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Az integrált neveléssel foglalkozó konferenciák és publikációk témaválasz-
tása ma már rendkívül gazdag. Az elmúlt évtized hazai közleményeiből jól
nyomon követhető, hogy az integrált nevelés oktatásszervezési problémái,
ezek gyakorlati  megoldásai,  valamint  az együttnevelés elméleti  pedagógiai
kérdései kerülnek egyre inkább előtérbe. Nem túlzás azt mondani, hogy kiala-
kulóban van a pedagógiának egy új ága, az integratív pedagógia, amely az
együttnevelés folyamatának, az inkluzív iskola megteremtésének tárgykörét
vizsgálja. Néhány jellegzetes megállapítás, esetenként igazolt kutatási ered-
mény, illetve további problémafelvetés felvázolását célozza ez a rövid össze-
foglalás.

A hagyományosan szelektív pedagógia figyelme elsősorban a tanulási telje-
sítmények eltéréseire, a fejlődés zavaró tényezőire koncentrál, amelyeket in-
dividuális hiányosságként értékel, s amelyeknek okait a pedagógia gyakorlati
művelői általában az érintett személyben vélik felfedezni. Az integratív pe-
dagógia felfogása szerint ezzel szemben az ember életét – beleértve iskolai ta-
nulmányait is – saját individuális előfeltételei mellett a mindenkori környezet
is meghatározza. E felfogás szerint minden embert csakis a környezettel való
összefüggésben, a környezettel kialakult interakciók alapján jellemezhetünk.
Eszerint a fogyatékosságot sem tekinthetjük kizárólag egyéni sorsnak, hanem
azt szélesebb összefüggésben társadalmi jelenségként kell értelmezni. (Feu-
ser, 1988)

* „Az enyhe értelmi fogyatékos tanulók integrált nevelés-oktatásának lehetőségei” című
országos közoktatási konferencián (Lillafüred, 2001. május 7-8.) elhangzott előadás rövi-
dített változata
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Oktatásszervezési szempontból a hagyományos képzési rendszerben a ké-
pességek és teljesítmények szempontjából a homogén tanulócsoportok kiala-
kítására törekedtek. A csoportok kialakításában a tantervi követelményekhez
viszonyított iskolai eredmények határozták meg a szelektálást. Az integratív
pedagógia ezzel szemben a tanulók individuális különbségeit természetes je-
lenségnek tartja és meghatározó pedagógiai értéknek az individuális adottsá-
gok figyelembevételét és az ebből következő differenciáló oktatást. A hetero-
gén képességszintű csoportokban folyó oktatás előnyeit számos kutatási ered-
mény és a gyakorlati tapasztalat is alátámasztja. (Wocken, 1988; Papp, 1995;
Kőpataki, Salné, 2001)

Az integrált nevelés hazai bevezetésének kezdeti időszakában már rendel-
kezésre álltak a nyugat-európai országokban folyó kutatások egyes eredmé-
nyei és azok a tézisek, amelyeket filozófiai és oktatáspolitikai szempontból ál-
lítottak össze. (Muth, 1991; Papp, 1994, 29-33.) Ezek közül – gondolatmene-
tünk szempontjából – kiemelendők azok a tézisek, amelyek szerint az integrá-
ció megvédi a gyermeket az iskola deficit-orientáltságától, illetve minden
esetben szükséges az integrált nevelés jogi és pedagógiai szabályozása. – A
90-es években további elveket, valamint feltételeket publikáltak a megvalósít-
ható és pedagógiai szempontból is eredményesnek tekinthető integrációval
szemben, mint például a team-oktatás, a tanulási kooperáció, az intenzív dif-
ferenciálás, az önkéntesség, a szülők választási joga. (Bundschuh és mtsai,
1999, 145-147.)

Az integrált neveléssel foglalkozó kutatások előterében áll napjainkban az
a kérdés, hogy az iskolai együttnevelés oktatásszervezési szempontból tényle-
gesen megvalósítható-e, illetve ehhez milyen pedagógiai feltételeket szüksé-
ges teremteni. Az integrált nevelést folytató iskolák tapasztalatai közül külö-
nösen figyelemre méltók a sérült és nem sérült gyermekek között végbemenő
interaktív folyamatok, a tanulási teljesítmények alakulása, a szociális és emo-
cionális dimenziókban végbemenő változások, a szülői együttműködés szere-
pe. A didaktikai és módszertani szempontú kutatások problémafelvetései el-
sősorban az önálló tanulási folyamatok, az egyéni tanulási képességre alapo-
zott differenciálás, a tanulássegítési technikák, illetve a reális teljesítményér-
tékelés kérdéseivel foglalkoznak. A módszertani kutatások egyik jellegzetes
problémája az, hogy az integrált nevelés sajátosságaiból következően általá-
ban kis minták, illetve nehezen összehasonlítható minták vizsgálatát teszi
csak lehetővé. Ezért a hagyományos empirikus kutatások mellett egyre gya-
koribbak az esettanulmányok, a pedagógiai naplók, az interjúk és a megfigye-
lések elemzései. Napjainkban emellett megjelennek azok a kutatások is, ame-
lyek intézményirányítási, szervezetműködési szempontból vizsgálják a kü-
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lönböző régiókban folyó együttnevelési formákat, illetve az integrált nevelés-
nek a tanköteles koron túli életszakaszokra vonatkozó hatásait. (Haeberlin és
mtsai, 1991)

Az integrált nevelés szélesebb körű elterjedésének egyik nélkülözhetetlen
feltétele a pedagógusok megfelelő felkészítése erre az újszerű és pedagógiai
szempontból rendkívül komplex feladatra. (Mesterházi, 1988) Különösen az
általános iskolában tanító valamennyi pedagógus számára egyformán szüksé-
ges a tanulási nehézségek kialakulásának, megjelenési formáinak, ezek pszi-
chológiai hátterének, valamint az ilyen esetekben szükséges megfelelő peda-
gógiai eljárásoknak az ismerete. Ezeknek az ismereteknek a birtokában lehet-
séges annak az iskolai attitűdnek a kialakulása, amelyet a következő szem-
pontok elfogadása jellemez: „Tanulási nehézség minden gyermeknél fellép-
het... a nehézségek a tanulási folyamat velejáróiként értelmezhetők... A ta-
nulási nehézségek nem elsősorban a gyermek képességeinek hiányosságaira
vezethetők vissza, hanem a pedagógusok tanítási gyakorlatára, az osztály-
munka szervezésére. A pedagógiai gyakorlat megváltoztatásával a nehézsé-
gek  elkerülhetők...  A segítségnek  minden  gyermek  számára  rendelkezésre
kell állnia... A külső gyógypedagógiai segítség elsősorban a többségi iskola
pedagógusának szól... de a gyermek számára is rendelkezésre áll.” (Csányi,
1990; Ainscow, 1995; Perlusz, 2000, 10.)

A pedagógusképzésben elsajátíthatók azok a munkaformák, amelyek szük-
ségesek az integrált nevelés mindennapi gyakorlatában, mint például a koope-
ratív tanulás, a csoportos tanulási módszerek, a pedagógiai diagnosztikai el-
járások, az elemző esettanulmányok stb. Különös jelentőséget kaphat azok-
nak a didaktikai alapstruktúráknak az alkalmazása, amelyek a fejlődési folya-
matok megtanulását, a tanulás-szervező stratégia tanulását vagy az értékköz-
vetítést és az identitástanulást teszik lehetővé. Ezek segítségével részleteseb-
ben és alaposabban tervezhetők a tanulási folyamatok. (Mesterházi, 1998,
136-153.)

Az integrált nevelést az európai oktatási rendszerekben az esélyteremtés, az
esélyegyenlőtlenségek csökkentésének eszközeként ismerik el. A hazai okta-
táspolitika is elismeri, hogy léteznek sajátos oktatási szükségletekkel rendel-
kező célcsoportok, mint például a „mentális és fizikai fogyatékossággal” ren-
delkező gyermekek, a kisebbségekhez tartozó gyermekek, a bevándorló csalá-
dok gyermekei. Számukra az integrált nevelés az egyik elemi feltétele az
esélyteremtésnek. E felfogás szerint azonban nem lehet célul kitűzni minden
fogyatékos gyermek integrációját, „mert létezik a fogyatékosságoknak olyan
mértéke, amelynek esetén az erre a célra szakosodott intézményekben sokkal
hatékonyabb fejlesztő munka valósulhat meg.” (Radó, 1999, 7-9.)
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