
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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számára, a fiatalabbak ellátása csak egészségügyi intézményekben volt megoldott,
fejlesztõ foglalkoztatásukra a köznevelés nem vállalkozott. (www.kando.hu) az
utazótanári szolgálatról csak 1993 óta beszélhetünk, tehát generációk (én is) estek
el a ma már valamennyire mûködõ szolgáltatás alól. 

öt éves koromban a vakok óvodájába írattak szüleim, amely Budapesten 
található. Ott nekem megtanítottak olyan dolgokat, amit édesanyámnak nem si ke -
rült szakszerûen megmutatnia, hiszen nem leshetett, nem tanulhatott senkitõl sem,
mert korai fejlesztést még nem végeztek a nyolcvanas években. az óvodából csak
hetente jártam haza lakóhelyemre, Tatabányára, hasonlóan mint az általános 
iskolai, a gimnáziumi évek alatt. a késõbb történtek miatt kell elmondanom, hogy
az iskola igen szigorú rendszabályokkal mûködött. ez nagyban befolyásolta
késõb bi tanulmányaimat. a legelsõ és talán legnagyobb problémát a szegregált
iskoláztatási rendszer jelentette, valamint az, hogy kicsi mozgástérrel rendelkez -
tem. meg volt kötve a kezem, csak a nevelõtanárok segítségével, engedélyével
me hettünk ki a városba. a kollégiumi rész is hasonlóan mûködött, amolyan intéz -
ményi nevelésnek tûnt. meg volt határozva a felkelés, a reggelizés, a lefekvés, stb.
ideje. már utólag ki merem mondani azt a tényt: hospitalizálódtam. erre igaz, csak
fõiskolás éveim alatt, mostanában döbbentem rá, mert középiskolás éveimet is
kollégiumban töltöttem, bár már látók társaságában, de ott is a szigorúság volt
jellemzõ. az általános iskolában igyekeztek megtenni mindent annak érdekében,
hogy jól vegyük a középiskolában az akadályokat, de én a magam bõrén azt
tapasztaltam, hogy próbálkozásuk nem volt valami eredményes. a gimnáziumban
nehezen tudtam megfelelni a követelményeknek, pedig én „naiv kislány” azt hit-
tem, könnyedén veszem majd az akadályokat. És, hogy ez miért nem volt így, erre
több okot is felsorolhatok. 

elsõ okként talán fontos megemlíteni a szegregált iskoláztatási rendszert,
(www.kando.hu) „… a szegregált iskoláztatás bevezeti a speciális szükségletek
fogalmát. … a többségi iskola hajlandó fogadni a másság jeleit viselõ, és 
általában gyógypedagógussal is kapcsolatban álló tanulót, de elvárják tõle a maxi-
mális beilleszkedést, a többiekkel azonos teljesítményt, pedig a pedagógus nem
(alig) változtat semmit saját stílusán. Olykor közel áll ehhez a szinthez a spontán 
integráció. …” 

(Spontán integrációról beszélünk akkor, ha a gyermek megsegítés nélkül tanul
a többségi iskolában, pedig neki speciális szükségletei vannak. ennek ellentéte a
fordított integráció, mikor a fogyatékosok iskolájába integrálják az ép tanulót.) az
idézetben lévõ megállapítások szinte teljes mértékben rám is igazak voltak. az
általános iskola elvégzése után a Teleki Blanka Gimnázium tanulója lettem. a
védett burokból a „spontán integrációba” kerültem. az iskola nem rendelkezett
segédeszközökkel, pedig nem én voltam az egyetlen látássérült az intézményben,
mert velem egy évfolyamon, sõt a fölöttem lévõ osztályokban még többen is 
jártak oda. a tanárok mégsem voltak felkészülve „megsegítésemre”. az iskolának
a fogyatékos tanulók után járó normatív támogatást sem plusz órák adására, 
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korrepetálásra költötte az iskola vezetõsége. a tanárok jóindulatán múlt, ha vala-
ki plusz órákat kapott. Szerencsére (kis pozitívum) én beszámolhatok egy ilyen
tanárnõrõl, aki magyar nyelvtant és irodalmat tanított nekem. Segített, ha valami-
ben elmaradtam, lediktálta, ha például hiányzás miatt nem tudtam ott lenni az órán
a hiányzó anyagot. a Braille-ben megírt dolgozataimat is a „külön órán” olvastam
fel, vagy mondtam el szóban a számon kérendõ anyagot. 

a második ok, hogy két évvel idõsebb voltam mint osztálytársaim azért, mert
tíz évet kellett az általános iskolában eltöltenem. (az óvoda nagycsoportjából egy
úgynevezett iskola elõkészítõ osztályba kerültem, ahol már ismerkedtem a
Braille-írás alapjaival, a segédeszközökkel. Rá egy évre az átmeneti osztályban
tanultam meg a Braille-írást és olvasást. elsõ osztályba már úgy kerültem, hogy
író és olvasó diák voltam. az elsõ évtõl ugyanazt a tananyagot tanította az iskola,
mint amilyen tanterv szerint a többségi iskolákban haladnak.) ez lehet, hogy
nagyképûen hangzik, de õk még hozzám képest gyerekek voltak viselkedésükben,
tetteikben. Nem tudták elfogadni, hogy nekem speciális szükségleteim voltak
(vannak), tehát nem vették jó néven, ha késõbb olvastam fel a dolgozataimat, vagy
ha el kellett segíteniük valahová, ami csak az elsõ hetekben jelentett problémát,
mert hamar megtanultam az iskola kisebb-nagyobb termeit, és kb. egy hónap
elteltével egyedül jártam mindenhová. ez már átvezet arra az okra, hogy miért
ment nehezen (vagyis egyáltalán nem) a beilleszkedés. a vakok általános iskolá-
jában kicsi volt az osztálylétszám, jóba volt mindenki mindenkivel. Tudtam, kivel
és hogyan kell beszélni. a gimnáziumban ennek az ellentéte fogadott. Társaimat
más érdekelte, mint engem, ami fakadhat abból, hogy idõsebb voltam náluk, 
valamint lehet, hogy az is baj volt, hogy nem voltam tisztában olyan dolgokkal
(filmek, kirakatok az utcán, stb.) amik az õ érdeklõdési körük középpontjában 
álltak. Osztálytársaim ritkán ültek le beszélgetni velem, a szüneteket többnyire
egyedül ácsorogtam végig a folyosókon. Gyakori volt az, ha csak egyedül tartóz-
kodtam bármelyik osztálytársammal a teremben, szóba állt velem, néha egész
jókat beszélgettünk. Ha egy másik társam az osztályterembe lépett, úgy tettek,
mintha ott se lettem volna. – Talán szégyelltek engem? errõl több, az iskolába járó
sorstársam is beszámolt. a segítségemet is csak igen ritkán fogadták el. ez nekem
igen sokszor rosszul esett, mert ez azt jelentette számomra, hogy nem bíznak meg
bennem. 

az érettségi vizsgákat szóban tettem le, mentesültem az írásbeli vizsgák alól.
dupla tételt kellett húznom magyar nyelv és irodalomból, idegen nyelvbõl és a
választott tantárgyamból, biológiából. Hosszabb felkészülési idõ állt rendel kezé -
sem re mint társaimnak, valamint egy külön teremben Braille-írógéppel jegy ze te -
ket készíthettem magamnak, illetve lediktálták a nyelvtan feladatokat és az angol
nyelvû szöveget, hogy azt az érettségi bizottság elõtt én is ugyanúgy felol vas has -
sam, mint ahogy azt mások tették. 

Röviden összefoglalva: a középiskolás évek alatt valóban „spontán” integ rá -
lód tam, hiszen nem kaptam plusz megsegítést, nem tudtam társaimhoz beillesz -
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kedni, és õk sem fogadtak el olyannak mint amilyen vagyok. még mindig magam -
ban keresem a hibát, amiért mindez így történt.

a gimnázium mellett, a nyolcadik osztály után a kollégiumban is integrá lód -
nom kellett. Szerencsére azért ott jobb tapasztalatokat szereztem. Hamar befogad -
tak a kollégium életébe, és amennyire lehetett segítettek is tanulmányaimban és a
kultúrálódásban. (azt fontos megjegyezni, hogy kicsi létszámú (50 fõ) volt a
kollégium) a kollégium vezetõsége pályázatot adott be azért, hogy számítógépet
teremtsenek elõ számomra, így nyomtatóval, beszédszintetizátorral felszerelt
computer segítette tanulmányaimat. 

Érettségi után rögtön felvételt nyertem az elTe Bárczi Gusztáv Gyógy -
pedagógiai Fõiskolai Karára, ahol jelenleg negyed éves hallgató vagyok. örültem
annak a lehetõségnek, hogy a felvételi vizsgáimat 2002-ben írásban teljesíthettem,
így ugyanolyan elbírálás alá estem mint a többi hallgató. a feladatlapot pontírás ban
biztosították számomra. Felsõoktatási integrációmat a 2002-ben kiadott törvény-
módosítás alapján próbálom meg összefoglalni. 

a törvény elõírja, hogy a fogyatékos hallgatók mentesülhetnek az írásbeli
vizsgák (zárthelyi dolgozatok) megírása alól, tehát a gyakorlat az, hogy szóban
teszem le írásbeli vizsgáimat. a törvénybõl: „(2): a felsõoktatási intézményekbe
jelentkezõk vagy a felsõoktatási intézményekben tanulmányokat folytató 
fogyatékos hallgatók a fogyatékosságukra való tekintettel kérhetik az intézmény
engedélyét a tanulmányi kötelezettségek teljesítésére, illetve a vizsgák alóli 
részleges vagy teljes felmentésre, vagy annak más módon történõ teljesítésére,
valamint a vizsgákon alkalmazható segítségnyújtásra.”

a fõiskolán megengedik a Braille-géppel való jegyzetelést, valamint ha olyan
könyvbõl tanulunk, ami meg van a fõiskolán, biztosítják számomra annak elekt-
ronikus formáját. az intézmény véleményem szerint eszközökkel is ellátott,
hiszen az iskola könyvtárában található scenner, Braille-nyomtató, és egy
beszélõvel felszerelt számítógép is. az iskola eleget tesz annak a kötelezettségnek
is, hogy a fogyatékos hallgatóknak koordinátoruk van, amit ugyancsak a törvény
ír elõ. Személy szerint nekem tetszik, hogy az épületben Braille feliratok találha-
tóak, valamint segítséget nyújt a földszinten a padlót borító szõnyegcsík is. azt
gondolom, hogy a kar élen jár a speciális igényû hallgatók fogadására, oktatására,
hiszen adott az akadálymentes épület, a különbözõ segédeszközök. mindezek
nagyon fontosak, de a legjobban én mégis annak örülök, hogy pozitívan élem meg
fõiskolai integrációmat, amit nagy mértékben társaimnak köszönhetek. 

Irodalom

HaTOS GyUla: pedagógiai kísérés (www.kando.hu)
magyar Közlöny 2002/67. szám
az oktatási miniszter 29/2002. (v. l7.) Om rendelete
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