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Absztrakt
Dolgozatomban arra kerestem a választ, mi állhat az iskolai integráció sorozatos kudarcainak,
látszatsikereinek hátterében, illetve milyen tényezõk befolyásolják az integráló pedagógusok gyakorlati
munkáját a sajátos nevelési igényû tanulók esetében? Kinek a felelõssége az elõkészítetlen integráció kapcsán
sorozatos iskolai kudarcokba futó tanulók sikertelensége? 

Vizsgálódásom 12 dél-magyarországi általános iskolára terjedt ki, melyek mindegyike felvállalja a fogyatékos
gyermekek oktatását-nevelését, ugyanakkor nem érzékelhetõ, hogy elõsegítenék a sajátos nevelési igényû
tanulók befogadását. A gyakorló pedagógusok megfogalmazásában igyekeztem megvilágítani az iskolai integ-
ráció kritikus pontjait, melyek mentén kirajzolódik az integráció egy új típusa: a „kényszerintegráció”.

Kulcsszavak: sajátos nevelési igény, együttnevelés, szemléletváltás, elõítélet, feltételrendszer

A kutatás témája
Kutatások igazolják, hogy az oktatás eredményességét nagymértékben meghatározzák
a helyi intézményi, egyéni szintû tényezõk. A megkövesedett pedagógiai mentalitás
azonban stabil védelmet nyújt a valódi, szerkezeti-szervezeti átalakulással, az integ-
rációval szemben. A felszínen talán úgy tûnik, folyik egyfajta lassú átalakulás az iskolai
intézményekben, a mindennapokban azonban határozottan észlelhetõ a változásokkal
szembeni ellenállás. Milyen tényezõk befolyásolhatják az integráló pedagógusok
gyakorlati munkáját a sajátos nevelési igényû tanulók esetében?

Az integráció bevezetése
Az integráció elméletével itt csak röviden foglalkozom, de ki nem kerülhetem.

Az együttnevelésnek számos formája mûködik, attól függõen, hogy a gyermekek
mennyi idõt és milyen minõségben töltenek együtt. A szemlélettel szoros összhangban
áll a bánásmód kérdése, a nevelés módjai, az „épek társadalmában” elfoglalt helyük,
jogaik megfogalmazása, a rehabilitáció s az inklúzió gondolata. 
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Az integráció feltételrendszere
A befogadást minden esetben elõ kellene készíteni: ki kell alakítani azt a környezetet,
amely alkalmas a befogadásra, és fel kell építeni azt a rendszert, amely képes a befo-
gadásra. Erre szolgálnak a tényszerûen felmérhetõ, ellenõrizhetõ jogi, tárgyi és személyi
feltételek. Mindezeket azonban nem találtam elegendõnek arra, hogy láttassa az integ-
ráció gyakorlatát. Az integrációval szemben kialakított álláspont, hozzáállás meghatá-
rozóbb lehet az iskolai integráció sikereinek tekintetében, mint bizonyos elõírások
betartása vagy megszegése.

AZ INTEGRÁCIÓ OBJEKTÍV/SZANKCIONÁLHATÓ FELTÉTELEI közé tartoznak a
jogi, tárgyi és személyi feltételek. Tisztában vannak az alapvetõ emberi jogokkal, a sza-
bad iskolaválasztás jogával, a különleges gondozáshoz, rehabilitációs célú foglalkozta-
táshoz való joggal, dokumentumok szabályozásával, adminisztrációs kötelezettségekkel
ma már szinte minden iskolában. A rehabilitáció során használt eszközigény függ attól,
hogy az integrált tanulónak milyen terápiára (fogyatékosság típusa, súlyossági foka) van
szüksége.

Arra nézvést azonban nincs szabályozás, hogy milyen ismeretekkel rendelkezzen az
integráló pedagógus. Jelenleg erre törekvés is kevés akad1. Az elõírások szerint az integ-
rált tanulóval a rehabilitációs órákon a sérüléstípusnak megfelelõ szakos gyógypedagó-
gus foglalkozik. 

AZ INTEGRÁCIÓ NEM SZANKCIONÁLHATÓ FELTÉTELEI ugyanezek, csak más
oldalról szemlélve. Az integráció feltételei közül a jogi szabályozás a legrendezettebb.
Sajátossága az integráció létrejöttének, hogy a gyermek csak akkor tekinthetõ sajátos
nevelési igényû tanulónak, ha ezt a szakértõi bizottságok valamelyike véleményezi.
Szakértõi véleményhez viszont csak szülõi engedéllyel lehet jutni, ennek hiányában
spontán integráció folyik. A szakértõi vélemények határozzák meg a gyermek tanulási
szükségleteit, lehetõségeit, s ezek alapján vehetõ igénybe az emelt normatíva (és ennek
megfelelõen kell velük számolni az osztálylétszám2 kialakításakor). A szakértõi vélemé-
nyek esetén kérdés, hogy ismerik-e, értelmezik-e, hasznosítják-e azokat a pedagógusok?

Az integráció lényege kellene legyen, hogy minden gyermeket egyenlõ (nem meg-
különböztetõ) bánásmódban részesít. Az egyenlõ bánásmód és a nem szegregáló
pedagógiai módszerek értelmezése azonban kétesélyes, félreértelmezhetõ: egyrészt je-
lentheti az egyformaságot, a tökéletes egyöntetûséget, más értelmezésben minden egyes
tanulót a saját képességeihez mért legmagasabb fokú kibontakoztató tevékenységeken
vezetik keresztül. Ez a módszertani váltás észlelhetõen nem megy az iskolákban, mégis
kevésbé merik bevállalni a módszertani átalakulást kevésbé igénylõ, de láthatóan fo-
gyatékos diákokat.3

A tényfeltáráson túl, hogy egy-egy intézmény rendelkezik-e egy bizonyos eszköz-
rendszerrel, érdemes azt is számba venni, hogy ezek mennyire használhatók? Elérhetõk-e?
Van-e, aki professzionálisan tudja használni? Céljuknak megfelelõen használják-e azokat? 

Fentebb is utaltam már a pedagógusok módszertani tudásának hiányosságára,
mégsem szabad azt figyelmen kívül hagyni, hogy milyen segítséget, támogatást, ösztön-
zést kapnak a változtatás véghezvitelének érdekében, illetve kapnak-e visszacsatolást,

1 Oktatás és Gyermekesély. Kerekasztal: Javaslatok az oktatás megújítására, 2007.
http://oktatas.magyarorszagholnap.hu/wiki/A_Kerekasztal 

2 Magyarországion az integrált gyermekek aránya egy osztályban nincs törvényileg szabályozva; szakmailag
10%-ot tartanak még elfogadhatónak.

3 Lásd: 8. oldal
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megerõsítést munkájukkal kapcsolatban? Engedi-e, ösztönzi-e az iskolavezetés, hogy
egyéni tanrend szerint haladjanak az integráló osztályok? Osztályalakításnál figyelembe
veszik-e az integráló pedagógus többletmunkáját? Hogyan választják ki az integráló
pedagógusokat? Elkötelezett-e az integráció mellett a befogadó pedagógus?

A nehezen ellenõrizhetõ, inkább erkölcsi-etikai feltételek elsõsorban szemléletváltást
igényelnek. Szemléletváltás nélkül, a nem szabályozott kérdések azonnal megnehezítik
az integráció sikerét, hiszen:
– nem ügyelnek kellõképpen az épek és sérültek arányára egy-egy osztályban,
– a pedagógusok ellenszenve dominál, a negatív elõítéletek elfogadottak,
– túlzott elvárásokat fogalmaznak meg mind a pedagógusok, mind a diákok felé, 
– csak alsó tagozaton mûködik. 
A normalizációs elvek pedagógiai interiorizációját megakadályozza a félelem a
megoldhatatlannak tartott pedagógiai feladatok lehetõségétõl, a módszertani váltástól.
Kérdés azonban, hogy kinek a felelõssége az elõkészítetlen integráció kapcsán
sorozatos iskolai kudarcokba futó tanulók sikertelensége?

Az oktatás mint az érvényesüléshez vezetõ út

Az, hogy kinek mennyire lesz eredményes az iskolai pályafutása, több tényezõtõl is
függ. A külsõ, gyermektõl független tényezõk közé soroljuk a képzés szintjét, az
iskolatípust, az iskolaépületek minõségét, a tanuláshoz elengedhetetlen és szükséges
feltételeket, a pedagógusok képzettségét. Ezeket egészíti ki a gyermek értelmi, érzelmi,
szociális kompetenciája. A gyermekek különbözõsége, mássága majdan megmutatkozik
a tanulmányi eredményekben is. A képességbeli különbségek, az érzelmi biztonság, a
pszichés terheltség eltérõ szintje, a családi körülmények változatossága, az érdeklõdési
kör sokszínûsége mindenképpen heterogén osztályösszetételt ad. Értékelésük, osz-
tályozásuk azonban igen egyszerû:
– megfelel a pedagógus (iskola) elvárásainak, és így beilleszkedik a gyermek a rend-

szerbe, azaz problémamentes, illetve 
– a gyermek valamilyen szempontból nem felel meg az elvárásoknak, kilóg a sorból,

önerejébõl nem tud beilleszkedni a rendszerbe, tehát problémás. 
A probléma hátrány. Hátrányból indulni nehézség, ami segítség nélkül csak lemaradást
eredményezhet, azaz a hátránnyal indulók hátránya tovább nõhet.4

A demográfiai apály ellenére is tovább mûködnek azonban az erõs szelekciós
mechanizmusok, melyek éppen a változások ellen hatnak. Ezt bizonyítják az óvodai
tagozatok, a különórák rendszere, a felvételi elbeszélgetések, a várólisták és a települési
különbségek adta lehetõségek, melyek megmutatkoznak az oktatási rendszerben is. Ezzel
összefüggésben elmondhatjuk: a gyógypedagógiai beiskolázás mindig attól függött, hogy
az iskolának kell-e a gyermek vagy sem.5 A szegregált intézmények szükségessége nem
kérdéses, de egyre világosabban látszik, hogy szerepük a súlyosan-halmozottan sérült
gyermekek ellátása és a szaktanácsadás lesz, ugyanakkor az integrálható gyermekek
integrációjára még nem vagy nem megfelelõ módon készültek fel a befogadó iskolák6. 

4 Zrinszky László: Iskolaelméletek és az iskolai élet, 35. o.
5 Mihály Ottó: A magyar közoktatás helyzet, in: Egyéni esélyek, iskolai esélyek, társadalmi esélyek, 23-39.o.
6 Tóth Ákos: Vitatják az integrált oktatásról szóló kutatást, 2008. www.nol.hu/cikk/476578/

Ónody-Molnár Dóra: Ezzel az emberanyaggal úgysem lehet, 2008. www.nol.hu/cikk/476450/
Ónody-Molnár Dóra: Kolompár keze, 2008 www.nol.hu/cikk/476568/
Németh Szilvia–Papp Z Attila: Integrált nevelés Pátkán, in: Új Pedagógiai Szemle 2006/3



A vizsgálati minta
A vizsgált kistérségben 18 általános iskola mûködik és egy egységes gyógypedagógiai
módszertani intézmény. A kutatásban való felkérésnek nem minden intézmény tett
eleget, így a vizsgálati mintát 12 általános iskola adja, melybõl 11 többségi általános is-
kola. A válaszoló intézmények kétharmada községi iskola.

Összesen 26 pedagógussal készítettem interjút, köztük tanítókkal, tanárokkal és
ezekben az intézményekben dolgozó (utazó) gyógypedagógusokkal.

A vizsgálati módszerek leírása
A kistérség minden általános iskolájába integrációs feltételeket feltáró kérdõíveket
küldtem, melyeket a kistérségi alapfokú iskolák kétharmada küldött vissza. Az inter-
júkat eredetileg a válaszoló iskolák összes integráló osztályának osztályfõnökével fel
kívántam venni, mivel azonban a beérkezett kérdõívek szerint a 2006/2007 tanévben
156 osztályból 112 osztályban (71,79%), azaz az osztályok közel ¾-ében tanul
sajátos nevelési igényû tanuló, jobbnak láttam az interjúalanyok számát csökkenteni. 

A kérdõívrõl

A kérdõív 31 kérdést fogalmaz meg. A jogi feltételekre kérdez rá öt pontban, a személyi
feltételeket firtatja nyolc kérdés, a tárgyi feltételekkel foglalkozik öt kérdés, míg adat-
pontosításra szolgál tizenegy kérdés.

Az interjúkról

A pedagógusok érdekes kettõsségben munkálkodnak. Tisztában vannak az oktatási
rendszer hiányosságaival, s ezek elméleti korrekciójával is, amit többnyire verbálisan
meg is fogalmaznak (tudják, kinek mit kell mondani). A megkérdezett pedagógusok
96%-a nõ. 26 fõbõl 22 pedagógus töltött 2-8 évet otthon gyermekével. Többen az
átalakulás éveiben (2002 körül) nem dolgoztak, és úgy csöppentek vissza az integráló
iskola keretei közé. Az azonban minden pedagógusról elmondható, hogy legalább egy
iskolai minitréningen részt vett, ami az integrációhoz kapcsolódott.

„Mindenki betekintést kaphatott a tanfolyamokon. Nyilván mindenkinek a kezébe
került ilyen gyerek. Hogy ki hogy használta a tudást, az egyéni.”

Az általános iskolák jellemzõi
A válaszoló intézmények mindegyike teljes integrációt vezetett be. Negyede az
intézményeknek nagy, városi iskola, míg a válaszadók 2/3-a kisiskola 100 fõ körüli
tanulólétszámmal. A vizsgált területi egység egyetlen gyógypedagógiai intézménye a
megváltozott körülményekhez igazodva, az európai tendenciáknak megfelelõen átala-
kult módszertani intézménnyé.

A városi intézmények mindegyikében van nyelvtagozat. A községi általános iskolák-
ban nem nyújtanak plusz szolgáltatásokat tagozat formájában –, egy intézmény kivéte-
lével (nemzetiségi nyelvoktatás). A tagozatos osztályok hierarchiáját, társadalmi
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összetettségüket nemcsak a tanuló képessége határozza meg, hanem a szülõ társadalmi
státusza is komoly szerepet kap. A szülõ szabad választási joga nem csakaz iskolavá-
lasztást érinti, hanem az osztályválasztást is. Az osztályba sorolás gyakorlatilag azon
múlik, hogy a szülõ vagy a pedagógus tudja jobban képviselni az érdekeit. A tagozatos
osztályok a legvédettebbek a sajátos nevelési igényû tanulókkal szemben. 

„Elvileg véletlenszerûek ezek az elsõ osztályok, de azért most nagyon megváltozott a
nemzetiségi nyelvvel. Azért ez mégiscsak egy szûrõ valamilyen szinten. A szülõ dönti el,
hogy hova szeretné íratni, de azért odahatnak egy picit, ha látják, hogy sok lesz a
gyereknek, akkor már egy kicsit az óvónénik elkezdik gyõzködni a szülõt, hogy talán
nem oda kellene.”

A vizsgált kistérségben feltérképezett tanulónépességbõl (2782 fõ) sajátos nevelési
igényû tanuló 404 fõ (14,52%), akik közül szegregáltan tanul az 1-8. évfolyamon 107 fõ
(a térség összes általános iskolásának 3,84%-a) a kistérség gyógypedagógiai módszer-
tani intézményében. Ez megfelel az országos adatoknak, bár láthatóan a felsõ határhoz
van közelebb. A térség 297 többségi iskolába járó „papíros” gyermekébõl pszichés
fejlõdési zavarral küzd 260 fõ, az „integrált” gyermekek 87,54%-a. A fennmaradó közel
13%-nyi sajátos nevelési igényû tanulók közt találunk enyhén értelmi fogyatékos, be-
széd-, hallássérült és autista tanulót. 

Szakmai ajánlás szerint az osztálylétszám 10%-nál nem javasolt több gyermeket
integrálni, s ez osztályonként maximum 3 fõ lehet. Ez szakmai javaslat, nem kötelezõ
érvényû. A kutatás elsõ meglepõ pontja volt, hogy a városi iskolákban a sajátos nevelési
igényû diákok aránya 10% körüli volt, mégis osztályokra lebontva kiderült, hogy a nem
tagozatos osztályokban nemhogy a létszámhatárt (3 fõ sajátos nevelési igényû tanuló
osztályonként) meghaladják, de a százalékos határ (osztálylétszám 10%-a) három-
négyszeresét is többször elérik, már-már „külön integrált osztály” mûködik. Az adatok
arra utalnak, hogy nem veszik figyelembe a sajátos nevelési igényû tanulók igényeit,
jelenlétük az osztályban pufferként szolgál. 

Az általános iskolák jogi megfelelése integrációban
„Az intézmények mûködésére és az oktatás finanszírozására vonatkozó jogszabályi kör-
nyezet kedvez a fogyatékossággal élõk együttnevelésének. A folyamatban lévõ refor-
mok, fejlesztési célok kiemelt hangsúlyt fektetnek arra, hogy minél több intézményben
kialakuljanak az integrált nevelés, oktatás feltételei; ennek segítésére átfogó intézkedési
és fejlesztési tervet dolgoztak ki.”7

Alapító okirat

Sarkalatos pont, hogy mely sérüléstípusú tanulókat vállalják fel az iskolák az alapító
okiratukban. Tulajdonképpen ez alapján már minden iskoláról elmondhatjuk, hogy
minden sérüléstípusú tanulót fogadhatnának az iskolák a kistérségben. 

A pedagógusok többsége viszont nem ismeri az iskola alapító okiratát, holott annak
módosításáról szavazniuk kellett: a sajátos nevelési igényû tanulók oktatásának, nevelé-
sének felvállalása közös döntés kellett legyen. Az integráció mellett azonban kényszerbõl

7 Értékelési országjelentés, 2005. http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=BeszamoloSajatos-Helyzetkep 
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szavaztak; hiányzik a meggyõzõdés, miszerint a módosítás diáknak és tanárnak
egyaránt pozitív változásokat hoz majd. Nem volt olyan interjúalany, aki ne az emelt
normatívát jelölte volna meg az integrálás felvállalásának okaként. 

„De próbáljuk meg nem akarni. Mikor ez pénzzel jár.” 
Minden sérüléstípusú gyermeket befogadnának a többségi iskolák az alapító okirat

szerint, e mögött azonban a létért való küzdelem, illetve a megfontolatlanság húzódik
meg, semmint az innovatív iskola megteremtéséért folytatott küzdelem. 

„Azt mindenki tudja, hogy itt azért elsõsorban azért is ragaszkodunk az
integrációhoz, mert a létszámok miatt.”

Ma már egyetlen iskola sem engedheti meg magának, hogy tanulókat átirányítson
másik intézménybe. A „gyermekhiány” általánosan sújt minden körzetet, de különösen
nagy veszélyt jelent a kistelepülések kisiskoláira, ahol már nem az a probléma, hogy
kevesebb osztály indul egy-egy évfolyamon, hanem hogy indíthatnak-e egyáltalán
osztályt? A helyzet komolyságát támasztja alá, hogy ezek a kisiskolák fogadnak be
inkább értelmi illetve érzékszervi fogyatékos tanulót, míg a városi iskolák jellemzõen
nem. Nem egy kisiskolai osztályban több a sajátos nevelési igényû tanuló, mint a nem
sajátos nevelési igényû tanuló. Várhatóan a jövõben egyre több apróiskola fog ezzel a
problémával szembekerülni. A kisiskoláknál a minimum létszám elérése a cél, amit
gyakran csak több sajátos nevelési igényû tanuló felvételével érhetnek el. 

Rehabilitációs órák

A sérüléstípustól és annak súlyosságától függõen kötelezõ megadni a gyermekek szá-
mára a rehabilitációs órákat. A legtöbb intézménynél is legfeljebb a szükséges óraszám
megközelítésérõl beszélhetünk, de többségük inkább elmarad ettõl.

Alapprobléma továbbá, hogy nem tesznek különbséget a tanórák és a rehabilitációs
órák között. Rehabilitációs órát átvállalnak fejlesztõpedagógusok, tanítók és tanárok
speciális képzés nélkül. Nem érzékelik a különbséget a rehabilitációs órák és a kor-
repetálás között sem. Ezenkívül komoly problémát jelent, ha a kollégák nem ismerik el
a (másoddiplomás) gyógypedagógus kompetenciáját, ami a tantestületbõl kiképzett
kollégák esetében, különösen, ha fiatalabbak is, gyakran elõfordul. Ezekben az esetek-
ben a pedagógus határozza meg, mivel foglalkozzanak a rehabilitáció ideje alatt. 

„Határozottan jó kapcsolatban vagyok a fejlesztõtanárukkal. És ha mondja az
ember, mit gyakoroljanak, segíti a munkámat.”

Mindenképpen felzárkóztatni akarnak, olyan célt határoznak meg, olyat követelnek
a gyermekektõl, ami eleve kudarcra ítélt. A sikertelenség megkeseredettséghez, eluta-
sításhoz vezet mind a pedagógus, mind a tanuló, mind a szülõ részérõl, az integrált ne-
velés ellenzõinek pedig önigazolást jelent. A rehabilitációs órák keretében fejlesztésnek
kellene történnie, és nem a tanórákon való lemaradás pótlásának, esetlegesen leckeké-
szítésnek. Ezek az órák egyébként sem lennének elegendõek annak megtanítására, amit
tanórán nem sikerült. Ez nem is feladata a gyógypedagógusnak. Mindenki tisztában van
azzal, hogy azon a heti 2-3 rehabilitációs órán nem lehet a gyermeket feltornázni az
„átlagos” szintre, ennek ellenére a gyógypedagógustól gyógyítást várnak. Nincs annyi
óraszám, amennyitõl megszûnne a sajátos nevelési igény okát adó zavar, sérülés, fogya-
tékosság. Ezzel szemben kötelessége megtanítani a tájékozódást a világban különbözõ
támpontok mentén azoknak a gyermekeknek, fiataloknak, akik erre rászorulnak. A tám-
pontok azonban gyakran hiányoznak a „többségi térben.” A gyógypedagógus feladata
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továbbá, hogy a pedagógusoknak is átadja a támpontokat, nekik is megtanítsa azok
használatát, és elérje, hogy akadálymentes környezetben folyjon az integráció. Erre
azonban nincs idõkeret. Ugyanannyi idõt kellene szánni az integráló pedagógusokra,
mint a rehabilitációs órákra.

Másik fontos alapvetõség, hogy a rehabilitáció pluszként jár a gyermeknek, ezért
tanóráról kihozni nem lehet. 

„Kiviszik tanórákról is õket, akik ilyen sajátos nevelést igénylõ gyerekek, azokat ki
szokták vinni. Hát felváltva. Ne, ne mindig ugyanarról az óráról vigyék ki õket, de
minden héten 2 órán biztos hogy részt vesznek úgymond fejlesztõ órán.”

A minõségi, mennyiségi felzárkóztatás fogalmának tisztázása, megkülönböztetése
nem történt meg, jelentésük összemosódott. Ez vezetett el oda, hogy szinte mindenki
kompetensnek érzi, érezheti magát a pszichés fejlõdési zavarral küzdõ gyermekek
fejlesztéséhez. Ez nem jelent változást. A pedagógusok ugyanúgy dolgoznak, csak más
megnevezéssel látják el a „problémás” tanulókat. 

„Tehát mindig is voltak, mindig is van gyengébb és lemaradó gyerek.”
Gondot jelent az is, hogy egyes sajátos nevelési igényû tanulók gyorsabban mozog-

nak az iskolák között, mint az õ szakértõi véleményeiknek módosításai. Ezeknek a
gyermekeknek egy része ugyanis iskoláról iskolára jár, miközben a szakértõi lapon
feltüntetett kijelölt intézmény kötelezettsége a rehabilitációs órák biztosítása. 

„Õ tavaly került ide, és több áttéten keresztül jöttünk rá, hogy õ SNI-s is. Hiába
kértük… hát ezt a hivatalt, aki kinevezi õket, hogy küldjék el a másolatát, mert annak
az iskolának küldte el, de most végül is sikerült elérni. Kiderült, hogy õ is SNI-s, és azóta
jár õ is a …ezekre a felkészítõ foglalkozásokra.”

Az általános iskolák tárgyi adottságai
„A tanulók között fennálló különbségeket az iskolák a helyi pedagógiai programok
kialakításakor veszik figyelembe. A fogyatékosság a gyermekek között fennálló különb-
ségek olyan formája, amely a szokásos tartalmi és eljárásbeli differenciálástól eltérõ,
nagyobb mértékû differenciálást, speciális eljárások alkalmazását és kiegészítõ pe-
dagógiai szolgáltatások igénybevételét teszi szükségessé.” 8

Felszereltség 

Az iskolaépületek közül van már közlekedésügyileg akadálymentesített. A rámpa meg-
léte az elfogadás szimbólumává vált. Fejlesztõteremmel, kombinálható mobilbútorokkal,
érzékelést-észlelést fejlesztõ eszközökkel, tanuláshoz – tanórán is használható – se-
gédanyagokkal, egészen eltérõ tankönycsaládokkal9 ugyanakkor kevésbé vannak ellát-
va. Természetesen az eszközbeszerzés a felkészülési idõszakban kellene, hogy meg-
történjen. Persze az sem jelent hátrányt, ha ezen eszközök használata valós, és nem
csak mutatóban vannak. A legtöbb intézmény rendelkezik kinevezett fejlesztõteremmel.
Ezek gyakran több funkciót is betöltenek. A fejlesztõtermek általában kicsik,

8 Értékelési országjelentés, 2005. http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=BeszamoloSajatos-Helyzetkep
9 Az enyhe fokban értelmi sérült tanulók tantervi követelményei jelentõs mértékben eltérnek nem sérült

társaik követelményrendszerétõl.



mozgásfejlesztésre nem alkalmasak, ehhez megfelelõ eszközrendszer sincs. Jellemzõen
nem találni egy-egy terápia lefolytatásához szükséges és elegendõ berendezést.

Segédeszközök 

Természetesen a segédeszközök használata elméletben engedélyezett, szabályozás nél-
kül minden órán, gyakorlóórákon és dolgozatírásnál is. Minden sérüléstípushoz van
legalább módszertani segítség. Mégis többször fogalmazódik meg, hogy nincs segédesz-
köz, holott gyakran csak nem ismerik. „Most tudod, úgy van, hogy szorzótáblát tanu-
lunk, vagy mûveleteket végzünk, hát ehhez annyira nem tud segédeszközt használni…” 

„Egyszerûen nem tudsz haladni, mert ott tartunk, hogy 5*3at még mindig az
ujjunkon kell kiszámolni 6. osztályban. Borzasztó. Katasztrófa.”

„Számológépet, azt lehet, azt a szakértõi lapon is feltüntetik. Lehet. Azt tapasztalom,
a tanárok is, matematikán is, ha valami kell, odafigyelnek, segítenek neki egy picit a
feladatmegoldásnál… de nem a dolgozatnál, hanem órán.”

A dolgozat mérõeszköz, ahol gyakran nem veszik figyelembe a sajátos nevelési
igényt. Amennyiben órán akár még túl is segítik, és nem a segédeszközök önálló hasz-
nálatára tanítják meg õket, akkor a felmérés mindenféle segítség nélkül még gyengébb
eredményt mutat, mint amire a gyermek képes lehetne. Ezekben az esetekben fordul
az engedmény át hátrányba, s teszi lehetõvé a hátrányok fokozódását. 

Módszertan 

Alsó tagozatban az alapozó rész a gyermekek számára kevés, különös tekintettel a
pszichés fejlõdési zavarral küzdõk számára (87,54%). A frontális osztálymunka elõtérbe
helyezése következtében a tanítók nem engedhetik meg maguknak és tanítványaiknak,
hogy egy-egy diák hosszabb ideig idõzzön egy-egy betûnél, vagy kisebb számkörben
mozogjon, mint társai. 

„Hát én úgy tudom, hogy minden más tantárgyból is ugyanazt írják, mint a többiek.
Tehát a leg-, legalapvetõbb követelményeket kérjük tõlük számon, és ez nem mindig
sikerül. Általában olyan egyes, kettes, néha egy-egy szóbeli hármas becsúszik.”

„És a kollegák is úgy vannak vele, hát ha SNI-s, akkor nehogy ránézzenek a
körmömre, hogy mért nem figyeltem oda jobban? Akkor inkább megadja a kettest.
Simán meg lehetett volna havonta buktatni, de most nehogy én törjem kerékbe az õ
pályafutását, úgyse lesz belõle semmi.”

Általában nem alakítják át számukra a dolgozatokat, sem mennyiségileg, sem minõ-
ségileg. Gyakran már az is elegendõ lenne, ha szélesebb sorközzel, nagyobb betûmé-
rettel, eltérõ betûszínnel adnának ki dolgozatokat, jelölésekkel segítenék a szövegértést,
vagy egyszerûen csak idõt adnának a munka befejezéséhez.

„Ugyanazt a dolgozatot írják, de megy… a szövegértése azért nem szokott úgy
sikerülni, mert nincs ideje végigolvasni… szótagolva, borzasztó lassan olvas.”

„Van egy magatartásproblémás gyerek (másik többségi iskolából áthelyezett), aki
nem mert iskolába járni. Bukdácsolás, bukás. Diszes, és még mellé szorongó. Rendkívül
visszafogott, de nem buta, lehet vele eredményeket elérni. Németbõl bukott ott, tavaly
megcsináltam az OKÉVes tesztet vele, és abban hallás utáni szövegértésben az övé lett a
legjobb. Hallás után remek. Ez a kis létszám, meg a sok segítség, amit kaptunk, azt
tovább tudtuk adni, csak hát most nincs folytatása felsõben.”
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A differenciálás alapvetõ követelmény minden integráló osztályban, ami még
többnyire elképzelhetetlen a többségi iskolákban, különösen felsõ tagozaton. 

„Alsóban egy tanító néni van. És a tanító néni, mikor volt kedve a gyereknek, akkor
dolgoztatta, és ez alapján tudta értékelni, de fölsõben sokan vagyunk, ez nem megy.

Mi még ezt a differenciált munkát is nagyon nehezen tudjuk beiktatni. Tehát ha
õrájuk már nem figyel valaki szigorúan, keményen, akkor képes elkallódni. Úgyhogy
nagyon szigorúan, nagyon szigorúan kell õket nézni.” 

A pedagógusok többnyire azt gondolják, hogy nagyobb koncentrálást jelent, és
hatékonyabb tanítási mód, ha a diákok az õ szavukat hallgatják, és rend-csend-fegyelem
honol. Ha ezt az egységet valaki megtöri, a pedagógus kifigurázza a diákot lehetetlen
feladatok adásával. Ez sokszor megalázó tud lenni.

„Kínlódnak abban, hogy nem tudnak olvasni, nem értik meg a feladatot. Hát egy
matematikai feladatot, fõleg 7-8.-ban egy fordított szövegezésû feladatot a gyereknek
ötvenszer el kell olvasni, mire megérti. Hát ezek kínlódnak. És órán, mikor olvastatni
akarom velük a feladatot, akkor hallom, hogy még szótagolnak… és akkor nem vághatsz
pofát. Szépen meg kell várnod, a többiek meg már tûkön ülnek, akik thu, thu, thu (utalás
a gyorsaságra), nehéz, nehéz, de megoldjuk.”

A megoldás mikéntje kétséges, hogy a legmegfelelõbb módon történik-e. A frontális
oktatás helyett a differenciáláson túl számos módszertani újítás, tanulásszervezési mód
létezik, ezek többségérõl hallottak is a kérdezett pedagógusok. Leginkább a kooperatív
tanulás és a projekt-oktatás az, amit próbáltak átültetni a többségi iskolákba. Néhány
kivételtõl eltekintve sehol sem sikerült, annak ellenére, hogy a tréningeket élvezték a
tanárok, de õk maguk nem szívesen alkalmazzák.

„Én nagyon szerettem. De hazudnék, ha azt mondanám, hogy nagyon sikerült
elhinteni a kooperációt az iskolában.  Ennyi év alatt sem. Ezt nem tanítják a fõiskolákon
a mai napig sem. Iszonyatosan sok munka. A gyerekek imádják, imádják, hát most
megmutattam 4. osztályban, és bemegy a kolleganõ a saját osztályába, és azt hiszi,
azonnal tart egy ugyanolyan órát, mint az enyém. És káosz az egész, és rájön, hogy az
egész nem is mûködik neki. Ez 4 év alatt lesz ilyenné.”

Felmentések 

A pedagógusok órai munkájának megsegítését célozták, célozzák a felmentések. Nyil-
vánvaló volt, hogy bizonyos gyermekek nem tudnak megfelelni a követelményeknek,
valamint a pedagógusok nincsenek felkészülve a differenciált tanításra. A tanárok
segédeszköze a felmentés, amit azonban nem tanítottak meg nekik használni, és nem
is tudnak vele élni. Az értékelés alóli felmentést gyakran a tanítás alóli felmentésként
értelmezik. Nincsenek tisztában a pedagógusok azzal, mit lehet követelni és hogyan. 

„Nincs ilyen, hogy felmentés, mert hogyha felmentése van általános iskolában, volt
ilyen, a középiskola nem veszi fel. Volt ilyen. Hát igaz, hogy cigány tanuló volt, fiú,
fölmentették nyelvtanulás alól, aztán le is bukott, … akkor nem is tanulta, és mikor 8.-
ban küldték volna a papírját, kerek perec megmondták, hogy így nem veszik át. Nyelvbõl
jegynek kell lenni. Akkor szépen 8. osztályba a kolleganõ hátsó padba ültette, és minden
órán másolt, mert úgyis tudta, hogy azt nem fogja tudni behozni vele, meg egyébként is
egy nyelvi antitalentum volt: nem tudott se cigányul, se magyarul, se németül, sehogy.”

Természetesen az általános iskolában felmentett tanulót a középiskola nem zárhatja
ki, hiszen másik tantárggyal helyettesítheti az idegen nyelvet, matematikát stb.
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A pedagógusok pedig nem tudnak vagy nem akarnak ezekben az esetekben fellépni
tanítványaik jogainak védelmében.

Az általános iskolák személyi feltételei

Az eredményes változtatás egyik feltétele, hogy az nem néhány elszigetelt pedagógus
„hóbortja”.10

A gyógypedagógus alkalmazása integrációban kötelezõen elõírt személyi feltétel.
Ennek megfelelõen mindenhol dolgozik gyógypedagógus, általában azonban nem
elegendõ óraszámban. Az intézményi költségvetés behatárolja a lehetõségeket. Saját
gyógypedagógussal rendelkezik öt többségi általános iskola. 

Az integrációra felkészítõ tanfolyamok elvégzése ugyanakkor nem a neveléselméleti
szemléletmódváltás, s nem is a didaktikai átalakulás következménye, inkább a gyer-
mekhiánnyal összefüggésben a forrásokért való versengés egy ajánlott eleme. 

„Én is voltam 120 órás továbbképzésen, azonkívül hogy eljátszottuk a kis didaktikai
játékokat, meg szegény gyerek, és akkor elmeséli a történetét, és oldd meg, meg játszd el,
és ezek az új modern továbbképzések, és a végén megkérdeztem, hogy konkrétan akkor
én ilyen problémával állok, de ezt még 120 órás után sem tudom. Senki nem tud rá
válaszolni. Mindenki kezdi Ádám-Évától, és mire a végére ér, azt se tudja, mirõl beszél.”

Képzés 

A magyarországi oktatáspolitikai gondolkodásban egyre inkább teret nyernek az
integrált nevelés nemzetközileg elfogadott értékei és normái, de nem feltétlen bizto-
sítják a sikeres integráció szakmai-pedagógiai feltételeinek megteremtését. Az aktív
pedagógusok többnyire nem érzékelnek meghatározó változást.

Az integrálási lázzal párhuzamosan számtalan továbbképzést indítottak fejlesztõ-
pedagógia címmel. Ezek között 30, 60, 120 órás tanfolyamok és két és fél éves képzések
egyaránt megtalálhatók. Erre minden iskolából küldtek pedagógust, akik fejlesztõ-
pedagógusként kompetensnek érezték magukat az „integrált” gyermekek fejlesztésére.
Ezt a továbbképzõ iskolák alá is támasztották, jóllehet már akkor is nyilvánvaló volt
szakmai körökben, hogy a fejlesztõpedagógus képesítése nem lesz elegendõ a sajátos
nevelési igényû tanulók rehabilitációjához. A többségi iskolák többsége ezzel nem
törõdött, gyakran nem is tudott errõl.

„Megmondom õszintén, kicsit sértve is érzem magam, mert ez a rendszer nem jól
mûködik. Elvégeztük ezt a tanfolyamot. Én most nem azt mondom, hogy mi olyan
szuperek voltunk, mint az elõadóink. Rengeteget tettünk, és utána közölték, hogy nem
feleltünk meg a 120 órával. Nem vagyok benne biztos, hogy jobban csinálja az, aki kijár.
Tudod, ha valamit nem fejeztünk be itt, folytattam velük ott. Tanításomra is jó hatással
volt. Most, tudod, ha az ember nem csinálja, egy kicsit hanyagolja. Mert akkor, minek.”

Minden fejlesztõpedagógus foglalkozott sajátos nevelési igényû tanulóval. Ezeknek az
óráknak a visszavonása komoly konfliktusforrást jelent. A kompetenciahatárok nem
tisztázottak ma sem, és ez megnehezíti a pedagógusok munkájának összehangolását. Ezek
az utólagos képzések nem elegendõek ahhoz, hogy minden tanulóra kiterjesszék új
módszertani tudásukat. Osztályon belül még a sajátos nevelési igényû gyermekre is ritkán.
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Meghatározó jelentõségû, hogy az iskolavezetés mely képzéseket tartja fontosnak? A
továbbtanulók közül ki az, akinek tanulmányai valamiféle biztosítást jelentenek a jövõre
nézve? Kit milyen mértékben támogatnak? Mit gondolnak a képzések hasznosságáról?

„Hát amikor vezetõ lettem, szembesültem azzal, hogy van egy csomó, hatvan vala-
hány gyerekünk van, és abból jó néhány nehezen tanuló, és igazából nem csinálunk
velünk semmit. Elmentünk képzésekre oda. És megtetszett. Nálunk mindenki volt tan-
folyamon, továbbképzésen. Mindenki volt valamin, volt aki többön is. ...a létünk függ
tõle.  Így elfogadták.”

Osztálytanítók 

Az osztályfõnökök személye alsó tagozaton meghatározó, hiszen ott a legtöbb tanórát
õk töltik a gyermekekkel, kivéve, ha az tagozatos osztály. A kérdõívekbõl kiderült, hogy
a sajátos nevelési igényû tanulókat aránytalanul osztják el a párhuzamos osztályok kö-
zött, amit az „SNI-s” osztályfõnökök nem mindig fogadnak szívesen. 

– „Nem egy nagy létszámú osztály, de így, hogy sok a fejlesztõs, olyan, mintha nagy
lenne. Én úgy érzem. 

– Lehetõséged lenne, máskor is vállalnál ilyen osztályt?
– Ezt nem én döntöm el. Nincs más lehetõség. Olyanok a gyerekek.”

Ugyanakkor összefüggést sejteni – egy évfolyamon több induló osztály esetén – az
osztályösszetétel és az osztályfõnök személye között. „Nem tudhatja senki se, hogy hol-
nap esetleg õ, vagy holnapután õhozzá kerülnek ezek a gyerekek, vagy egyáltalán kihez.
Ez nem is tudom, mi alapján megy az osztályfõnöknek a besorolása… van, aki még
egyszer sem kapott. Van olyan. Én általában ilyen hátrányosabb helyzetû gyerekeket
szoktam megkapni.”

Ezekben az esetekben nyilvánvaló, hogy a csalódottság, esetenként düh nem a
vezetés felé irányul, hanem a gyermekek felé, különös tekintettel a problémát jelentõ
gyermekek felé, hiszen a nyílt elutasítás már nem lehetséges. 

„Ez már nem lehet kérdés, hogy vállaljuk vagy nem vállaljuk. Nem válogathattunk,
nincsenek kikötéseink. Örülünk, hogyha tudunk dolgozni.”

A felsõ tagozatban az osztályfõnök van esetenként a legkevesebb idõt az osztályával.
Itt már a kudarcorientált fiatalok tanulási zavara mellé társulnak idõnként egészen ko-
moly magatartás- és viselkedészavarok is. Ezek kezelése az osztályfõnök feladata is, ami-
be nagyon gyorsan belefásulnak, lemondanak a gyermekrõl, nem hajlandók segíteni.

„Felsõben nem megy, és ezt nem is lehet nekik hibául felróni. Ilyen szoros, rengeteg
tananyag mellett. Ezt nem lehet rip-rop beépíteni.”

A tantestület egésze találkozik sajátos nevelési igényû tanulóval, jellemzõen nem
törõdnek velük, nem is feltétlen tudják, hogy milyen problémája van az adott diáknak,
csak annyit tudnak, hogy sajátos nevelési igényû.

„A tantestület eleinte már ezt az egész dolgot nehezen fogadta. Na most ebbõl kicsit
konfliktus támadt, hogy mért kell nekünk minden buta gyereket felvenni?”

Gyógypedagógusok 

A legtöbb európai országban a speciális oktatást igénylõ tanulókkal foglalkozó
pedagógusok képzését a legfontosabb feladatok között tartják számon. Egy amerikai
tanulmány rámutatott, a speciális oktatást igénylõ gyermekekkel foglalkozó pedagó-
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gusok képzettebbek, mint a tantestület többi tagja.11 A kistérségben jellemzõen a tan-
testületbõl képeztetnek ki valakit. Átképzésük folyamatosan történt az elmúlt években,
levelezõ tagozaton. 

„Igazából nem akarta senki, tehát 2-3 évig szívesen csinálta mindenki, és utána
elfáradtak. Van benne siker is, látsz eredményt is, de nagyon kevés.”

A „tantestületi” gyógypedagógusok mindegyike tanulásban akadályozottak pedagó-
giája szakon végzett. Helyüket tekintve gyakran ellátják õket egyéb feladattal (napközi!)
is. Az utazó gyógypedagógusok viszont nem tudnak szorosabb kapcsolatot kiépíteni a
pedagógusokkal. Igazgatói ráhatás nélkül az utazó tanároknak nincs szava a pedagó-
gusok körében. Egyik pozícióból sem lehet alapvetõen változtatni a tanárok alapbeállí-
tódásain. Erre a legnagyobb esély akkor van, ha teljes állásban dolgozik gyógypeda-
gógus a tantestületben, annak aktív, szerves részeként. A gyógypedagógiai tanácsadás
rendszere még nem épült ki, azt fenntartással kezelik. Az utazó gyógypedagógusoknak
esélye sincs a tantestület tagjává válni, minimális szinten sem. Kívülálló marad, akitõl
nehezen fogadnak el véleményt, javaslatot, ezen kívül állandó mozgásban van.

„A pedagógusok körében viszont ellenérzést váltottam ki, hogy õk erre nincsenek
kiképezve. Õk ilyet nem tanultak. Ellenállás van az iskolákban.”

Erkölcsi-etikai szempontok
Alapvetõ jelentõségû lenne, hogy azok az iskolák vállalják fel az integrációt, ahol errõl
valódi közös döntés született. Vitákkal, érvekkel-ellenérvekkel támasztották alá vélemé-
nyüket, és legkevésbé elõítéleteik vezetik õket. Vezetõi oldalról fontos, hogy elutasító
pedagógusait is meggyõzze, osztályukba lehetõleg ne helyezzenek sajátos nevelési igényû
tanulót, kizárólag arra felkészült tanárok dolgozzanak velük. Ez nem jelentheti külön
osztályok létrehozását, a megfelelõ arányokra mindenhol figyelni kell. Folyamatosan
tájékoztatni kell a szülõket az iskolában folyó munkáról, õket be kell engedni az iskola
falai közé, és lehetõséget kell adni számukra, hogy segíthessék az iskola munkáját.

„Féltünk attól is, hogy megbélyegeznek: gyógypedagógiai iskola leszünk. És akkor a
szülõk nem hozzák ide a gyereküket. Volt errõl is szó, hogy már csak én nem fogom
olyan iskolába járatni a gyerekemet, ami tele lesz ilyenekkel.”

Elõítéletek

A gyógypedagógiai intézményekben tanulókat kevésbé tartják „életképesnek”, õket
gyakran tartják kezelhetetlennek. A pedagógusoknak egyszerûbb a gyermeket diag-
nosztizáltatni, hiányosságait kiemelni, mintsem beismerni a pedagógiai hiányosságokat. 

„Azzal nagyon egyetértek, hogy normál gyerekek között legyenek, mert a jó
szokásokat megtanulják. Nem egy elvadult bandában vannak, a szokásaik teljesen a
normál gyerekek között alakulnak, mintha egy elvadult, rosszul mondom, ha egy olyan
társaságban lennének, ahol csak ilyenek vannak.”

„Én úgy érzem egyébként, hogy ezek a gyerekek, amelyik azért olyan, az fel tudja
fogni, és vissza is él vele. Tehát úgy van vele, én SNI-s vagyok, engem úgyse buktatnak
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meg. Mindig is voltak, nem tanulnak, semmit nem lehet velük kezdeni, munkanélküliek
lesznek, naplopók, semmirekellõk.”

A sajátos nevelési igényû tanulók is lehetnének kitûnõ tanulók, amennyiben figye-
lembe vennék sajátos nevelési igényüket, ha megsegítésük megtörténne. Az értékelés,
az érdemjegyek hiányosságairól folynak viták, ez nem dolgozatom témája, ugyanakkor
fontos megjegyezni, hogy a sajátos nevelési igényû tanulók kettesei azt bizonyítják, nem
azokat a követelményeket kérik számon rajtuk, amelyek rájuk vonatkoznak, és/vagy
nem olyan módon követelnek, amely biztosítaná a legjobb teljesítmény elérését.

Szülõk 

Az integráció bevezetésekor minden gyermek szüleit tájékoztatni kell. Ez nem csupán az
aktuális tények felsorolásáról szól. Egészen biztos, hogy a sajátos nevelési igényû gyermek
és ezt a jelzõt nem viselõ gyermek szülei is tele vannak félelemmel, rosszabb esetben
érdektelenséggel, amit kezelni kell. Szülõk nélkül ugyanis nem mûködik az integráció.

„Az a baj, hogy ezek a szülõk is, nem igazán állnak ki az érdekeik, a jogaik mellett.
Nem mer odamenni ahhoz a pedagógushoz.”

A szülõk többnyire engedik irányítani magukat azzal az emberrel, akinek kezében
hagyják gyermeküket. Ezt a pedagógusok többsége el is várja. Nehezen viselik, ha nem
követik a tanári utasításokat is, és ez gyakran a diákon csapódik le. Hogy a gyermek
maradjon, vagy menjen az iskolából, azt a pedagógusok határozzák meg, és errõl álta-
lában meggyõzik a szülõt.

„Õ egy abszolút olyan (enyhe fokban értelmi sérült) gyerek, nevelõszülõknél van
kinn. A speciális iskolában kezdett. Integrálták õt át mihozzánk, úgyhogy egyszerûen
nem értem, hogy került ide. Nem bírt az osztállyal haladni. 3. órától használhatatlan
volt a figyelme. Abszolút szétesett. Hogy tulajdonképpen aztán abbamaradtunk a
szülõkkel, a nevelõszülõkkel, hogy próbálja meg máshol befejezni az általános iskolát.”

A szülõk terelgetése, becsapása elkerülendõ minden helyzetben, és erre nem is
lenne szükség, amennyiben valóban felvállalnák az integrációt a pedagógusok, és az
ezzel járó együttmûködést is a szülõkkel. Amennyiben képesek módszertanilag meg-
újulni, nem jelenthet a sajátos nevelési igény kizáró okot a tagozatos osztályokból sem. 

Továbbtanulás

A sajátos nevelési igényû tanulók alsó tagozaton tartása ideig-óráig mûködik. A szülõk
meggyõzhetõk arról, hogy gyermekük évfolyamot ismételjen, gyakran feleslegesen. A
túlkoros, kudarcorientált fiatalok teljesen elvesztik érdeklõdésüket, perspektívájuk
csekély. Ez elkerülhetõ lenne, ha sajátos nevelési igényüket figyelembe vennék, és azt
és úgy követelnék tõlük, ami képességeiknek megfelel. Kevéssé szerencsés éreztetni ve-
lük, hogy az iskola szabadulni akar tõlük. Tudják, hogy kipörgetik õket anélkül, hogy
különösebb erõfeszítéseket kellene tenniük felsõ tagozaton. Továbbtanulnak, mert kö-
telezõ, anélkül, hogy biztos alaptudással rendelkeznének.

„Mindenki, persze továbbtanul 18 éves korig. Tankötelesek.”
A szakiskolákon túl az érettségit adó iskolákba is egyre több sajátos nevelési igényû

tanuló jut be. Mögöttük azonban mindig nagyon erõs szülõi háttér van. Ezek a szülõk
annyi pluszmunkát, energiát fektetnek gyermekük jövõjébe, ami nem ritkán felemészti
a család anyagi helyzetét, és olykor érzelmi stabilitását is felborítja.
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„Az az igazság, hogy itt vannak olyan családok, ahol akkor az anyuka felolvasott,
együtt olvasott... Azok a gyerekek le is érettségiztek, és fõiskolára járnak.”

„Szakmunkásképzõbe mennek többnyire. Aki most ott tanul, azt nem küldik el már
kontrollra, ott nem foglalkoznak ezzel.”

Következtetések
A pedagógusok nem szívesen beszélnek az integráció gyakorlatáról, sajátos nevelési
igényû tanulóikról. Az adatokból azonban jól kirajzolódik, hogy a legnagyobb arányban
a pszichés fejlõdési zavarral küzdõ gyermekeket fogadják be. A felvett adatok és az
interjúk alapján úgy tûnik, a sajátos nevelési igényû tanulókat, ha nem is külön osztá-
lyokba sorolják, de mindenképpen aránytalanul osztják el egy-egy évfolyamon. Az évek
során többnyire bukdácsolnak, õk adják a stabil kettes réteget az iskolákban. Többnyire
nem veszik figyelembe szükségleteiket, akadályozottságukat csak fokozzák. Az
iskolaévek kudarcai továbbtanulásukat is erõsen megnehezítik. 

Hatékonyabban mûködhetne az integráció, ha nagyobb hangsúlyt fektetnének az
erkölcsi-etikai feltételek kialakítására, valamint a tárgyi, személyi feltételeket is ellen-
õriznék, mielõtt engedélyezik az alapító okirat ilyen irányú módosítását. A pedagógusok
továbbképzését támogatni és ösztönözni kell, ugyanakkor a pedagógus – alapképzésbe
a módszertani újítások beépítése ma már elengedhetetlenül fontos. 

Ebben a kistérségben elsietett, menetközben felépített kényszerintegráció folyik,
amit a fokozatosan csökkenõ gyermeklétszám okán kénytelenek vállalni az intézmé-
nyek, Természetesen a fenti adatok, interjúrészletek kizárólag a vizsgált intézményekre
vonatkoznak, mégis azt gondolom, Magyarországon nem ez az egyetlen kistérség, ahol
„kényszer-integráció” folyik.
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A korai intervenció elmélete és gyakorlata

A képzést a korai fejlesztés területén, vagy határterületén dolgozó szakemberek – gyógy-
pedagógusok, pszichológusok, konduktorok, gyógytornászok – számára szervezi a Buda-
pesti Korai Fejlesztõ Központ. 

Elméleti képzésünket olyan tematikai egységgel alapozzuk meg, mely a gyermeki fejlõdés
korai szakaszára (újszülött-, csecsemõ-, kisgyermek- és óvodáskor) fókuszál. Fejlõdés-
lélektani ismeretekre alapozva járjuk végig a normál fejlõdés lépcsõfokait, majd ennek
bázisán fogalmazzuk meg az eltérõ fejlõdés mibenlétét, biológiai, pszichológiai és filozófi-
ai megközelítésben.

A képzés struktúrája:
Az elméleti képzést kiscsoportos formában megrendezett gyakorlat követi. Elsõként a hall-
gatók saját – a korai intervenció mindennapi gyakorlatában elengedhetetlen verbális és non-
verbális – kommunikációs készségeik fejlesztéséhez kapnak segítséget, élményeket, tapasz-
talatokat. Ezt követõen a Korai Fejlesztõ Központ által vizsgált és fejlesztett gyermekpopulá-
ciót reprezentáló esetek bemutatására kerül sor, mely tükrözi a Központ szakemberei által
képviselt diagnosztikus és fejlesztési/terápiás szemléletet. A képzés részeként mód nyílik a
hallgatók saját fejlesztési eseteinek ismertetésére, elemzésére is.

A képzés idõpontja:
2009. december 7-11. (Bártfai u.), 2010. január 18-22. (Csantavér köz), 2010. február 15-19.
(Csantavér köz)

A képzés várható helyszíne:
1115 Budapest, Bártfai u. 34/a. ill. 1146 Budapest, Csantavér köz 9-11.

A tanfolyam díja: 120.000 Ft

Minden egyéb kérdésével forduljon oktatásszervezõnkhöz, Lehoczki Gézához a 
06/1 363-02-70-es telefonszámon vagy az oktatas.korai@koraifejleszto.hu e-mail címen.




