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A fogyatékosok tanulási  szükségletei  speciális  figyelmet  igényelnek.  Meg
kell tenni a lépéseket annak érdekében, hogy a fogyatékos személyek minden
kategóriája,  mint  a  nevelési  rendszer  integrált  része,  azonos  mértékben
részesüljön  az  oktatásban  (135.  cikkely,  Oktatást  Mindenkinek  Világ
Nyilatkozat).

Háttér

A nevelési rendszer számos országban hagyományosan kizárta a „másságot”
mutató egyedeket, vagy marginális struktúrákat alakított ki azok számára, akik
nem érték  el  az  elvárt  standardeket.  Ezt  egy  orvosi  modellre  alapozták  -  a
tanulási nehézséget egy olyan hiányosság tünetének tekintették, mely a speciális
elhelyezés  révén  kezelhető.  Azért  helyezték  el  a  fogyatékos  gyermekeket
elkülönített  csoportokba,  hogy  a  lehető  legjobb  „kezelést”  biztosíthassák  a
speciális pedagógusok révén. Így aztán az átlagos osztályokban tanító pedagógu-
soknak  nem  is  volt  szükségük  arra,  hogy  figyelmet  szenteljenek  a  speciál-
pedagógiai szükségleteket mutató gyermekeknek.

Számos enyhe és közepesen súlyos nehézségeket mutató gyermek tanult az
általános  iskolákban,  ahol  semmiféle  külön  segítségben  nem  részesültek,  és

* A szerző az UNESCO speciálpedagógiai állandó tanácsadója, az előadás 1991. december
17-én hangzott el a Szófiában rendezett UNESCO-konferencián.
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végülis  lemaradtak  és  kiestek  az  iskolából  -  ez  a  meglehetősen  megszokott
helyzet számos országban.

Azon  gyermekeket,  akiknek  komoly  igényük  volt  a  segítségre,  általában
„fogyatékosnak”  vagy  „akadályozottnak”  nevezték,  és  átirányították  őket  a
speciális segítséget nyújtó „speciális pedagógia” területére.

Speciális pedagógia

A speciális pedagógia a legtöbb ember számára a vak, siket, értelmi fogyaté-
kos és mozgássérült gyermekek nevelésével azonos. Ez a korlátozott szemlélet
egy kis  és  többé-kevésbé párhuzamos speciális  iskolákból és  intézményekből
álló iskolarendszer kialakításához vezetett, amellyel nem nagyon foglalkozott a

1. ábra 

nevelési rendszer fentmaradó része.
Ma  már  általánosan  elfogadott,

hogy  az  oktatás  természetes  részét
képezik  a  tanulási  nehézségekkel
kapcsolatos  tapasztalatok,  szemben
azzal  a  nézettel,  hogy  ezek  jelzések
arról,  valami  baj  van  a  gyerekkel.
Minden  gyermek  egyedi  és  minden
gyermek segítséget igényel a fejlődés-
hez  és  az  élethez  való  alkalmazko-
dáshoz.  Ebből a szempontból minden
gyermek speciális és a hangsúlyt most
az  egyedi  szükségletekre,  a  tantervek
rugalmasságára  és  az  osztály  minden
tanulójáért  érzett  közös  felelősségre
helyezik.

Új fogalom

Annak okai komplexek, hogy miért
mutatnak  nehézségeket  a  gyermekek,
ez  nem  egyszerűen  a  gyermekekben
gyökeredzik,  a  legfőbb  felelősök  a
környezeti tényezők vagy a magasfokú
ismereteket  tartalmazó  és  nem rugal-
mas tanterv.

A gyermekek  különböző  fogyaté-
kossági  csoportok  szerint  osztályo-
zását  és  címkézését  ma  már  egyre
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inkább  váltja  fel  a  „speciális  pedagógiai  szükségleteket  mutató  gyermek”
egyetlen  és  átfogó  fogalma,  amely  a  súlyos  fogyatékosságtól  az  enyhe
nehézségig  terjed,  más  szavakkal  az  iskolarendszerben  nevelt,  mindenféle
nehézséget jelző gyermekekre vonatkozik. (1. ábra)

A hagyományos fogyatékosságú csoportokat kiegészítve ez magában foglal-
ja az általánosabb tanulási problémákat mutató gyermekeket, akiket elhanyagol-
va az osztályismétlés, lemorzsolódás áll elő gyakran életre szóló személyiség-
zavar előidézésével. A szociális és emocionális problémákat jelző gyermekekre
ugyanúgy kiterjed a fogalom, mint a feltűnően tehetséges gyermekekre.

A  diagnosztizáló  és  értékelő  folyamatoknak el  kell  mozdulniok  arról  a
pontról,  hogy  különböző  „standard”  csoportokba  sorolják  a  gyermekeket,
ehelyett  le kell  írniok az egyes gyermekek szükségleteit, s hogy mi szükséges
ahhoz,  hogy ezeknek eleget  tehessenek.  A diagnózisban  és értékelésben nem
volna szabad egyszerűen a fogyatékosság kategóriájára vagy a szükséglet szint-
jére összpontosítani, hanem a gyermek teljes helyzetének széleskörű leírására
ideértve a gyenge és erős oldalait és a szülők szerepét.

Előfordulás

Teljeskörű rendszeres adatok nem állnak rendelkezésre, azonban a WHO és
az UNICEF sorozatos nemzetközi jelenetének becslése szerint egy-egy nemzet
korosztályának  legalább  10%-a  fogyatékos.  Ha  a  „speciális  pedagógiai
szükségletek”-et  vesszük  tekintetbe,  úgy  olykor  20-25%-os  előfordulásról
szólnak. Ez nem jelenti azt, hogy minden ötből egy fogyatékos, hanem inkább
azt, hogy minden ötből egynek külön segítségre van szüksége rövidebb vagy
hosszabb időre iskolai pályafutása során.

A jelen helyzet

Az  egyes  gyermekek  és  fiatalok  speciális  nevelési  szükségleteinek
kielégítése a legtöbb országban még a fejlődés kezdeti szintjén áll. Az 1986/87-
ben végzett egyik UNESCO-felmérés során a megkérdezett 51 országból 32-ben
az iskoláskorú népességnek kevesebb mint 1%-a részesült speciális pedagógiai
programban, 44 országban 3% alatt volt ez az adat.

Az ezen adatok mögött  meghúzódó szomorú valóság az,  hogy a speciális
nevelési szükségleteket mutató gyermekek és fiatalok nagy része nem részesül a
megfelelő nevelésben, s kérdéses, részesül-e egyáltalán.

Új trendek

A  szükségletek  és  ellátás  közötti  világszerte  fennálló  diskrepancia  a
közelmúltban elindította  a  nevelési  stratégiák újraértékelését.  Ezen belül  úgy
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találják,  hogy az  oktatás  és  nevelés  kérdése  a  speciális  pedagógiai  szükség-
leteket mutató gyermekek esetében nem oldható meg a speciális iskolákban és
központokban, melyek tovább erősítik a szegregációs szindrómát. Az általános
iskoláknak  kell  szerepet  játszaniok  oly  módon,  hogy  célkitűzéseikkel,  az
oktatással és a tantervekkel a tanulók szélesebb rétegeiről gondoskodnak, mint
jelenleg,  s  hogy  lehetővé  teszik  a  speciális  nevelési  szükségletű  gyermekek
számára az integrációt, amennyire az csak lehetséges. Ebből következik, hogy az
első feltétel a normál osztály. A programok egyéb típusaira csak akkor kell gon-
dolni, ha az átlagos osztályban való elhelyezés megosztott team-munka mellett
nem teszi lehetővé a tanuló igényeinek kielégítését

Az intenzívebb gondoskodásra olykor a súlyos és összetett fogyatékosságok
esetében van szükség egy sokrétű szervíz jellegű ellátás formájában.

Az új trendekkel összhangban egyre több speciális iskola vállal el iskolán
kívüli programokat, melyek széleskörű tapasztalataikra és tudásukra építenek és
kapcsolódnak a helyi iskolákhoz, családokhoz és a közösség tevékenységeihez.

Integráció

Az oktatási  integráció speciális  nevelési  szervízt  biztosít  a normál iskola-
rendszeren belül.

Számos  ország  csatlakozott  az  Oktatást  Mindenkinek  Világkonferencia
akciós  tervezetéhez  (Jomtien,  1990),  s  most  lépéseket  tesznek  az  ajánlások
végrehajtására az integrált megoldások irányába

Az  integrációt  korábban  csupán  egyes  tanulók  számára  megnyíló
lehetőségként kezelték:  mások voltak,  ezért  szegregálták őket  s az  integráció
eltéréseik  olymértékű  redukálását  jelentette,  hogy  felvehették  őket  a  normál
iskolába. Fejlődést ebben az irányban is el lehetett érni, de határozott korlátok
állnak fenn, mivel az átlagos oktatási kereteket nem érinti. A gyermekek általá-
ban kirekesztődnek a normál oktatási rendszerből, mivel nem tudnak megbír-

    2. ábra

kózni velük, ott nem tudják szükségleteiket
kielégíteni. (2. ábra)

Ahhoz,  hogy valódi  előrehaladás  jelent-
kezhessen, el kell ismerni ezt a hibát és tenni
kell  érte  valamit.  Ezért  kell  az  integrációt
egyben  iskolai  reformként is  látni:  mely
minden tanuló számára közös iskolát ajánl,
differenciált gondoskodási lehetőségekkel az
eltérő  szükségletekhez  igazodva  egyetlen
rugalmas tanterv alapján. (3. ábra)
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További hatás

Az integrált speciális nevelés nem csupán
azoknak a  nevelése,  akiket  érint.  Nevelő  és
oktató hatással van mindenkire az iskolában
és a jövőben egy megértőbb és pozitív társa-
dalmat  hoz  létre  azok  révén,  akik  iskolás-
korukban fogyatékos társaikkal együtt nőttek
fel, s akik a társadalom természetes tagjaiként
fogják őket elfogadni.

Szükség van az elkötelezettségre

A  helyzet  javítása  mindenekelőtt  elkö-
telezettséget  tesz  szükségessé,  s  a  politikai

3. ábra  Egy iskola, mely mindenkié

akaratot  mely szerint  az  emberi  hozzáállás  és  magatartás  terén változást  kell
létrehozni, valamint a fennálló oktatási rendszer hátterében meghúzódó oktatási
filozófia  analízisét  és  megvitatását.  Ennek  a  tervnek  részleteznie  kell  a
megteendő lépéseket, valamint biztosítani a szükséges intézkedéseket az egyedi
szükségletek teljesértékű kielégítése érdekében. Az intézkedések kiterjednek a
képzésre, a személyi és technikai feltételekre, az osztálylétszámra stb.

A  speciális  pedagógiai  szükségleteket  mutató  gyermekek  azok,  akiknek
szükségleteit a jelen iskolarendszer nem elégíti ki. Ezért az iskoláknak tükröz-
niök kell valamennyi tanuló eltérő és közös igényeit, vágyait, érdeklődését és
háttereit és meg is kell felelniök ezeknek. Ha mind több és több „speciálisnak”
nevezett  szükségletet  elégít  ki  az  általános  iskolai  folyamat,  egyre  kevesebb
speciális oktatási szükséglet merül fel.

Törvények

A közoktatási törvények általában kiterjednek a speciális pedagógiai szük-
ségleteket  mutató gyermekekre is.  Egyes országok azonban speciális  oktatási
rendeleteket  is  alkottak  azzal  a  céllal,  hogy  hangsúlyozzák  a  nemzet
elkötelezettségét e csoport szolgálata iránt. A törvényhozást azonban hatékonnyá
kell tenni és a végrehajtást irányítani. Miután a törvények általában hosszabb
ideig vannak érvényben, az is lényeges, hogy figyelemmel kísérjük alakulását
nehogy már elavult koncepciókra alapozzon.

Tervezés

A  közepes  és  enyhe  problémákat  mutató  gyerekek  és  fiatalok  nagy
többségének,  kb  80-90  százalékának  meglehetősen  egyszerű  intézkedésekkel
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segíteni lehet az általános iskolán belül. A fennálló oktatási programokkal, és
alapvető egészségügyi,  szociális  és  oktatási  szervizzel egyszerűen kiegészítve
kitágítható a legtöbb iskola szolgáltatása, lehetővé téve a speciális szükségletű
gyermekek bevonását.

Lényeges,  hogy  a  speciális  pedagógiai  szükségleteket  mutató  gyermekek
nevelését célzó tervezést az általános oktatási kontextuson belül kezeljék és nem
külön témakörként egy későbbi szakaszban.

A speciális oktatási igények kielégítése az „Iskola mindenkinek” részét kell
képezze, és szoros kapcsolatban kell lennie az általános és szakmai értékek és
attitűdök kérdéseivel, az anyagi források szétosztásának kérdéseivel, a tantervi
adaptáció  és  fejlesztés,  a  módszertan,  a  tanárképzés  minősége  és  az  iskola-
szervezés kérdéseivel.

A speciális pedagógia legyen

ELISMERT - mint felelősség mindenkiért az iskolarendszerben
ORSZÁGOS - nyitott mindenki számára, akinek szüksége van rá
ELÉRHETŐ - a fizikai korlátok csökkentése révén
DECENTRALIZÁLT - mint a reguláris oktatási rendszer része
INTEGRÁLT -  lehetővé  téve  a  speciális  oktatási  szükségletű  gyermekek
számára  a  „legkevésbé  korlátozó  környezetben”  való  oktatást,  de  mégis
kielégítve a gyermek speciális oktatási szükségleteit
RUGALMAS - és gyermekközpontú olyan tartalommal, mely inkább élet-
központú, mint tantárgyközpontú
ÁTFOGÓ - a  gyermek valamennyi szükségletére  ügyelve teljes  gyermek-
kora folyamán
KOORDINÁLT - minden szinten
SZAKSZERŰ - megfelelően képzett és elkötelezett tanárok által
REALISZTIKUS - tekintetbe véve az aktuális gazdasági, technikai, szociá-
lis, kulturális és politikai realitásokat

Szervezés

Az integrációra helyezett hangsúly következményeként a speciális oktatási
szükségletű gyermekek pedagógiai ellátása az általános iskolarendszer része kell
legyen, s így az Oktatásügyi Minisztérium felelősségi  körébe tartozik.  Ebből
eredően  a  központi  és  helyi  szintek  pedagógiai  tisztségviselőinek  speciális
kompetenciával  kell  rendelkezniük  ezen  témákban.  A  speciál-pedagógiai
osztály/részleg  egyszerű  adminisztrációs  szervezési  egység.  Azonban  mind
gyakrabban fordul elő, hogy a speciális oktatást az általános rendszer részeként
kezelik, s így elkerülik annak egyértelmű veszélyét, hogy a speciális oktatás a
közoktatáson kívüli párhuzamos rendszerként létezzék.
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Költségvetési szempontok

Mind több országban tudatosul a tény, hogy szegregált speciális pedagógiai
szolgáltatásainak hagyományos formái a speciális iskolákban és központokban
igen költségesek és ugyanakkor csak keveseket érnek el. Az elérhető források
(személyi és anyagi) újraelosztása jobb szolgáltatásokat biztosíthat a korábbinál
számos rászoruló gyermek számára.

A súlyos  problémákat  mutatók  számára  extra  költségeket  kell  biztosítani,
azonban a kisebb nehézségeket mutatók nagy többsége számára adekvát oktatás
nyújtható  a  kiadások  meg  nem  növelése  (vagy  igen  csekély  megemelése)
mellett, ha az iskolákat és tanárokat képessé teszik a szükségletekre való megfe-
lelő reagálásra. Ez elsősorban a tanárképzés, a tantervfejlesztés kérdése. Ebből a
szempontból  nem  szabadna  elfeledkezni  a  helyi  közösségek  önsegélyező
dinamikájáról. Lényegesen nagyobb a hatalmuk és hatékonyabbak, mint ahogy
azt  gyakran  tartják.  A közösségre  alapozott  rehabilitáció  nemrégen  lezajlott
projektjei megmutatták, hogy a szükséges teendőkben bízó helyi lakosok akarják
is, és képesek is a szükséges források mobilizálására.

A speciális pedagógia szerepe

Az  oktatásra  szánt  forrásokkal  valamennyi  gyermeket  el  kell  látni.  A
speciális  pedagógia  ne  alkosson  egy  izolált,  párhuzamos  oktatási  rendszert,
hanem ehelyett inkább a teljes oktatási rendszer felelősségét és elsődlegességét
kell  jelentse  az  iskolai  és  társadalmi  teljes  részvétel  terén  való  egyenlőség
szempontjából.

A speciális pedagógiát a reguláris oktatás egy változatának kell tekinteni,
nem pedig az oktatás egy külön formájának. Ennek először is bátorítania kell a
„normál”  iskolákat  arra,  hogy  rugalmasabbak  legyenek  és  jobban  alkalmaz-
kodjanak  az  eltérésekhez,  s  ezután  kellene  összpontosítaniuk  erőiket,  hogy
megsegítsék a speciális pedagógiai szükségleteket mutató gyermekeket.

Az „oktatás mindenkinek” mint  cél  nem érthető el  a  speciális  pedagógiai
igényű  gyermekekről  történő  gondoskodás  nélkül,  ez  lehetne  a  kritériumok
egyike e cél elérésének meghatározásánál.

A szülők bevonása

A szülőknek  joguk  van  arra,  hogy  bevonják  őket  a  gyermeküket  érintő
határozat  hozatalába,  s  szülőknek kell  őket  tekinteni.  Ott,  ahol ez az együtt-
működés  létrejött,  igen  fontos  erőnek  bizonyultak  a  tanárok  és  az  iskolák
számára.  Az  „iskola  mindenkinek  falainak  letörésével”  kialakulhat  a  helyi
közösség megnövekedett részvétele és támogatása.
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Az integrált speciális oktatás révén visszakerült a felelősség az egyénhez, a
családhoz, a körzeti iskolához és a helyi közösséghez. (4. ábra)

A működéshez

Az új stratégiákra alapozva, többek között az alábbiak ajánlhatók:
- az érvényes törvények áttekintése
- az eljárások felülvizsgálata
- új képzési modellek kezdeményezése
- a speciális szükségletű gyermekek számára integrált oktatási modellek be-

vezetése és fejlesztése
- a tanterv rugalmasságának és adaptálásának biztosítása
- a speciális iskolák szerepének kiterjesztése, hogy segítő központokként is

működhessenek
- a helyi közösségre alapozott rehabilitációs kezdeményezések támogatása és

a
- koordináló mechanizmusok létrehozása

4. ábra  Oktatást mindenkinek, a speciális szükségletű gyermekeknek is

Fordította: DR. CSÁNYI YVONNE
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