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Értelmi fogyatékosok
integrációja a jászberényi

könyvtárban

„Mert emberek, mert szomjazzák a jót,

Mert rettegik a rosszat és nevetni,

sírni tudnak, akármily együgyûn,

és a maguk módján még boldogok,

igen, boldogok is lehetnek…”

Garai Gábor: Az abaújkéri kastélyban

A Nemzeti Kulturális Alap pályázatán nyertünk
támogatást értelmi fogyatékos felsõ tagozatos
tanulók könyvtári integrációját elõsegítõ foglal-
kozássorozat szervezésére. Örömmel adunk tájé-
koztatást tapasztalatainkról, mert pedagógiai és
szociális eredményeket, értékeket felmutató prog-
ram volt. A fogyatékkal élõ gyerekek az esemény-
sorozat kapcsán belépõt nyertek a könyvek világá-
ba, a könyvtár kapui szélesre tárultak elõttük.

Az értelmi fogyatékosok fogalma,
csoportjai

Értelmi fogyatékosnak (szó szerinti fordításban
„értelmileg elmaradottnak”) nevezzük az olyan
gyermeket, akinél a megismerõ tevékenység ál-
landósult sérülése áll fenn az agy organikus
károsodása következtében. Az értelmi fogyaté-
kosság gyûjtõfogalom, a tüneti megnyilvánulás
súlyosságától függõen kialakult, különbözõ ka-
tegóriák összessége.

Az Egészségügyi Világszervezet osztályozá-
sa jelenleg a következõ:

• Legsúlyosabb értelmi fogyatékos: –19 IQ
• Súlyos értelmi fogyatékos: 20–34 IQ
• Értelmileg akadályozott, középsúlyos értel-

mi fogyatékos: 35–49 IQ
• Tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fo-

gyatékos: 50–69 IQ
• Mentálisan retardált (határeset): 70–84 IQ

(Õket többnyire a normál általános iskolába irá-
nyítják.)

Már nincs képezhetetlen, azaz idióta kategória.

Sajátos nevelésû igényûek (SNI) fogalma (más
szempontok szerinti csoportosítás): sajátos ne-
velési igényû tanulók a testi és érzékszervi fo-
gyatékossággal élõk (mozgáskorlátozottak, va-
kok, gyengénlátók, siketek, nagyothallók, beszéd-
fogyatékosok), a tanulásban akadályozottak (eny-
he fokban értelmi fogyatékosok), az értelmileg
akadályozottak (közepesen súlyos értelmi fogya-
tékosok), az autisták, továbbá a pszichés fejlõ-
dés zavarai miatt a nevelési-tanulási folyamat-
ban tartósan és súlyosan akadályozottak.

A foglalkozások tematikái,
tapasztalatai

1. NYITOGATÓ: alapvetõ könyvtárhasználati isme-
retek
2. NEKERESDORSZÁG MESÉI: utazás a mesék vilá-
gában
3. BÁBOZÓ: manuális foglalkozás a Török és a
tehenek címû mese alapján
4. HÓNAPSOROLÓ: téli mesék, versek, népszokások

Olyan témákat választottam, amelyek aktuá-
lisak, népszerûek, ugyanakkor sok játékosság
valósítható meg bennük.

Az eddigi foglalkozásokon értelmi fogyaték-
kal élõk vettek részt, a Belvárosi Általános Isko-
la Kisegítõ Tagozatának 6. osztályos tanulói. Az
iskolával az évek folyamán jó kapcsolatot alakí-
tottunk ki. A gyerekekkel képzett gyógypedagó-
gusok foglakoznak, jó szakmai színvonalon.

Alapvetõen középsúlyos értelmi fogyatékosok
és enyhe értelmi fogyatékosok képzése folyik,
az utóbbi években azonban már néhány súlyo-
san értelmi fogyatékos gyermek is került az is-
kolába.

Hospitálásom során tapasztaltam, hogy ben-
sõséges, már családias légkör jellemzõ az osz-
tály hangulatára. A tanító néni szava „szent”, ha
már feloldódtak, sok figyelmességgel és nagy
szeretettel, hûséges ragaszkodással fordulnak a
tanárukhoz. Inkább az óvodásokéhoz hasonlít-
ható kiáramló szeretetük, tisztaságuk, bizalmuk,
mint a normál általános iskolásokéhoz.

Egységtudatuk még erõsebb, kevésbé indul-
tak el az identitástudat fejlõdésében. Így õk is
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szelídebbek, szeretetigényük nagyobb. Nehezeb-
ben oldódnak, elõször kissé idegenként fogad-
tak, de hamarosan megnyíltak, a foglalkozás
végén még a legzárkózottabbak is bizalmukba
fogadtak.

A hatodik osztályosok létszáma kilenc fõ.
Ebbõl négy tanuló enyhe értelmileg sérült, há-
rom gyermek középsúlyos fogyatékos, egy fõ a
két kategória határán áll. Egy gyermek értelmi-
leg ép, de tourette szindrómás. (Idegrendszeri
betegség, ismétlõdõ, akaratlan mozgások, irányít-
hatatlan hangadások jellemzik.)

A kategóriákon belül van közöttük autista,
epilepsziás, diszlexiás, több tanuló túlkoros.

Az osztályban megtörtént, hogy egy gyerme-
ket áthelyeztek normál iskolába, mert olyan jól
fejlõdött, de kis idõ után visszahelyezték, mert
ott újra jelentkeztek a gátlásai és lemaradt.

Eddigi tapasztalatok

Ezek a gyermekek nem sajnálatot, szánalmat
várnak, hanem megértést, toleranciát és végtelen
szeretetet. Sorsukat sokkal jobban elfogadják,
mint mi azt kívülállóként gondolnánk.

Egyetlen pillanat alatt lehetünk mi is másság-
gal élõk, azaz fogyatékosok: baleset, betegség,
trauma stb. által.

Mindenkitõl lehet tanulni, tõlük is nagyon
sokat. (Weöres Sándor: Útravaló)

Elõször bizalmatlanok voltak, de ha már fel-
oldódtak, nagyon aktívan fordultak a könyves
környezet felé, a könyvtár mindenféle szolgálta-
tása felkeltette figyelmüket.

Fegyelmezetten viselkedtek idegen intézmény-
ben, társaikat is fegyelmezték bizonyos helyze-
tekben. Ugyanakkor biztatták is egymást a fel-
adatok megoldásában.

A mesék világában megindult a fantáziájuk,
kitágult a világuk.

Módszerek

Dicséret a legkisebb pozitívumért is. Elõször
mindig a jót emeljük ki, amelyre támaszkodha-
tunk, azután mondhatjuk el kritikus észrevétele-
inket.

Simogatás, az érintés varázsa. Mutassuk ki
szeretetünket ilyen módon is.

„A nõk feladata a világban, hogy áramoltas-
sák a szeretetet.” (Müller Péter)

Mindig a gyerek tettét, cselekvését minõsít-
sük, ne a gyereket. Minden embert önmagában
fogadjunk el, cselekvését kritizálhatjuk. Ön-
bizalomfejlesztõ!

„Én-üzenetek” küldése, így nincs sértõ sem-
milyen kritikában. Letompítható az agresszió és
az ellenállás. (Gordon módszer)

Hívogatók (Gordon módszer): Tényleg? Ne
mondd! Ez történt? Hogy volt ez? Örülnék, ha
elmondanád! Szívesen hallanék errõl! stb. –
Olyan üzenetek, amelyek során a gyerek meg-
nyílik, érzéseirõl küld üzenetet.

Tevékenykedtetés fontossága a legapróbb
helyzetekben is. „Vegyük ki a padból” a gyer-
meket! (Például a tábla letörlése, táblára írás,
számítógépen a könyv kódjának beolvasása, a
mozgássérült lejáró helyes használata stb.)

Dramatizálás. Különbözõ könyvtári helyzetek
eljátszása könyvtáros és gyermek kapcsolatában:

• Hosszabbítás telefonon
• Viselkedés a kölcsönzõpultnál
• Amikor a „rossz gyerek kölcsönöz”
• Mennyit fizetek, ha késem?
• Vásárlás a könyvesboltban
• Kölcsönzés a könyvtárban
• Õrjel helyes használata
• Könyvek pontos visszarakása stb.
Mesedramatizálások
Több ingerhatás összekapcsolása: pl. képek

nézegetése, mesehallgatás hangkazettáról, plüss-
játékok tapintása, mesetárgyak és szereplõk
összehúzása mágnessel, elveszett betûk megke-
resése stb.

„Játsszon bármit a gyermek, ami nyitogatja
szemét, eszét, szívét, szaporítja tapasztalatait.”
(Varga Domonkos)

A játék, játékosság fontossága

Napjainkban a játék eléggé kiszorult az iskolák-
ból. A gyerekek magatartása sokkal rosszabb,
mint az óvodában. Hiányzik a játék és a játékos-
ság, rosszalkodnak, zavaró a magatartásuk és
egyre agresszívabbak.

Az óvodást körbeveszi a játék. Általa éli meg
tudatos és nem tudatos vágyait, levezeti szoron-
gásait és agresszióit. Alakul norma- és szabály-
tudata, megtapasztalja, hogy mi történik, ha át-
hágja a szabályt.

Közösségi játékokban fontos az együttmûkö-
dés, kialakul a csapattudat. Ma, az atomokra
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hullott világunkban, ahol mindenki „magának
teper”, ahol kevés az együttmûködési képesség,
nagyon nagy szükség van arra, hogy az iskolá-
sok is játsszanak.

„A gyermekkönyvtári munkát továbbra is
hassa át a játék, játékosság, legyen ez is egy
színtér, ahol játszhatnak. Az a teljes értékû fel-
nõtt, aki szeret játszani! Hozzuk vissza a játékot
az iskolába, könyvtárba!” Ez volt a nyíregyházi
gyermekkönyvtáros konferencia üzenete 2007-ben.

Az értelmi fogyatékos tanulóknál alkalmazott
mozgásos játékok:

Kínaiak éneke
Indulás Meseországba rakétával
Esõjáték (Hogyan esik az esõ?)
Elveszett betûk megkeresése a teremben stb.
Aki fázik c. vers eljátszása

Kérdõív a könyvtári
látogatásokról

Húzd alá a megfelelõ választ!
1. Régebben jártál a könyvtárunkba? Igen: 2

Nem: 5
2. Mióta többször is találkoztunk, jobb kedv-

vel jössz ide? Igen: 4 Nem: 0 Talán: 3
3. Többet olvasol, mióta csoportosan jöttök

hozzánk? Igen: 6 Nem: 1
4. Kedvet kaptál a könyvek nézegetéséhez,

olvasgatásához? Igen: 6 Nem: 0 Talán: 1
5. Milyen tevékenységeket szeretsz a könyv-

tárban? (Többet is aláhúzhatsz!) Nézegetni a
könyveket (7) Játszani (2) Olvasgatni (6)
Internetezni (3) Újságokat olvasni (4) Vetélked-
ni (3)Egyéb, pl. színezni (1) Gyermekfoglalko-
zásokon részt venni (6)

Az utolsó foglalkozáson egy kérdõívet töltöt-
tek ki a gyerekek. Az osztály létszáma nyolc fõ.
Mivel mind a négy foglalkozáson ugyanazok a
tanulók vettek részt, reálisabbak a tapasztalatok.

Többen járnak rendszeresen könyvtárba, né-
gyen be is íratkoztak, általában kölcsönöznek.
Van, aki csak nézelõdni jön. Szeretnek a könyv-
tárban tartózkodni, mindenféle tevékenység ke-
retében. Intézményünk kedves hely lett számuk-
ra, ahová kimozdulhatnak az iskola falai közül.

A tanító néni szerint javult olvasási képessé-
gük, érdeklõdésük, idegen intézményben való
tájékozódásuk. Egymással is jobban kommuni-
kálnak. Megnyíltak egy idegennek is, a könyv-
táros személyében.

Alapvetõ könyvtárhasználati ismereteket sa-
játítottak el. A legjobban a könyveket szeretik
olvasni és nézegetni, foglalkozásokon részt ven-
ni, ahol vetélkedünk, játszunk.

Az utcán is szívesen találkoznak velem, már
beszélgetnek is, várják a következõ találkozást.
Boldog érzés számukra, hogy idegenek is elfo-
gadják másságukat, nem csak a pedagógusok és
a társaik.

További feladatok

A hatodik osztály tanulói a kedvezõ fogadtatá-
sok után havonta továbbra is ellátogatnak hoz-
zánk. Csoportos foglalkozásuk így majd újabb
témákkal bõvül.

A hatodikosak élménybeszámolója hatására
alakult egy csoport az Eltérõ Tantervû Iskola
érdeklõdõbb felsõ tagozatosaiból. Látogatásaik
alkalmával szintén az alapvetõ könyvtárhaszná-
lati ismeretek elsajátítása a feladat.

Kapcsolatokat kell kiépíteni a többi intéz-
ménnyel, amelyekben oktatnak fogyatékkal élõ-
ket is: Jászjákóhalma, Jászladány, Maci Óvoda
Alapítvány stb.

Nagy feladat, nagy kihívás gyermekek között
lenni, dolgozni, értelmi fogyatékosokkal még
inkább. Valamit még jobban hozzáadunk a vi-
lághoz, tiszta értékeket közvetítünk a számukra
beszûkült környezetben. Kevés az ilyen színtér
nekik.

A közel féléves, kölcsönös kapcsolatot, élmé-
nyeket, tanulságokat legjobban Dorothy Law
Holte verse foglalja össze számomra:

Egy élet a kezedben
(részlet)
„Ha a gyerekek kritizálva élnek,
Megtanulnak megbélyegzettnek lenni.
Ha a gyermekek kicsúfolva élnek,
Megtanulnak szégyenlõsnek lenni.
Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,
Megtanulnak türelmesnek lenni,
Ha a gyerekek bátorítva élnek,
Megtanulnak bízni.
Ha a gyermekek dicsérve élnek,
Megtanulják megbecsülve
érezni magukat.
Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,
Megtanulják megtanulni
a szeretetet a világban.”

Bakos Ilona


