
a következõkben két beszámolót adunk közre, azoknak a fõiskolai hallgatóknak az
integrációs élményeit, akik akadályozottságuk, fogya tékosságuk ellenére könnyeb -
ben, vagy nehezebben eljutottak a felsõoktatásba, és sikeresen végzik tanulmá nyai -
kat. Beszámolóik azonban sok figyelmeztetõ elemet tartalmaznak számunkra.

KOvÁCS eSzTeR
iii. évf. fõiskolai hallgató

Ahogy megéltem az integrációt

Beszámolómban saját integrációs élményeimet szeretném bemutatni, és néhány
pedagógiai szempontból figyelemre méltó mozzanatukat elemezni. a jelen leírás
egy barátommal folytatott mélyreható, hosszabb, és néhol bátorítást keltõ beszél-
getés után született.

Történetem 9 éves koromban kezdõdik, az 1990-es évek elején. óvodai és
általá nos iskolai tanulmányaimat lakóhelyemen, egy kis község nemzetiségi óvo -
dá jában és általános iskolájában végeztem. már az óvodás években szemüveget
kellett viselnem. Sok szemüveget kipróbáltam, de egyiket sem hordtam, mert úgy
éreztem, egyikkel sem látok tökéletesen. a felnõttek azzal biztattak, csak hozzá -
szokás kérdése. Szüleim és nevelõim ugyancsak ekkoriban figyeltek fel csekély
halláskárosodásomra.

amikor 9 éves voltam, kórházba kerültem i. típusú diabetes következtében.
Három évvel késõbb a diabetes egy másik formája, valamint egyre súlyosbodó
látás- és halláscsökkenés miatt a kivizsgálások során Wolfram-szindróma lehetõ -
sé ge merült fel. a diagnózis a késõbbi vizsgálati eredmények alapján nyilván való -
vá vált.

6. osztályos koromban hallókészüléket kaptam, azonban a segítõ eszközt soha
nem viseltem. Furcsa volt a számomra a készülék, mivel ismerõsökön, de még a
körülöttem élõ idegeneken sem láttam soha olyat, és úgy gondoltam, hogy a lakó -
he lye men nagy feltûnést kelt a látvány. Bár a környezetemben a szüleimen és
roko naimon kívül – még a kortársaim között is – akadt néhány jóindulatú ember,
akik biztattak a készülék viselésére, azonban eredménytelenül. Nem voltam haj-
landó hordani a hallókészüléket, nem akartam más lenni, mint a többiek. ennek
ellenére is sok megpróbáltatásban volt részem, végül rá kellett döbbennem: mégis
más vagyok, mint a társaim.

az osztálytársaim kigúnyoltak, kinevettek, megbélyegeztek. Nem akadt senki,
aki elmagyarázta volna a gyermekeknek, hogyan kell egy ilyen esetben visel -

281



kedniük a társukkal. Nem csoda! Hisz a pedagógusok is tehetetlenül álltak a 
helyzettel szemben. Nemcsak a gyermekek reakciójának a módosítása maradt el,
hisz õk sem a megfelelõ módon bántak velem a tanórán és azon kívül is. Kine vet -
tek a társaim, ha valamit rosszul mondtam, többször is visszakérdeztem vagy
helytelenül válaszoltam – ám e néhány mozzanat csak töredéke az apró epizó dok -
nak az általános iskolai években. még hosszan sorolhatnám a számtalan megalá-
zó és lelkileg rendkívül megrázó esetet. a tanárok ahelyett, hogy segítettek volna,
inkább kivételeztek velem, kevesebbet követeltek – ami a társak körében okot
szolgáltatott az esetleg fennálló ellenséges érzelmek fokozódására.

a tollbamondásokra rendszeresen rossz jegyet kaptam, mert a mondottakat
félreértettem. a tanárok sokszor mondogatták: „Szegény eszter!” – ám ezzel nem
sokat segítettek – sõt! véleményem szerint felháborítónak mondható, hogy egy
pedagógus sem kapott észbe, senki sem gondolt arra: a kislánynak valahogyan
segíteni kellene, ha másképp nem, szakemberhez irányítani, ha mást nem: a peda -
gógusnak kellene szakmai segítséget kérni!

Hiába ismert mindenki az egyik legszorgalmasabb tanulóként, eredményeim
távolról sem tükrözték a mögötte rejlõ tudást és a befektetett rengeteg munkát!

Számomra az iskolán kívüli élet, a szabadidõ is nehézségekkel volt terhes. a
kortársaim szórakozásából kimaradtam. Társaságban nem értettem a beszél ge tést,
nem tudtam hozzászólni semmihez. Általában szótlanul ültem a társaim között.
Ha valami mulatságos szituáció következtében a többiek nevettek, én nem
értettem, nem tudtam, mirõl van szó. Rosszabb esetben pedig azt gondoltam, hogy
rajtam nevetnek a többiek.

a gimnáziumban az osztályfõnököm javaslatára magántanuló lettem. Ám az
iskolai tanárok nem foglalkoztak velem a vizsgákon kívül – magánórákra kellett
járnom, ami a szüleimnek jelentõs anyagi áldozatokat jelentett. Így természetesen
az osztály teljes tagjának sem érezhettem magam, a közösségbõl teljesen kisza -
kad tam.

Érettségi után a szüleimtõl egy mélyhallójáratú hallókészüléket kaptam, amit
azóta is szeretek hordani, és amivel jól hallok.

Történetem ezzel véget is ér, ami az integrált oktatást illeti. Úgy gondolom,
esetemben az integráció fogalmát azonban nem a napjainkban megszokott jelen -
tés ben kell érteni. ma az integrált oktatást biztosító iskolákban alapvetõ követel -
mény, hogy rendelkezzenek az integrált oktatásban résztvevõ tanulók számára a
megfelelõ személyi és tárgyi feltételekkel, amelynek biztosításához az anyagi
fedezetet az állam biztosítja.

az elsõ alapvetõ hibát ott fedeztem fel elszomorító történetemben, hogy a
velem foglalkozó egyik pedagógus sem vette észre: speciális segítségre van szük -
sé gem. Két megoldás lett volna ebben az esetben: vagy a megfelelõ helyre irá -
nyítani, ahol az állapotomnak megfelelõen foglalkoznak velem, vagy a pedagógus
a saját maga számára is kérhetett volna szakmai segítséget a velem való helyes
bánásmód kialakítása érdekében. megjegyzendõ: ha a területileg illetékes Korai
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Fejlesztõ Központ szakembereitõl kaphattam volna segítséget a megfelelõ idõben,
valószínûleg arra is sor került volna, hogy a fejlesztõ szakember pedagógu saim -
mal is felveszi a kapcsolatot, és így már azonnal, egyszerre két helyrõl érhettek
volna a szükséges hatások, illetve ez végigkísérhette volna óvodai és általános
iskolai éveimet.

Ha azonban ezt a pedagógus nem teszi meg, véleményem szerint akkor is kell
annyi pedagógiai kultúrával rendelkeznie, hogy saját magának – még speciális,
gyógypedagógiai beállítottság és tudás nélkül is – kialakítson egy olyan személyre
szabott módszert, amivel a látás- és hallássérült, (illetve tulajdonképpen bármely
fogyatékossággal rendelkezõ) gyermeket az ép gyermekek osztályában is haté -
konyan oktathatja.

Számomra érthetetlen, miként történhetett meg, hogy a pedagógusok nem tud -
ták kezelni a helyzetet, és huzamos idõn keresztül elõfordulhatott a gúnyolódás,
megbélyegzés engem illetõen az osztálytársak körében. a pedagógusok fentebb
említett személyes pedagógiai módszereihez hozzátartozna az is: az integrált
oktatásban részt vevõ sérült gyermek számára ugyanazt a követelményrendszert
kell biztosítani, mint az ép társaknak. lehetséges, hogy a szorgalmas, lelkiisme -
re tes diák így éppen hogy ki tud tûnni a társai közül, s ezáltal nemcsak a felké -
szült ségének és tudásának megfelelõ eredményeket érheti el, hanem szert tehet ép
társai megbecsülésére is, ami lelkiekben döntõ fontosságú mozzanat lehet a gyer -
mek elõmenetelét illetõen.

egyre többször hallani ma már a differenciálás fogalmáról, ami véleményem
szerint a ’90-es években sem lehetett ismeretlen fogalom a pedagógusok számára.
egy tanár számára természetesnek kell lennie, hogy legalább minimálisan iga -
zodjék az egyes gyermekek adottságaihoz, tanulásban megismert sajátosságaihoz.
ezt figyelembe véve nem lett volna nagy erõfeszítés a pedagógusoktól, ha alkal-
mazkodnak szükségleteimhez. mivel gyengénlátó és nagyothalló vagyok, az
osztályteremben célszerû lett volna az elsõ padba ültetni, ahol a látás és hallás
ingerei közelebbrõl juthatnak el hozzám. az órán elhangzó információt írásban is
kellett volna egyúttal rögzíteni, hogy ha az egyik inger gyengébb, azt a másik
kompenzálhassa. a tanárnak az óra lefolyása alatt külön figyelnie kellett volna
reakcióimat (értem-e az elhangzottakat, stb.), ami természetesen több személyes
odafigyelést igényel. ennek fontosságát az osztálytársakkal is meg kellett volna
értetni, sõt a társakat is arra buzdítani, segítsenek minél többet, figyeljék, mikor
lehet talán szükségem a segítségre, hogy ne mindig nekem kelljen kérni. a
részemre szánt több figyelem pedig lehetõvé tette volna az oly mértékû
alkalmazkodást a tanár részérõl, hogy elkerülhetõ legyen például a többszöri 
visszakérdezés, rosszul meghallott kérdésre adott rossz válasz, stb.

Gimnáziumi osztályfõnököm – úgy gondolom – a legkényelmesebb 
megoldást – és nézetem szerint a minden humanitást nélkülözõt – választotta a
saját maga, kollégái és az osztály számára azzal, hogy számomra magántanulói
státuszt javasolt a középiskolai évek alatt. Így az a helyzet állt elõ, hogy teljesen
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kiszakadtam az osztályközösségbõl, és éppen abban az életkorban, ami az egyik
legdöntõbb a társas kapcsolatok alakulása szempontjából. Ám ha a magántanulói
helyzetet nézzük is, találunk kivetni valót a pedagógusok hozzáállásában. az a
meglátásom, hogy az iskola tanárainak valamennyi idõt személyesen is kellett
volna velem foglalkozniuk a felkészülési idõszakban, hogy legalább részben meg-
ismerhessék személyiségemet, és ne csak vizsgákon találkozzanak velem. ez a
háttér biztosított volna egy kissé személyesebb légkört a teljesítmény megíté -
lésében a megmérettetések alkalmával.

„Nem ártott volna” a pedagógusoknak tisztában lennie azzal, hogy a fogyaté -
kos ságok hatására milyen plusz nehézségeket jelent a tananyag megértése, elsajá -
títása és visszaadása.

összességében az mondható el esetemrõl, hogy a benne szereplõ pedagógu -
sok ból hiányzott az emberségnek az a része, amiért egy tanárt pedagógusnak
lehetne nevezni. pedig senkinek sem kellett volna nagy erõfeszítéseket tennie,
csak valamivel személyiségközpontúbban, emberközelibb módon gondolkozni és
cselekedni – ha már a tanári hivatást választotta.

KOvÁCS JUdiT
végzõs fõiskolai hallgató

Integrációs élményeim
az óvodától a fõiskoláig

1982-ben születtem egy budapesti kórházban hat és fél hónapra, tehát koraszülött
voltam. Sokáig inkubátorban tartottak, melynek következménye az lett, hogy száz
százalékosan elvesztettem a látásomat, tehát szüleimnek el kellett fogadniuk a tényt:
vak vagyok. mint mesélték, nehezen barátkoztak meg a „nem látás” gon do la tával,
de ma már szerencsére, - sõt kicsi korom óta – igyekeznek úgy kezelni mint a nálam
alig idõsebb, jól látó (bár szemüveges) testvéremet. azért tartom fontosnak, hogy
életemnek errõl a szakaszáról hosszabban írjak, mert az integráció, véleményem
szerint, valahol az élet elején, a sérülés, fogyatékosság bekövetkezése után
közvetlenül kell, hogy elkezdõdjön. ezalatt azt értem, hogy legelõször a szülõket,
testvéreket, családi hozzátartozókat, a baráti kört kell integrálni, azaz meg kell
ismertetni õket az adott fogyatékossággal, betegséggel (esetemben a vaksággal), a
vakokkal, gyengénlátókkal foglalkozó intézményhálózattal. 

öt éves koromig együtt éltem otthon szüleimmel, mivel abban az idõben (1982-
87) csak óvodás kortól voltak pedagógiai intézmények fogyatékos gyermekek
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