TANULMÁNYÚT, tapasztalatcsere

Tanuljunk egymástól!

— egy szakmai kirándulás tapasztalatai —

Húsz órát ültünk mikrobuszunkban, míg 1994 augusztus 20-án Budapestről
a németországi Essenbe érkeztünk. Ez volt a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Tanárképző Főiskola 3-4. éves szomatopedagógus hallgatóival tett kilenc napos
(augusztus 20-28.) kirándulásunk első napja, melynek során a németországi
Nordrhein-Westfalen Tartományban tanulmányoztuk a mozgásfogyatékos gyer-
mekek és felnőttek intézményes ellátását.

A kirándulás szervezését a Német-Magyar Kulturális Egyezmény keretében
főiskolánkon dolgozó Cornelius Busch-sal együttműködve végeztük. A tanul-
mányút  elsődleges  célja  a  mozgásfogyatékosok  különböző  intézményeinek
meglátogatása volt.  Programunk igen változatosnak ígérkezett,  szinte minden
életkor részére rendelkezésre álló intézmény szerepelt a terveink között.

Az első napon az Evangelische Stiftung Volmarstein egy részlegét látogattuk
meg. Az intézmény gyökerei 1904-ig nyúlnak vissza, akkor alapították a kór-
házat és az iskolát, melyben 17 mozgásfogyatékost neveltek akkor. A „gyógyítás 
- tanítás - képzés - kutatás” négyes egységét az alapítás óta sikerült megőrizni,
illetve tovább bővíteni, ma 1300 mozgásfogyatékos gyermeket és felnőttet lát el
mintegy 1100 munkatárs. Az egész intézetet nem állt módunkban megtekinteni,
csak a  szakképzőiskolát (Berufsbildungswerk - továbbiakban BBW) látogattuk
meg. A látogatás első felében az intézmény vezető szakemberei tájékoztattak
bennünket részletesen az ott folyó munkáról.

A BBW-ben jelenleg 340 mozgásfogyatékos tanul, ebből 66-an felkészítő
évüket töltik itt.  A felkészítő év feladata a megfelelő szakma megtalálása a
mozgásfogyatékos fiatal részére, különböző szakmákba nyernek betekintést, sőt
néhány hónapos időtartamban ki is próbálhatják az egyes foglalkozásokat. A
választott szakma területén aztán 2, 3 vagy 3,5 éves képzésben vesznek részt.
A foglalkoztatási kínálat széleskörű, öt nagy szakterületen — kereskedelem,
fémmunka,  elektrotechnika,  grafika,  kézművesség  — 33 különböző szakmát
lehet megtanulni, s az iskola államilag elismert bizonyítványt ad. Csak ízelítőül
néhány:  üzletkötő,  könyvelő,  szerszámgépész,  műszaki  rajzoló,  forgácsoló,
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ipari  műszerész,  kommunikációs  berendezések  műszerésze,  reprokészítő,
nyomdász,  könyvkötő,  háziasszony,  ortopédcipő-készítő,  cipész,  női  szabó,
kertész. A munkavégzéssel kapcsolt képzés (gyakorlat) három és fél nap egy
héten, az elméleti oktatás pedig másfél nap.

A szakképző iskola tantermeinek és műhelyeinek meglátogatása után meg-
ismerkedtünk a személyiségfejlesztés további színtereivel. A kollégium a mun-
ka  befejezése  után  számos  szabadidős  tevékenységet  kínál,  melyben  a  kis
lakócsoportokban élő fiatalok érdeklődésüknek megfelelően vehetnek részt:
főzés, tekézés, kerámia, rajzkör, fotószakkör, textilfestés, kórus, színjátszás és
természetesen  a  sport  (tenisz,  lovaglás,  vitorlázás,  kerekesszékes kosárlabda,
úszás). A BBW-nek saját sportegyesülete van, rendszeresen részt vesznek hazai
és nemzetközi versenyeken.

Az iskola és a kollégium munkáját közvetlenül segíti  a pszichológiai  és
szociális szolgálat, valamint az orvosi szolgálat.

A keddi napon lehetőségünk nyílt  arra, hogy betekintést nyeljünk a  Kölni
Egyetem Gyógypedagógiai Karán a  „Mozgásfogyatékosok pedagógiája” tan-
szék munkájába. Az 1965-ben alapított tanszék munkatársai ma 1200 hallgatót
oktatnak.  Prof.  dr.  Ulrich  Oskamp tanszékvezető  fogadott  bennünket,  és  ott
voltak azok a hallgatók is, akik egy őszi viszontlátogató-csoport tagjai. Infor-
mációkat  szereztünk a  gyógypedagógus-képzés  ottani  rendszeréről,  ugyanak-
kor mi is tájékoztattuk őket — kötetlen beszélgetés keretében — a magyaror-
szági szomatopedagógiai képzésről.  A szó legszorosabb értelmében tudtunk
tapasztalatot  cserélni  mind az oktatók,  mind a  hallgatók szemszögéből.  Az
egyetemi  képzés  mellett  megismerkedtünk  a  „Das  körperbehinderte  Kind”
elnevezésű  kutató  munkaközösség  munkájával,  mely  1964-ben  kezdte  meg
tevékenységét, s azóta is a mozgásfogyatékosok nevelésének aktuális kérdéseit
kutatja.

Herr R. Lelgemann, a tanszék egyik oktatója részletesen tájékoztatott ben-
nünket a mozgásfogyatékos fiatalok általános iskola befejezése utáni ellátásá-
ról, lehetőségeiről, a munkahelyi és társadalmi integráció különböző formáiról,
valamint az önálló életvitel megvalósításának megsegítési formáiról. A külön-
böző szakképzési  formák,  munkahelyek  bemutatása  mellett  (pl.:  szakképző
iskolák, betanított munka) a munkahelyi integráció szintjeit („normál” munka-
erőpiac, részlegesen védett munkahelyek, továbbtanulás, fogyatékosok vállala-
tai stb.), és a többé-kevésbé önálló lakóformákat is megismertük előadásából
(szülői ház, saját lakás, lakóotthon, ápoló otthon, öregotthon stb.).

Az egyetemen tett látogatás után  Bonn-Beuel-ba utaztunk, ahol egy újabb
színteret láthattunk: a súlyosan és halmozottan sérült mozgásfogyatékos fiatalok
részére épített  Terápiás Központot (Therapiezentrum - továbbiakban TZ). Az
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épületet, melynek létrehozása szülői kezdeményezésnek köszönhető, 1988-ban
adták át,  40 súlyosan sérült mozgáskorlátozott fiatal és felnőtt talál benne
otthonra. Az intézmény azt a nálunk még kevésbé elterjedt szemléletet képviseli,
mely hangoztatja,  hogy a  felnőtt  élet  egyik  legfontosabb jellemzője  — bár-
mennyire sérült is valaki — az önálló életvitel,  az egyéni döntések érvényre
juttatása. Ez abban is meglátszott, hogy nem a TZ vezetője, Sabine Rickes mesélt
a fogyatékos fiatalok életéről, hanem ők maguk, illetve három képviselőjük. A
hangulaton érződött, hogy valóban van beleszólásuk a fiataloknak életük ese-
ményeibe. A TZ-ben nemcsak élnek, hanem dolgoznak is, bár a foglalkoztatás
kiegészítésre,  bővítésre  szorul.  Van,  aki  kijár  valamely  környékbeli  védett
munkahelyre,  de  a  többség  foglalkoztatását  „házon belül”  kell  megoldani:
selyemfestéssel, képeslap-készítéssel, irodai munkával stb. foglalkoznak. Nyíl-
tan beszéltek a problémákról és nehézségekről, melyek megnehezítik minden-
napi életüket,  társadalmi beilleszkedésüket. Tapasztalhattuk, hogy Németor-
szágban sem működik a fogyatékosok ellátása olyan zökkenőmentesen, mint
azt a messziről jött „vándor” egy-egy rövid látogatás nyomán gondolhatná.

A következő napra egy „ismerős” intézménytípus szerepelt utazási tervünk-
ben. A Helen KellerSchule (Essen) lényegében a Mozgásjavító Általános Iskola
és  Diákotthon  „testvére”:  mozgásfogyatékos  gyermekeket nevelnek,  oktatnak
egésznapos iskolai ellátás keretében. Diákotthonuk nincsen, a gyermekek csa-
ládban élnek és minden nap bejárnak (iskolabusszal, taxival vagy tömegközle-
kedési járművel). Jelenleg 197 tanuló jár az iskolába, akiknek nevelését-okta-
tását 55 pedagógus végzi. A mozgásfogyatékosság bármilyen súlyosságú for-
mája esetén járhat ide a gyermek, az iskola az általános iskola, az enyhe vagy
középsúlyos fokban sérült értelmileg akadályozott gyermekek iskoláinak neve-
lési és oktatási terveinek felhasználásával, illetve a súlyosan-halmozottan sérül-
tek részére készített tantervi javaslat szempontjai alapján, egyénileg tervezi meg
a gyermekek nevelését, fejlesztését. Egy gyermek legalább 11 évig jár ide. Az
iskolai oktatás mellett számos terápiás lehetőséget kínál az intézmény: kommu-
nikáció-fejlesztés  beszédképtelen  gyermekeknek,  pszichomotoros  fejlesztés,
lovaglóterápia, gyógytorna, foglalkoztatás-terápia, logopédia.

Az oktatás összehasonlítására  jó lehetőségünk nyílt  a  délelőtt  folyamán,
amikor kis csoportokban hospitáltunk egy-egy osztályban. A legszembetűnőbb
eltérés az volt, hogy lényegesen kevesebb a frontális oktatás, sokkal nagyobb
hangsúlyt kap az egyéni, kötetlen, „szabad” munkaforma („freie Arbeit”), ez
természetesen hangsúlyozottabban veszi figyelembe a gyermek egyéni képes-
ségeit, lehetőségeit, ám könnyebben megvalósítható azért is, mert a tanár kezét
nem „kötik meg” olyan szigorúan a tantervi előírások, a teljesítendő követel-
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mények. Minden tanuló képességeinek megfelelő ütemben haladhat a tananyag
elvégzésében.

Baerbel  Weid asszony  beszédképtelen  tanulóknak  tartott  kommunikációs
foglalkozást, ahova mi is beültünk és elbeszélgettünk a tanulókkal. Az alternatív
és augmentatív kommunikáció több különböző formáját láthattuk gyakorlatban,
sőt mi is tevékenykedtünk „tolmácsként”, amikor egy-egy tanuló Bliss-tábláján
vagy betű-tábláján közölte mondanivalóját. Érdekes volt látni, ahogyan a be-
szélni nem tudó diákok is teljesen egyenrangú partnerekké váltak a beszélge-
tésben,  közölhették gondolataikat,  érzéseiket,  élményeiket,  majd  rólunk is
érdeklődtek: kik vagyunk, honnan jöttünk.

Ebéd után kis  sétát  tettünk az épületben,  benéztünk a tornaterembe,  ahol
testnevelés óra és sportfoglalkozás volt, az uszodában hidroterápiát és úszások-
tatást láttunk, megtekinthettük a különböző terápiás szobákat — gyógytorna,
logopédia, foglalkoztatás-terápia — és hospitáltunk gyógytorna foglalkozáson
is.

Következő állomásunk ismét Köln volt. A Korai Fejlesztő Központot (Zent-
rum für Frühbehandlung und Frühförderung) látogattuk meg csütörtökön. 24
évvel  ezelőtt  kísérleti  projektként  indult  el  a  munka  dr.  Tordis  Horstmann
pszichológusnő vezetésével — aki ma is a centrum irányítója — a már említett
„Das körperbehinderte Kind” kutatócsoport közreműködésével. Míg az indu-
láskor elsősorban 0-7 éves cerebrál paretikus gyermekeket kezeltek, fejlesztet-
tek, ma egyre nagyobb számban jelentkeznek súlyosan és halmozottan fogya -
tékosok, akiknél komplex fogyatékosság van jelen, illetve egyre több gyermek
van, akinél valamilyen percepciós zavar, részképesség-zavar figyelhető meg.
Ennek  fényében  természetesen  az  ellátás  feladatai,  az  alkalmazott  terápiás
eljárások formái is nagymértékben megváltoztak. Az intézmény koncepciója
azonban a régi maradt, fő célkitűzésük a gyermekek komplex diagnosztizálása
és fejlesztése különböző szakterületek bevonásával:  orvosi-terápiás kezelések
(gyógytorna,  ergoterápia,  logopédia),  segédeszköz-ellátás,  pszichológiai  diag-
nosztika, gyógypedagógiai fejlesztés, tanácsadás a szülőknek, az óvodai integ-
ráció megsegítése tanácsadással, a szociokulturális károsodások megelőzése,
továbbképző tanfolyamok szervezése szakembereknek stb.

Az intézményt egy önálló egyesület tartja fenn, ám szerződéses kapcsolat-
ban vannak a szociális hatóságokkal és a társadalombiztosítással (betegbizto-
sítókkal). Mind az orvosi jellegű, mind a gyógypedagógiai kezelést, fejlesztést
támogatja a biztosító. Évente mintegy 1500, 0-6 éves kor közötti gyermek fordul
meg a központ különböző részlegeiben, hetente 1-3 alkalommal vesznek részt
fejlesztő foglalkozáson, ahol egyúttal a szülők betanítása is helyet kap. Minden
gyermekkel  egy  orvosból,  terapeutákból  és  gyógypedagógusokból  álló  team
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foglalkozik. Összesen 55 teljes munkaidős és 40 részmunkaidős szakember látja
el a gyermekek fejlesztési feladatait. Számos különböző terápiás eljárást alkal-
maznak: Bobath-, Vojta-, Doman-Delacato-, Ayres-, Affolter-módszer, hidrote-
rápia, lovagló terápia stb.

A központ munkájának fejlesztése jelenleg a decentralizáció felé halad, a
város több kerületében vannak kihelyezett részlegek, ahol hasonló módon team-
munkában zajlik a fogyatékos vagy veszélyeztetett gyermekek felkutatása és
fejlesztése.  Csoportunk egyik fele  egy ilyen kihelyezett  kis központot  nézett
meg, míg a többiek az anyaintézményben hospitáltak.

Az  „Integrationsmodell” nevet  viselő  egyesület  1975-ben  alakult  meg
Essenben.  Számunkra  talán  még  nagyon  távolinak  tűnhetnek  az  egyesület
célkitűzései, ám mozgásfogyatékos gyermekeink jövője érdekében esetleg ér-
demes elgondolkozni a munkahelyi  és lakóközösségi integrációnak ezen a
formáján.  Az egyesület  célkitűzései:  a  fogyatékosok és épek kapcsolatának
biztosítása, önálló életvitel biztosítása mozgáskorlátozott fiatalok részére, haté-
kony fellépés fogyatékosok elleni előítéletek és gyűlölet csökkentésére. Az első
integrációs  lakócsoportot  1985-ben  nyitották  meg,  ma  4  lakócsoport  és  3
lakóház működik, ahol mozgásfogyatékos és/vagy értelmileg akadályozott fia-
talok élnek, részben önállóan, részben pedig néhány nem fogyatékos fiatallal
együtt. Összesen 70 fő részére tudnak felnőtt emberhez méltó lakókörülménye-
ket biztosítani. Emellett 1991 óta dolgoznak ép és sérült emberek az egyesület
„Integrált Munkahelyek” nevű projektjének keretein belül. Őket látogattuk meg
a pénteki nap délelőttjén: még csak 11 munkatársat tudnak foglalkoztatni, mégis
példaértékű ez a kezdeményezés, s az egyre növekvő igény miatt mindenképpen
szeretnének létszámban is bővülni. A gazdaságilag önfenntartó kis „vállalatnál”
számítógépes irodai  munkát  végeznek (könyvelés,  biztosítási  elszámolások,
adatfeldolgozás stb.), főként külső megbízásra. Az iroda vezetője egy kereske-
delmi szakember, aki szerződéseket, munkát szerez beosztottjainak, és termé-
szetesen egy szociális munkás is segíti a vezetőt, képviseli a szakmai szempon-
tokat, valamint a dolgozók érdekeit.

Két évvel ezelőtt költözhetett  be hét fogyatékos — elsősorban mozgásfo-
gyatékos  —  fiatal  az  integrációs  projekt  egy  akkor  megnyitott  házába.  A
négyszintes épületben 3-4 fiatal él az emeleten, illetve a tetőtérben, a földszinten
pedig a ház szakmai vezetőnője.  Baerbel Schön, hivatását tekintve szociálpe-
dagógus, az ő feladata a ház lakóinak segítése, ügyeinek intézése, s főként a
felnőtt  életvitel  kialakításához  nyújtott  tanácsadás.  Megdöbbentő  volt  az  a
sugárzó energia, amivel a hölgy munkájáról mesélt, különösen, mivel ő maga is
nagyon súlyosan mozgáskorlátozott, kerekesszékben él, gyakorlatilag egy pohár
vizet  sem tud  felemelni.  A 20-45 éves  kor közötti  lakók ellátásában  5 ún.
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asszisztens segít,  akik váltott  műszakban vannak a házban.  Frau Schönnel
folytatott kötetlen beszélgetésünk során kiderült, hogy körülbelül egy évbe telt,
amíg a szomszédok, utcabeliek megszokták, hogy kerekesszékben ülő emberek
élnek  a  környezetükben,  és  ugyanúgy járnak  bevásárolni,  szórakozni,  vagy
éppen a vasárnapi istentiszteletre, mint ők. Németországban sem megy súrló-
dásmentesen ennek az „új” szemléletnek a terjesztése, a társadalmi integráció
megvalósítása.

A kilenc napos tanulmányút szakmai programja intenzív, fárasztó, de egyben
nagyon tanulságos is  volt.  Áttekinthettük a mozgásfogyatékos gyermekek és
fiatalok ellátásának rendszerét,  több színtér munkáját „saját szemünkkel” is
láthattuk.  Tapasztalhattuk,  hogy ezen  a  szakterületen  vannak  intézmények,
melyek nálunk is hasonlóan működnek, de vannak olyan intézmények, kezde-
ményezések, melyek számunkra újak, ennek ellenére nem elképzelhetetlenek.
Ha nyitott szemmel járunk, kicsit körülnézünk külföldön is, talán sok felesleges
munkától kímélhetjük meg magunkat, hiszen nem kell minden mellékutat és
zsákutcát  végigküszködnünk, amit  már mások megtettek előttünk.  Tanuljunk
egymástól!

Végül az egész csoport nevében köszönetet kell mondanom a  Nordrhein-
Westfalen-i Kultuszminisztériumnak, mert anyagilag támogatták utunkat, vala-
mint Cornelius Buschnak, aki nemcsak a szakmai program szervezésének nagy
részét vállalta fel, hanem kulturális programokkal is gondoskodott arról, hogy
hosszú ideig tudjunk beszélgetni németországi élményeinkről.

     Márkus Eszter

Mozgásfogyatékos gyermekek
iskolai integrációja Hollandiában

A Felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz Alap támogatásával egy hóna-
pig tanulmányúton tartózkodtam Hollandiában, ahol a mozgásfogyatékos
tanulók általános iskolai nevelését, oktatását tanulmányoztam.

Hollandiában  nagy  hagyományai  vannak  a  speciális  oktatást,  nevelést
igénylő gyermekek szegregált ellátásának. Az ép értelmű mozgásfogyatékos
gyermekek számára jelenleg 20 speciális iskola — ún. Mythylschool — műkö-
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