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Bemutatkozás

1973-ban a Német Hivatali Tanács (German Official Council) javaslatot tett a
szigorú elkülönítõ speciális iskolarendszer hagyományának elhagyására és a
fogyatékos és nem fogyatékos tanulók együttnevelésének támogatására az
iskolákban, ahol lehet. A szülõk és a szakma nyomásának köszönhetõen két
évvel késõbb Berlinben már elindult az elsõ iskola egy „integrációs 
osztállyal” az alsó tagozaton. Valójában a fogyatékos tanulóknak (students
with handicaps) mintegy egynegyedét oktatták a többségi iskolákban, míg
nagyobb részük még mindig speciális iskolába járt, aminek idõközben a struk-
túrája megváltozott.
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Most azt szeretném bemutatni, milyen elméletek és teóriák alakultak ki
azóta az integráció és inklúzió elfogadásában, és milyen modelleket alkal-
maznak a gyakorlatban.

Amikor iskolai integrációról beszélek Németországban, akkor nem csak a
jelenlegi általános iskolarendszert kell szemügyre vennünk, hanem szükséges
pillantást vetni a történetére is.

Európában vannak országok, mint Hollandia, Svájc vagy Németország,
ahol igen nagy hagyománya van a fogyatékos tanulók (students with dis -
abilities) erõsen specializálódott iskolarendszerének. Másrészt vannak olyan
országok, ahol sokkal késõbb kezdtek el speciális oktatási támogatást nyújtani
a speciális szükségletû emberek (special needs) számára. És ha végig gon -
dolják, hogy az Európai Közösség egyre nagyobbá válik, teljesen világos,
hogy foglalkoznunk kell a mássággal és a különbözõséggel az oktatás terü le -
tén is.

A fogyatékos tanulók (students with disabilities) oktatásának
történeti áttekintése

Európában a speciális oktatás kezdetéhez a 18. század utolsó évtizedéig kell
visszamenni. Azok, akiket a felvilágosodás gondolatai befolyásoltak, 
bizonyították, hogy még a siket és vak embereket is lehet oktatni. Mindez
Párizsban kezdõdött, és az úttörõk egész életükben küzdöttek a speciális isko-
lákért, ami akkor az egyetlen módja volt, hogy biztosítsák az oktatást azok
számára, akiket a társadalom kirekesztett. 

A 19. században csaknem minden európai országban bentlakásos intéz -
ményeket és speciális iskolákat létesítettek az értelmi és a testi fogyatékos
emberek (mentally and physically disabled persons) számára. Ezeket az állam
vagy az egyház mûködtette. Nagyon hosszú folyamat volt, míg minden
speciális szükségletû tanuló lehetõséget kapott az oktatáshoz. Ha megnézzük
az egyre nagyobb Európát, az új, fõként keleti államokkal, nem vagyok egé-
szen biztos benne, hogy ma minden speciális szükségletû gyermek meg kapja
a szükséges megsegítést az oktatásban. Németország például igen korán kiala-
kított egy speciális iskolarendszert, de törvény csak 1911-ben deklarálta a
siket és vak személyek jogát az oktatáshoz. Az értelmi fogyatékos emberek
jogát pedig csak a múlt század ’60-as éveiben ismerték el. 

A II. világháború után egy új filozófia jelent meg, fõleg a skandináv 
országokban, de Olaszországban és Nagy-Britanniában is, ami a normalizáció
elvére irányította a figyelmet. Ez a speciális intézmények negatív oldalaira
helyezte a hangsúlyt, ezeket már többé nem tekintették úgy, mint a fogyatékos



tanulók (handicapped students) oktatásának legjobb módját, hanem a
társadalmi elszigetelõdés területeinek tartották. Azért, hogy a szociális szeg-
regációt elkerüljék, a pragmatikus skandináv és brit filozófiák az „úgyne -
vezett integrációhoz” folyamodtak, ami a fogyatékos és nem fogyatékos 
tanulók (handicapped and non-handicapped students) komprehenzív oktatását
jelenti.

Összegezve, úgy gondolom, hogy a visszatekintés szükséges annak meg -
ér té séhez, hogy a demokratikus jóléti rendszernek köszönhetõen a fogyatékos
személyek oktatáshoz való joga egy hosszú folyamat eredménye. Ezenkívül,
fel kell ismernünk, hogy a speciális intézményeknek és iskoláknak mindig két
oldaluk van: a pozitív oldal, ami a védelmet és az oktatást jelenti azok szá-
mára, akiket a többség könnyen figyelmen kívül hagy; valamint a negatív
oldal, ami a szociális kontrollban és elszigetelõdésben mutatkozik meg.

A speciális oktatás hagyományos rendszere Németországban

Egyszer egy dán kollégám megpróbálta elmagyarázni nekem, hogy az integ -
ráció igazán nem új dolog a skandináv mentalitás számára, és a következõt
mondta: Olyanok vagyunk, mint a régi vikingek, akik mindenkit magukkal
vittek a hajóra. Mindenkinek volt feladata, még az értelmi fogyatékosnak is,
õ a tüzet õrizte. Ez a megjegyzés mutatja a szolidaritás érzését egy hosszú
történelemmel rendelkezõ kis népnél. Teljesen természetszerû, hogy ez az
érzés tükrözõdik az iskolarendszerükben is. Ezért a skandináv országok a II.
világháború után hamar kialakították a komprehenzív iskolarendszert, és 
teljesen világos, hogy a fogyatékos tanulók integrációja Skandináviában a
nem szelektív általános iskolarendszer létezésének köszönhetõen lehetségessé
vált.

Más európai országokban, mint például Németország, eltérõ hagyo má -
nyok és mentalitás létezik, és egyértelmû, hogy a szelektívebb iskolarend -
szerrel bíró országokban sokkal nehezebb integrálni a speciális szükségletû
tanulókat. Például a 19. század óta Németországnak három különbözõ iskola -
típusból (Hauptschule, Realschule, Gymnasium) álló szelektív isko la rend -
szere van, és csak a Grundschule (alsó tagozat) komprehenzív.

A nemzetközi PISA-vizsgálat a német iskolarendszer szelektív jellegére
irányította a figyelmet, de pillanatnyilag a német politikusok nagy többsége
kerüli az iskolarendszerünk alapstruktúrájáról szóló vitát. Több mint 100 évig
volt egy reformmozgalmunk a komprehenzív iskolarendszer érdekében, de
sajnos a legjobb iskolaszervezetrõl mindig erõsen ideológiai vita folyt
Németországban. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy csak két hónappal
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ezelõtt két tartomány szociáldemokrata vezetõje ismét a politika napirendjére
tûzte a komprehenzív iskola kérdését.

Az általános iskolarendszerhez képest Németországban a speciális oktatás
erõsen specializált iskolarendszer keretei között fejlõdött, és majdnem 
teljesen elkülönül a hagyományos iskolától. Hogy fogalmuk legyen a német-
országi speciális oktatás hagyományairól, pillantást vethetnek az 1. táblázatra,
ami 10 különbözõ speciális iskolatípust mutat:

1. táblázat
A speciális oktatás hagyományos rendszere Németországban

Schule für Blinde vakok iskolája

Schule für Gehörlose siketek iskolája

Schule für Geistigbehinderte értelmi fogyatékosok iskolája

Schule für Körperbehinderte testi fogyatékosok iskolája

Schule für Lernbehinderte tanulásban akadályozottak iskolája

Schule für Schwerhörige nagyothallók iskolája

Schule für Sehgeschädigte gyengénlátók iskolája

Schulen für Sprachbehinderte beszédfogyatékosok iskolája

Schulen für Verhaltensgestörte magatartás-zavarosok iskolája

Krankenhausunterricht und Hausunterricht tanítás kórházban lévõ és különbözõ 
okok miatt otthonlevõ gyermekeknek

Reform a speciális oktatásban

A ’70-es évek óta a szakmai szervezetek, a szülõk és a helyi önkormányzatok
megtörték a szegregáció hagyományát Németországban. Különösen a
Skandináviában történt elõrehaladásra mutatva megvitatták, hogy ahol csak
lehetséges, integrált iskoláztatást kellene létrehozni, hogy a speciális
szükségletû tanulókat képessé tegyék a társadalomba való beilleszkedésre. Az
utóbbi 30 évben sok változás történt a speciális oktatásról szóló vitában
Németországban.

Elmozdulás történt az integráció kérdésében az igen dogmatikus, 
ideológián alapuló perspektívától egy differenciáltabb és realisztikusabb
szemléletmód felé. A ’70-es évek elején a kritikusok megkísérelték teljesen
megszüntetni az elkülönítõ speciális iskolarendszert. Másrészrõl a rendszer
támogatói azt mondták, hogy a fogyatékos gyermekek a tervezett integrációs
keretek között figyelmen kívül maradhatnának. Ma ez a két álláspont közele -
dik egymáshoz.
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Az elmúlt 30 évben minden érdekeltnek volt alkalma megvizsgálni,
hogyan történik ez más nyugati országokban, mint Svédország, Dánia, Nagy-
Britannia és az USA, akiknek több tapasztalatuk van az integrációban, mint
Németországnak. Mindemellett ezekben az országokban is bizonyos mértékig
léteznek speciális iskolák és osztályok.

Ennek a gyakorlati nézõpontnak tipikus példája a svéd Oktatási Javaslat
(2. táblázat), ennek 6. pontja a következõképp fogalmaz:

2. táblázat   A svéd Oktatási Javaslat
Fogyatékossági politika tervezete – Útmutató a helyi önkormányzatoknak

„Az államoknak el kellene ismerni a fogyatékos gyermekek, fiatalok és felnõttek
egyenlõ alap-, közép- és felsõoktatási lehetõségének elvét, integrált keretek között.
Biztosítaniuk kellene, hogy a fogyatékos személyek oktatása az oktatási rendszer
integrált része legyen.”

Kérdések

6/1. pont:

• Biztosítják-e a helyi önkormányzatok a fogyatékos személyek integrált
keretek között történõ oktatását?

• Integrált része-e ez az oktatási forma az oktatástervezésnek, a tanterv -
fejlesztésnek és az iskolaszervezésnek?

6/8. pont:

• Létezik-e speciális oktatás azok részére, akiknek speciális szükségletei
nem elégíthetõek ki megfelelõen az általános iskolarendszerben?

• Az ilyen típusú oktatás egyenlõ színvonalú-e más oktatással?

6/9 pont:

• Vannak-e speciális iskolák azon siket/nagyothalló illetve siket/vak 
személyek számára, akiknek szükségük van a jelnyelven történõ oktatásra?

• Ha nincs, hogyan elégítik ki ezen tanulók igényeit?

Az összehasonlító szemléletmódnak jelentõs hatása volt a vitára Német -
országban. Míg a korábbiakban a vita mindig azzal a kérdéssel kezdõdött,
hogy milyen intézményes keretek lennének alkalmasak, ma a középpontba
kevésbé az iskolarendszer szerkezete, mint inkább az egyes tanulók sze mé -
lyes szükségletei kerülnek. Ez a hozzáállásban történt változás egyértelmûvé
teszi a kifejezések megváltozását is. Az Oktatási Miniszterek Állandó Kon -
ferenciája 1988-ban elhagyta a „Sonderschülbedürftigkeit” (speciális iskolába
járás szükséges) kifejezést, és a „sonderpädagogischer Förderbedarf” (sajátos
nevelési igény) kifejezést alkalmazza helyette.
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Ma a speciális oktatási ellátás legkevesebb 6 különbözõ modelljét lehet
megkülönböztetni a német iskolákban. (3. táblázat)

3. táblázat

A speciális oktatási ellátás különbözõ modelljei a német iskolákban

• Preventív intézkedések a többségi iskolákban
• Speciális oktatási ellátás a kis létszámú speciális osztályokban

(Kleinklassen)
• Speciális oktatási támogatás utazó gyógypedagógus révén
• Együttmûködésen alapuló speciális oktatási támogatás
• Speciális oktatási támogatás az integráló osztályokban, a többségi 

iskolákban (Integrationklassen)
• Speciális oktatási támogatás a speciális iskolákban

Az egész országra vonatkozó statisztikai áttekintés (4. táblázat) világosan mu -
tatja, hogy a speciális szükségletû tanulók nagy része még mindig speciális
iskolába jár. Mindazonáltal a többségi iskolákban a számuk folyamatosan
növekszik, így kb. 3% volt 1989-ben és 13% 2001-ben.

Összehasonlítva más tartományokkal, Berlinben a legmagasabb az úgyne -
vezett integrált fogyatékos tanulók száma. (5. táblázat) A sajátos nevelési
igényû tanulók (special educational needs) 22,5%-a megkapja a speciális 
oktatási támogatást a többségi iskolában Berlinben. A tanulók 77,5%-a (13572)
jár speciális iskolába vagy osztályba (lsd. 6. táblázat). A „Grund schule”-ban
(alsó szakasz) a speciális szükségletû integrált tanulók aránya átlagosan 34,4%
(1 – 6. osztályfokig), a felsõbb évfolyamokon (7 – 10. év folyamig) 9%.

Tapasztalatok és feladatok

30 év tapasztalatai után senki nem tagadhatja Németországban tovább, hogy
lehetséges az iskolai integráció. De a vita számos fontos kérdése még meg -
oldatlan. Ezek közül néhány fontosabb:

Az ezen a területen dolgozók folyamatosan hangsúlyozzák, hogy a fogya -
tékos emberek integrációjának kérdését nem kellene a társadalmi keretek
figyelembe vétele nélkül megvitatni.

A fogyatékos emberekkel szembeni társadalmi attitûdnek és értékeknek
változniuk kell, hogy ennek a kisebbségnek a társadalmi integrációja hatékony
legyen.

A fogyatékos tanulók és nem fogyatékos társaik sikeres oktatása az általá -
nos iskolarendszerben sajátos orientációt kíván, ami még csak bizonyos fokig
tapasztalható az általános iskolákban Németországban. A középfokú oktatás
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(mint egész) sokkal szelektívebb marad, mert még mindig szelektív iskola -
rendszerünk van.

Kétségtelen, hogy mind a többségi pedagógus, mind a gyógypedagógus
szerepének meg kell változnia. A többségi iskolák pedagógusainak nem csak
a hozzáállásukat kell megváltoztatni azon tanulókhoz, akik különböznek,
hanem tanári kompetenciájukat is bõvíteni kell, hogy képesek legyenek 
minden gyermek igényeit kielégíteni. Másrészrõl a gyógypedagógusoknak fel
kell adniuk „elszigetelõdésüket”, és helyette meg kell tanulniuk rugalmasnak
lenni, együttmûködni különbözõ emberekkel, bizonyos értelemben tanácsot
és támogatást nyújtani.

Az egyetemek és fõiskolák tanárképzési programjainak figyelembe kelle-
ne venni a szerepek változásából adódó új feladatokat; belsõ képzé sek nek
kellene elérhetõnek lenni minden olyan pedagógus számára, aki az iskolai
integrációban részt vesz.

A berlini Humboldt Egyetem tanárképzõ programja két éve megváltozott.
Most minden hallgatónak két, a sajátos oktatási-nevelési igénnyel kapcsolatos
kurzusra kell járnia, hogy tudomást szerezzen ezekrõl a tanulókról, akik nem
reprezentálódnak az úgynevezett átlagban.

Amióta a társadalmi integráció az általános cél, az iskoláknak figyelembe
kell venniük tanulóik iskola utáni életét is. A speciális iskoláknak Német or szág -
ban nagy hagyományaik vannak a szakmai oktatásban, és eddig nin csenek 
látótávolságon belül olyan alternatívák, amelyek felválthatnák ezeket a jól 
kialakított, de a fogyatékossághoz kapcsolódó támogató megoldásokat. Gyakran
szól a vita arról – a szakiskolai képzéssel kapcsolatban – , hogy a társadalmi
integráció, mint cél sikeresen csak a szegregáció egy szakasza révén érhetõ el.

Végül, van egy félelem, hogy az állami politikai szervek esetleg úgy tekin -
tenek az iskolai integrációra, mint a pénz megtakarításának lehetõségére. Az
egyesítés egyrészrõl hatalmas gazdasági problémákat idézett elõ, másrészt az
iskolai integráció sok pénzbe kerül. Így ezt a félelmet komolyan kell venni.

Konklúzió

A cél a sajátos nevelési igényûek oktatásában mindig ugyanaz marad: meg -
gyõzõdni arról, hogy az oktatáshoz való emberi jog a sajátos nevelési igényû
tanulók esetében is megvalósul. Jó okunk van hinni, hogy ez a cél megvaló-
sulna integrált, többségi és inklúzív iskolai keretek között. De ez nem egy
dogma, hanem a pedagógiai gyakorlat pragmatikus kérdése.

Az eltérõ európai hagyományoknak megfelelõen és általában az emberi
különbözõséget illetõen két dolgot kell szem elõtt tartani, amikor a mindenki-
nek szóló oktatás megvalósul. Minden európai számára cél kellene, hogy legyen
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a sajátos igényû emberek oktatáshoz, illetve a társadalomban való részvételhez
való joga. A cél elérésének módja az országok tradícióinak megfelelõen eltérõ
lehet. Úgy gondolom, ez nem veszteség, hanem az európai kultúra gazdagságá-
nak szimbóluma, amit bizonyos mértékig meg kellene õrizni.

4. táblázat 
A sajátos igényû tanulók száma a speciális 

és a többségi iskolákban 2002-ben

Sajátos igényû tanulók Sajátos igényû tanulók
a speciális iskolában a többségi iskolában

%-ban  (fõ) %-ban  (fõ)

tanulásban akadályozott tanulók 88,1  (231.138) 11,9  (31.251)
látássérült tanulók 72,0  (4.761) 28,0  (1.852)
hallássérült tanulók 76,4  (11.099) 23,6  (3.419)
beszédfogyatékos tanulók 78,5  (35.245) 21,5  (9.646)
mozgáskorlátozott tanulók 83,8  (22.186) 16,2  (4.297)
értelmi fogyatékos tanulók 97,2  (68.470) 2,8   (1.981)
viselkedési zavaros tanulók 71,3  (29.250) 28,7  (11.762)
beteg tanulók 98,3  (9.426) 1,7   (166)
egyéb tanulók 92,6  (17.865) 7,4   (1.430)

5. táblázat
Speciális oktatási támogatás a többségi iskolákban Berlin tartományban

A sajátos nevelési igényû tanulók száma a többségi iskolákban

1986/87 nincs adat
1988/89 105
1990/91 483
1992/93 1437
1994/95 2539
1996/97 3327
1997/98 3940
1998/99 5130
1999/2000 5558
2000/2001 6589
2001/2002 5662

A sajátos nevelési igényû tanulók 29,8%-a (5662) megkapja a speciális 
oktatási támogatást a többségi iskolákban Berlinben.
A tanulók 70,8%-a (13.744) speciális iskolába vagy osztályba jár.
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