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Absztrakt
A cikk az integráció egyfajta gyakorlatát mutatja be, mely a zuglói Móra Ferenc Általános Iskolában az évek
során alakult ki. Az iskolában alsó tagozaton logopédiai osztályok mûködnek. Ezekbõl az osztályokból
kikerülõ, még beszédfogyatékos, sajátos nevelési igényû tanulók integrálása a felsõ tagozaton történik. Az
iskola pedagógusait és a segítõ szakembereket az a szándék vezérelte, hogy ezeknek a gyerekeknek minél
zökkenõmentesebb legyen a beilleszkedése a befogadó osztályokba. A cél nem az integráció, hanem az
inklúzió, amelynek gyakorlati megvalósulásához elengedhetetlen a team-munka és a szemléletváltás.
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Röviden a spontán írás és olvasás fejlõdésérõl
Ma már az integráció nem kérdés, hanem gyakorlat. Minden változás bevezetése
zökkenõkkel terhes, a közoktatásba bevezetett SNI gyerekek integrálása sem mentes ez
alól. Biztos, hogy vannak olyan intézmények, ahol jobban, más intézményekben kevés-
bé jól mûködik ez a gyakorlat. 

Csányi Yvonne (2001) meghatározása szerint az integrációnak két szintje van. Az
integrálás elsõ szintje a fogadás, a többségi intézmény elfogadja a tényt, hogy SNI gyere-
keket oktatnak-nevelnek, de a meglévõ szemléletmódjukon, módszereiken nem változ-
tatnak, az érintett gyermektõl várják el a teljes alkalmazkodást. Ez a fajta hozzáállás
természetesen nem kedvez sem az SNI gyermekeknek, sem a többségi közösségnek, sõt
a pedagógusnak, és nem utolsó sorban a szülõknek sem. 

Az integráció második szintjén egy teljesen más szemléletmód jelenik meg, nevezetesen
az inklúzió, ami befogadást jelent. Befogadáskor az integrált gyermek a közösség szerves
része, neki is, mint bármely más társának, szerepe, kompetenciája van a közösségen belül.
Másságát közössége tagjai elfogadják, tisztelik és maximálisan figyelembe veszik, ezért a
neki megfelelõ fejlesztést biztosítják számára. Vagyis nem beszélhetünk integrációról az
inklúzió megvalósulása nélkül. Kérdés, hogy valóban ez-e a gyakorlat már Magyarországon. 

Azt hiszem, vannak elöl járó intézmények, ahol ténylegesen felkészültek a többségi
pedagógusok, és ahol a gyermekek közösségét is felkészítik a SNI gyermekek foga-
dására. A jól megvalósuló integrációnak vannak objektív és szubjektív feltételei is.
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Nagyon fontosak az objektív feltételek: a speciális eszközök, taneszközök, az épület
átalakítása annak érdekében, hogy a fejlesztés optimálisan történjen. De ennél sokkal
fontosabbak a szubjektív feltételek, azaz azok a személyiségbeli tényezõk, amelyek
tükrözik azt a szemléletmódot, amely nélkül nem valósulhat meg az inkluzív pedagógia.
Ennek legfõbb mozgatórugója az akarat, a szándék a valódi befogadásra. S ha ez
megvan, akkor differenciálással, kooperatív oktatással, a megfelelõ módszerekkel,
speciális fejlesztéssel sikerre vihetõ az integráció (1. ábra).

Az itt bemutatásra kerülõ integrációs gyakorlat a budapesti zuglói Móra Ferenc Általános
Iskolában az évek során alakult ki. Ebben az iskolában a 90-es évek eleje óta mûködik
logopédiai osztály, két évfolyamon is. Ezekbe az osztályokba a súlyos beszédfogyatékos
gyermekek (SNI) a szakértõi bizottság véleménye alapján kerültek. A 2000-ben induló
logopédiai elsõ osztály már 4 évfolyamon át mûködött és próbálta felkészíteni a tanulóit
az integrációra, amely gyakorlatot azóta is alkalmazza. A logopédiai osztályokból
kikerülõ tanulók egy része a kontroll vizsgálatok után még mindig SNI tanuló marad, a
többi gyermekrõl „lekerül” a SNI kategória, amely fejlesztésünk sikerét is jelzi, hiszen
õk behozták lemaradásaikat, és a két párhuzamosan mûködõ többségi osztályba
integrálódnak. Minden 4. évfolyamos logopédiai osztályból néhány tanuló visszairat-
kozik a körzeti iskolájába is, és ott folytatja integráltan tanulmányait. Egy-egy negye-
dikes logopédiai osztályból kb. 10 tanuló kerül iskolánk 5. évfolyamára, közülük 5-7
SNI tanuló. Õket igyekszünk egyforma arányban elosztani a két ötödikes osztály tanulói
között. 

Hogyan történik az õ integrációjuk?  

A kulcsszó a team-munka (2. ábra)

1. lépés: Felkészítés az integrációra, érzékenyítés
A team-munkában az elsõ lépés a leendõ felsõs osztályfõnökök felkészítése a SNI tanulók
befogadására.  Már 4. osztályban, általában a második félévben, döntés születik arról, hogy
melyik SNI tanuló melyik osztályba kerül. Ezt a döntést az igazgatónõ, az osztályfõnök, a
logopédus, a napközis tanító és a leendõ felsõs osztályfõnökök együtt hozzák meg.
Közben a felsõs osztályfõnökök megismerkednek a „befogadandó” gyermekekkel a tanórai
és a logopédiai foglalkozások óralátogatásai során, illetve azokon a beszélgetéseken,
amelyeket kifejezetten e célból szervez az iskola. A leendõ osztályfõnökök megismerik a
beszédfogyatékos SNI tanulók szakvéleményét, amelyek értelmezésében segít a logopédus
és a tanítónõ, érzékenyítõ gyakorlatokat építenek be.

1. ábra
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2. lépés: A fejlesztési irányvonalak kijelölése 
Az 5. osztályban az integrált SNI gyermekek heti 3 óra fejlesztést kapnak: egy órát a
logopédustól, kettõt az utazó gyógypedagógustól. Ahhoz, hogy ez sikeresen meg-
valósulhasson, szükséges a kerületi EGYMI, a Zuglói Logopédiai Intézet valamint az
iskola igazgatóinak együttmûködése, team-munkája. Év elején az igazgatók, a volt
osztályfõnökök, a logopédus, a gyógypedagógus és az új osztályfõnök összeülnek és
meghatározzák gyermekenként a fejlesztés irányvonalait. A logopédus és a gyógype-
dagógus megbeszélik, hogy ki és milyen területek fejlesztését fogja végezni természe-
tesen a kompetenciájának megfelelõen. Így a logopédus végzi továbbra is a nyelvi fej-
lesztést: a beszédészlelés, -értés, -produkció, aktuális nyelvhasználat fejlesztését.
A gyógypedagógus pedig az egyéb képességek fejlesztésével, valamint a tanulási
technikák tanításával járul hozzá a tanulók sikeres iskolai pályafutásához. 

Az osztályfõnököknek ugyanúgy, ahogy a logopédusnak és a gyógypedagógusnak,
egyéni fejlesztési tervet kell készítenie. Ebben a munkában segíti õket speciális tudá-
sával a logopédus és a gyógypedagógus is. Amíg az osztályfõnöknek, a tanórai keretek
között, elsõsorban a megfelelõ differenciálás és a kooperatív módszer megtalálására kell
a hangsúlyt fektetnie, tapasztalatait a gyermeket tanító tanárokkal megosztania, együtt-
gondolkodnia, addig a logopédus és a gyógypedagógus a speciális egyéni fejlesztés
megtervezését és a megvalósítását tûzi ki célul a tanévben (3. ábra). 

2. ábra

3. ábra
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3. lépés: Rendszeresen ülésezõ team
A résztvevõk a tanév során rendszeresen összeülnek (osztályfõnök, gyógypedagógus,
logopédus, volt osztályfõnök, igazgató, sõt kiegészül azokkal a tanárokkal is, akik a
szaktárgyakat tanítják az adott osztályfokon, és szükség estén az iskolai pszichológus is
csatlakozik a teamhez) és megbeszélik a fejlesztés eredményeit, hiányosságait, az
esetleges iskolai kudarcok okait, tanácsot kérnek és kapnak egymástól. Ha aktuálisan
merül fel valamilyen megoldandó helyzet, feladat, probléma, akkor bárki
kezdeményezheti a rendkívüli team-ülés összehívását a „szokásoson” felül.  

4. lépés: Folyamatos nyomon követés
Természetesen nem csak az 5. évfolyam tanárai, segítõ szakemberei ülnek össze idõrõl-
idõre, hanem a magasabb évfolyamokon is folyik tovább ez a fajta team-munka azokkal
a kollégákkal, akik tanítják az SNI diákokat, de velük, a jó elõkészítésnek és a sikeres
közös munkának köszönhetõen, már ritkábban szükséges ilyen jellegû megbeszéléseket
kezdeményezni. 

5. lépés: Aktuális kontroll vizsgálatok
Az aktuális kontroll vizsgálatok kérése a Beszédvizsgáló Országos Szakértõi és
Rehabilitációs Bizottságtól az iskola feladata, de az osztályfõnökön kívül a logopédus
és a gyógypedagógus is ír szakvéleményt az adott tanulóról. Általában, ezek után az
újabb kontroll vizsgálatok után, ismét több tanulóról „lekerül” a SNI kategória.

6. lépés: Pályaválasztás, felkészítés a középfokú oktatásra
A nyolcadik osztályban a pályaválasztás és a középfokú oktatás elvárásainak megfelelõ
középiskolai felkészítés a cél. A team-ülések elsõsorban e támogatás lépéseinek
kidolgozása és megvalósulása érdekében jönnek létre. 

Azok a tanulóink, akik 2000-ben kezdték el az elsõ osztályt és 5. osztályban sikerült
õket integrálni (2005), ma már szakközépiskolások, szakiskolások, akik – képes-
ségeiknek megfelelõen – képesek a középfokú oktatás követelményeinek sikeresen
megfelelni.

7. lépés: Elõadások, segédanyagok az integráció támogatása érdekében
A Zuglói Logopédiai Intézet igazgatója, az intézet logopédusai, a gyógypedagógusok is
többször tartanak az iskola tantestületének elõadásokat az integrációról (érzékenyítés,
felvilágosítás, ismeretek nyújtása, módszerek bemutatása). Elõadásaikban segédtananya-
gokat is ajánlanak a sikeres megvalósulás érdekében, sõt saját maguk is készítettek ilyen
„lefûzött” segédanyagot, amelyet bármelyik tanár igénybe vehetett, és szerencsére a
többségi kollégák ezt meg is teszik. 

8. lépés: A konklúzió levonása
A zuglói Móra Ferenc Általános Iskola pedagógusai már évek óta oktatnak-nevelnek SNI
gyermekeket. A tapasztalat azt mutatja, hogy mára már egyre inkább elfogadták és
befogadták ezeket a tanulókat. Az iskola pedagógusainak érzékenyítése az inkluzív
pedagógiára e sok év eredményei alapján sikeresnek tekinthetõ. Az aktuálisan felszínre
kerülõ újabb és újabb feladatok, problémák, konfliktusok megoldásában, ma már
tudjuk, sikeresen vagyunk képesek alkalmazni a „team-munkát”, amely, ha tagjait jól
aktualizáljuk és jól is mûködtetjük, akkor integrációs törekvéseink megvalósulásának
kulcsa lehet. 
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A megkérdezett osztályfõnökök véleménye az SNI
gyermekek beilleszkedésérõl
A tapasztalatok szerint az 5. osztály elején nagy segítséget kell nyújtani az integrálandó
tanulóknak és a befogadó közösségnek is. Ahogyan azonban telnek a hónapok, egyre
inkább aktív szereplõivé válnak az SNI tanulók is az osztálynak, így a magasabb,
rákövetkezõ évfolyamokon már képesek teljesen beilleszkedni, illetve a többség is
befogadóvá válik velük szemben, így nem kerülnek peremhelyzetbe. 

A gyermekekkel való személyes találkozások, beszélgetések is visszaigazolják ezt:
azt mondják, jól érzik magukat, szeretnek az iskolájukba, osztályukba járni. 

Még egy igen fontos érv a rendszer mûködtetése és beválása mellett: 
A tanév hetedik évfolyamának logopédiai osztálya együtt maradt, mert túl nagy

létszámúak voltak a párhuzamos osztályok, és a logopédiai osztályból sem ment el
senki 5. osztályban a kerület más iskoláiba. Ez az osztály az iskola tanulmányi átlagában
hátul kullog, magatartásukkal is sokkal több probléma volt, mint a többi osztályéval.
Ennek az osztálynak 50%-a SNI tanuló, akiknek tanulmányi átlaga jóval alul maradt az
integráltan tanuló SNI gyerekekéhez képest. 

Összefoglaló gondolat 
A nyugati társadalmak sokkal inkább individuális beállítottságúak, mint a keletiek,
amelyek mûködésében a közösségnek kiemelt szerep jut. Ha mi is „közösségben”
tudnánk gondolkodni, akkor megélhetnénk az integráció-inklúzió erejét, azt az erõt,
ami a közösség, az osztály tagjainak különbözõségébõl, másságából, gazdagságából
fakad, amely képes megmutatni színeinek sokféleségét, sokrétûségét és árnyaltságát is.

A kínaiak azt mondják: Mikor a fivérek összedolgoznak, a hegyek arannyá változnak. 
És ki ne kívánna egy ilyen hegyet gyermekeinek, tanítványainak…
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