EGY BEFOGADÓ ISKOLA

MEGPRÓBÁLTATÁSAIBÓL

Minden társadalmat nagyban minősít, miként gondoskodik a rászoruló felnőttekről, gyerekekről, hogyan bánik az elesettekkel, milyen
esélyt kínál nekik a teljes életre. Ennek legelső színtere természetesen az iskola, ahol zömében csak a terminusok változnak, a gyerekek
problémái, a gondoskodás fontossága és szükségessége évtizedek
óta változatlan. A mostani írásban egy gazdag tapasztalatokkal bíró
igazgató kolléga osztja meg velünk gondolatait.
Iskolánk működése során folyamatosan jelen volt a másság kiemelt elfogadása. Már a ’80-as évek elejétől működött „kisegítő osztály” az enyhe fokban értelmi sérültek
felzárkóztatására, fejlesztésére. Ezen osztály elsősorban
néhány család gyermekei számára nyújtott esélyt az alapfokú ismeretek és iskolai végzettség megszerzéséhez. Sajnos, viszonylag sokan léptek ki az általános iskolai képzésből a 14 éves tankötelezettségi kor miatt.
A kisegítő osztály, mely később az eltérő tantervű tanulócsoport nevet viselte, sajátos helyet foglalt el iskolánk
életében. Az oda járó tanulók többsége szelíd, jóindulatú, de szerény képességekkel rendelkező gyermek volt.
A többségi gyermekcsoport a szelíd megtűrés mellett
azért néha különleges jelzőkkel illette őket. Ők a tanár nénijüknél és saját tantermükben látták a biztos védelmet.
Minden konfliktushelyzetben ide menekültek.
Közben a rendszerváltás, s a közoktatásban hozott
szemléletváltás jelentős változásokat hozott. Megjelent
a kezdetben nehezen megfogalmazható „sajátos nevelési
igényű tanuló” fogalma, mely sokáig csak a „kisegítősöket” jelentette, majd mind szélesebb körű lett a skála. Komoly szervezési, értelmezési zavarokat okozott ez
a gyűjtőkategória. Ennek az időszaknak az „újdonsága”
a diszlexia rohamos elterjedése volt. Szinte minden gyermeki kudarc mögött ezt a bűvös kifejezéssel jelzett tanulási zavart vélték felfedezni. Megjegyzem, ennek még ma
is megtaláljuk kései hajtásait, hisz egy-egy vizsgán, megmérettetésen, felvételinél jól jön a plusz idő, a sajátos feltétel biztosítása.
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A sajátos nevelési igényű tanulók számának gyarapodásával oktatásirányítási igény keletkezett, hogy követhetőek legyenek az SNI különféle válfajai. Ekkor született
az organikus okokra visszavezethető és nem visszavezethető A és B kategória.
Mindeközben a szabadelvű oktatásirányítás – megszüntetendő a megkülönböztetést, a „kirekesztettséget” – komoly intézkedéseket hozott a sajátos nevelési igényű tanulók befogadására. Először a 7–8. évfolyamon tiltotta meg
az összevont tanulócsoportba járást. Ezzel gyakorlatilag
megszüntette a falusi iskolák felsős összevont osztályait,
valamint a „kisegítő osztályokat”, melyek ekkor már az eltérő tantervű tanulócsoport (ETT) nevet viselték. Maradt
tehát a lehetőség, vagy beviszik egy nagyobb intézménybe az érintett tanulókat, vagy integrálják őket a többségi
osztályba, s közben megpróbálják számukra biztosítani a
sajátos nevelési igényükből származó „szolgáltatásokat”.
Ebben az időszakban már nagyon sok sajátos nevelési
igényű tanuló oktatásáról gondoskodott az iskola, az igazi kihívást az enyhe fokban értelmi sérültek integrálása
jelentette. Paradox helyzetet jelentett, hogy e fogyatékosságuk jelzése egyetlen hivatalos dokumentumban sem
szerepelt. Így előfordult, hogy egy költöző család gyermekénél közel két hétig nem értettük a hirtelen teljesítményhanyatlást, míg rá nem jöttünk, hosszú nyomozás
után, hogy a szó szoros értelmében sajátos gondoskodást
igényel a kislány.

Az integráció a kezdeti időszakban látványos sikert hozott. A fő tárgyakból szegregált képzést kapó, de a többi
tantárgyat együtt tanuló gyerekeket a közösség befogadta,
segítette.
A törvényi szigorítások miatt – tilos volt a szegregáció –
megszűnt a külön osztály.
Érdekességként még megjegyzem, hogy volt egy kísérletünk a 2001/2002-es tanévben egy első osztályos fejlesztő
csoport kialakítására. Intézményünkben 1987 óta létezik
az iskolaotthonos oktatási forma. Kezdetben több szülő
ellenezte, ezért, mert a létszám lehetővé tette, félnapos osztályt is szerveztünk. Ebben a tanévben úgy alakult, hogy
a szülők, miután kiderült a félnapos iskolát kérők személye, gyorsan felvételt kértek az iskolaotthonba. Így a maradék bizony azokból a tanulókból állt, akiknek az óvodai
szakvélemények alapján fejlesztésre volt szükségük. Szülői
értekezletek, személyes elbeszélgetések egész sora következett, valamint fenntartói egyeztetések, melyek eredményeképpen a szülők elfogadták, hogy egy fejlesztő pedagógia
szakot is elvégző tanító irányításával induljon meg ez az
osztály. Az eredmények egyértelműen bizonyították döntésünk helyességét, de a későbbi időszakokban is, amikor
újraszerveztük a két osztályt, elegyítve az eltérő képességűeket, még gyakran visszatért a sértegetés, a lenézés. Ekkor már negatív jelző volt az SNI, amelyet – helytelenül
– összemostak az értelmi fogyatékossal, melyet akkor éppen az enyhe fokban értelmileg sérült titulussal kellett hivatalosan illetni. Hiába próbáltunk meg mindent, néhány
szülő folyamatosan figyelte, hogy a fejlesztő osztály nem
kisegítő osztály-e. Már többedszer találkoztunk a személyes információk rosszul értelmezett, hamis védelmet adó
károkozásával.
Közben az integrált tanulók közül mind több szenvedett
magatartási és beilleszkedési zavarban is. Megnőtt a tanórák megzavarása, több lett a verbális és a testi erőszak.
A szülő (gyermekeit egyedül nevelő édesanya) – szintén
volt „kisegítősünk” – folyamatosan zaklatta az iskolát, a
gyerekeket, a pedagógusokat. Gyakran kellett a rendőrséghez fordulni, hogy ne legyen helyrehozhatatlan cselekmény.
A konfliktus enyhítésére a szakértői bizottság magántanulói
státust javasolt. Az érintett fiú ezt is nehezen viselte. Minden
kötöttség, korlátozás agresszivitást váltott ki belőle. A személyes beszélgetéseket nem bírta, nem tudott a másik szemébe nézni, minden szűk hely ingerlékennyé tette.
Szerencsére – a pedagógusok odafigyelésének és kitartásának köszönhetően – elvégezte a nyolcadik osztályt, s
továbbtanult egy középiskolai felzárkóztató osztályban.
Elvégezni azonban már azt sem tudta.
A sok lehetséges problémás tanuló közül, akikkel harminc évem alatt találkoztam, talán a tavaly végzett fiú
esetét emelném ki. Talán általa bizonyította iskolánk igazán, hogy valóban befogadó iskola vagyunk, hogy a türelem, a másság kezelése nem csak szavak szintjén van jelen
nálunk.

Az enyhén fogyatékos fiú hatodikos korában került hozzánk. Nevelőszülőknél élt kis lánytestvérével és még több
állami gondozottal, valamint a nevelőszülők gyermekével.
A fiú mentális betegségben is szenvedett. Potenciális áldozat volt, aki legtöbbször, talán visszavágási kényszerből,
hergelte az ellene fellépőket. A befogadó családnál vasfegyelem uralkodott. Mindenről el kellett számolni, mindenhez engedély kellett. A gyermekeket egy mind lejjebb
süllyedő anyától és egy börtönbe került apától „emelték
ki”. Néhány évig egy nevelőotthonba járt iskolába, miközben a nevelőszülőknél lakott. Itt egyre több konfliktusba
keveredett, naponta megverték a nagyobbak. Felmerült a
kérdés: vagy másik iskolát keresnek az elhelyezésére, vagy
pedig állami nevelőotthonba kerül.
Ekkor keresték meg iskolánkat a nevelőszülők. Öndicséret nélkül: hatalmas vállalást tettünk. A befogadó osztályban már volt egy „menekült” ugyanabból a faluból,
valamint rajta kívül még három F70-es kódú fogyatékos.
Rendkívül mozgalmas, hatalmas erőfeszítéseket követelő
három év volt ez. Gyakran jutottunk el a tűrőképességünk határára. De mindig volt tovább…
A fiú először rendkívüli módon élvezte, hogy vigyázunk
rá. Mind több konfliktusa, „beszólása” volt a többiek felé.
Gyakran provokálta a többieket. Az azonos faluból jövő
lánnyal folyamatosan konfliktusai, verekedései, intrikái
voltak. Persze ez teljes mértékben kölcsönös tevékenység
volt. Ahogy nőtt, elkezdett a kisebbek felett zsarnokoskodni, hisz mind kevesebben voltak a nála „nagyobbak”.
Önzővé, öntörvényűvé vált. A könyvtáros felkarolta, sokat olvasott, s a színjátszó körben is nagyon ügyesen szerepelt. Ezek azonban csak epizódok voltak az életében.
Szerencsésen befejezte ő is az iskolát. Ballagásán az apja
tudott részt venni, a nevelőszülők saját gyermekük ballagásán voltak. Azóta nincs hír róla. Reméljük, sikerül beilleszkednie új környezetébe, s megtalálja a maga örömeit
saját belső világában is.
Mint e kiragadott példák mutatják, az integráció számtalan konfliktussal jár, hisz eltérő érzelmi, értelmi szintű
gyermekeknek kell együtt, egymás mellett és egymással
élni, tevékenykedni. Ez még homogénebb csoportok esetén sem problémamentes.
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