
UNESCO Szeminárium Bécsben

1992. november 1. és 4. között tagja lehettem annak a
magyar delegációnak, amely az UNESCO párizsi köz-

pontjának speciálpedagógiai részlege által szervezett szubregionális szeminári-
umon vett  részt  Bécsben.  A szeminárium szubregionális  jelzője  onnan ered,
hogy Közép- és Kelet-Európa főbb országainak szánták a szervezők a rendez-
vényt.  Meghívást  kapott Ausztria (képviselői egyben a házigazda szerepét is
vállalták), Bulgária, Csehszlovákia, Magyarország, Románia és Lengyelország.
Jelen voltak ezenkívül szakemberek Nagy-Britanniából, Norvégiából és Svéd-
országból. A meghívott országokat 3-3 fő képviselhette a következő összetétel-
ben: egy-egy fő minisztériumi vagy más központi intézményben alkalmazott
gyógypedagógiai ill. normálpedagógiai kérdéseket képviselő vezető tisztviselő
és egy személy valamely tanárképző intézményből. Magyarországot a Művelő-
dési és Kulturális Minisztériumból  Mikecz Pálné, a Fővárosi Pedagógiai Inté-
zetből Szilágyi Ágnes, valamint jelen sorok írója képviselte.

A szeminárium témája így hangzott: „A speciális szükségletű gyermekek és
fiatalok oktatásának elvei, tervezése és szervezése”. A szemináriumot megelő-
zően  valamennyi  érintett  ország  néhány  oldalas  tanulmányt  készített  el  az
oktatás  jelen  helyzetéről  kiemelve  a  gyógypedagógia  és  a  normálpedagógia
viszonyát,  az  integrált  oktatás  helyzetét.  A cél  az  volt,  hogy a  leírt  aktuális
helyzetből kiindulva a résztvevők aktív együttműködése révén kialakuljanak a
jövőben követendő főbb irányelvek.  A speciális  és  normál pedagógia szoros
együttműködése szempontjából kiemelték, hogy a speciális nevelési szükség-
letek általános iskolában történő kielégítése messze többet jelent, mint e gyer-
mekek fizikai jelenlétének puszta elfogadását. Az oktatásügy, mint egész alap-
vető  újraorientálását  és  a  célok  újragondolását  is  magába  foglalja,  azaz egy
szélesebb távlati oktatási reform részét kell képeznie, melyben az akadályozot-
tak  csoportjai  fokozott  mértékben  juthatnak  oktatáshoz.  Az  UNESCO  már
hosszabb ideje fáradozik az „Oktatást mindenkinek” projektjének kidolgozásán
és  elterjesztésén,  melynek középponti  célkitűzése  a  speciál  pedagógiai  tevé-
kenység összekapcsolása a normál pedagógiai ellátással. A széleskörű nemzet-
közi megvalósítás egyik fontos lépésének tartják a szubregionális szemináriu-
mokon történő közvetlen találkozást a különböző országok oktatásügyi döntés-
hozóival.

Az egyes országok jelentéseiből kiderült, hogy a volt szocialista országok e
témában  fennálló  különbségei  ellenére  meghatározóbban  érvényesülnek  a
hasonló jegyek. A gyógypedagógia és az általános pedagógia két elkülönített

145



párhuzamos rendszerben testesül meg, a gyógypedagógiai iskolatípusok fino-
man differenciáltak, a gyermekek intézményes ellátása az óvodáskortól veszi
kezdetét, és az integráció inkább végcél, mint fejlesztési elv és gyakorlat. Ennek
ellenére Románia kivételével, ahol maga a gyógypedagógusképzés is szünetelt
másfél évtizedig, valamennyi érintett országban foglalkoznak már az integrált
oktatás gondolatával, s megjelentek a gyakorlati megvalósítás első lépései is. Pl.
Csehszlovákiában  főként  az  óvodáskorúak  integrált  fejlesztését  kezdték  meg
avval  a  távlati  céllal,  hogy  az  így  nevelt  gyermekek  egy  része  már  nem
elkülönített iskolában folytatja majd iskolai tanulmányait. A lengyel jelentésből
az  derült  ki,  hogy  az  általános  iskolák  tanulólétszámának  10%-a  számára
szerveznek  heti  néhány  órás  egyéni  foglalkozásokat  elsősorban  a  tanulási
problémák kialakulásának megelőzése és enyhítése, illetve a gyógypedagógiai
áthelyezés megakadályozása érdekében. Integrált körülmények között Lengyel-
országban  közel  3000 tanuló  tanul,  nagyrészük  enyhe  értelmi  fogyatékos,  a
többi  nagyothalló,  gyengénlátó,  illetve  mozgássérült.  A  szeminárium  volt
szocialista résztvevői egyhangúlag kiemelték, hogy már elkészült vagy éppen
elfogadás  előtt  álló  oktatási  törvényeikben  megjelenik  az  integrált  fejlesztés
lehetősége alternatívaként a szegregált oktatás mellett. Ausztriában hivatalosan
és  országosan  bevezetett  kísérletként  jelent  meg  az  integrált  fejlesztés  az
1988/89-es tanévben, s a jelen tanév zárja le  ezt  a kísérleti  szakaszt.  Az 50
induló integrált osztály száma a jelen tanévre már 206-ra emelkedett. És egy
másik  adat:  1980-ban  28700  gyermeket  neveltek  speciális  osztályokban,
jelenleg  37%-kal  csökkent  ezen  osztályok  száma.  Ausztriában  az  integrált
fejlesztés  négy  változatát  próbálják  ki.  A szakemberek  véleménye  szerint  a
legjobban az integratív osztályok váltak be. Ezek lényege, hogy egyidejűleg két
tanár (egy általános iskolai és egy gyógypedagógus) tanít egy maximum 20 fős
osztályt,  amelybe  legfeljebb  4  fogyatékost  vesznek  fel.  Egy  másik  típust
képvisel  az  utazó tanár alkalmazása,  aki  heti  3-6 órában működik együtt  az
általános iskolai pedagógussal (nem a gyermekkel foglalkozik!). Egy további
változatot  jelent  a  kooperatív  osztály,  melyben  a  tanítási  idő  egy  részében
oktatják együtt a két tanulócsoportot (az egyes gyermekektől függ, hogy ez csak
néhány órát  jelent-e  vagy a  tanítás  teljes  időtartamára  vonatkozik).  Végül  a
fejlesztő osztályokról szólhatunk, amelyek 6-11 speciális szükségletű tanulóból
állnak, s amely osztályok valamely általános iskola keretei között működnek
avval a céllal, hogy a tanulók egyéni igényeinek minél jobban elébe menjen a
tanár, s lehetőleg megteremtse a visszahelyezés lehetőségét.

A szeminárium  résztvevői  áttekintették  a  befogadó  általános  iskola  felé
haladás és az általános iskolával, a szülőkkel való együttműködés lehetőségeit,
a tanárképzés feladatait, s alkalmuk volt az integráció osztrák megvalósításának
gyakorlatába is bepillantani. A szeminárium utolsó napján valamennyi ország
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képviselői  rövidtávú  tervet  készítettek  a  legközelebbi  szükséges  lépésekről.
Minden elképzelésben ott szerepelt a tanárképzés elméletének és gyakorlatának
megreformálása és a kísérletek beindítása. A magyar résztvevők tervei között
szerepel  a  „Speciális  szükségletek  az  osztályban”  című  UNESCO  tovább-
képzési szeminárium megszervezése Budapesten (a szeminárium alapját képező
írásos anyag fordítása már folyamatban van).

A szeminárium záró ajánlásai a következők voltak:
-  A  közelmúlt  politikai  és  szociális  változásainak  tükröződniük  kell  a

fogyatékos gyermekekkel  és  fiatalokkal  kapcsolatos politikában és gya-
korlatban,  amely ösztönzi a szociokulturális integráció mellett  a normál
oktatásügyi intézményekben történő integrált nevelést is.

-  Tervezett  és  támogatott  ellátást  kell  biztosítani  a speciális  igényű gyer-
mekek számára valamennyi oktatási intézménytípusban, ideértve a szak-
matanulást is.

- A speciális nevelési szükségletű gyermekek szülei számára biztosítani kell
a  szabad  iskolaválasztást  és  különösképpen  a  lehetőséget  arra,  hogy
gyermeküket a lakóhelyi közösségben oktattassák.

-  A speciális  iskolák,  ideértve  a  bentlakásos  iskolákat  is,  nagy  szerepet
játszhatnak abban, hogy fejlesztő központokká váljanak, amelyek szorosan
együttműködnek  azon  iskolákkal,  amelyekben  speciális  nevelési
szükségletű gyermekeket kell megsegíteni.

- A normál és speciális tanárképzésnek alkalmazkodnia kell az integrációs
gyakorlatra  történő  felkészítés  kívánalmaihoz,  és  ösztönöznie  kell  az
általános és speciális nevelésben dolgozó tanárok együttműködését. Meg
kell  adni  a  lehetőséget  az  általános  és  a  speciális  iskolákban  dolgozó
tanárok számára, hogy találkozhassanak egymással és kölcsönösen tanít-
hassanak egymás iskoláiban.

- A mindenki számára szóló oktatás stratégiája adekvát kutatásokat igényel
az integrált speciális nevelés területén, valamint kísérleti projektek létre-
hozását.  Ez  fontos  részét  kell  képezze  az  integrációs  stratégiának.  A
kísérleteket  tudományos  intézményekben  kell  értékelni.  A szeminárium
résztvevőit arra kell felkérni, hogy egy hálózatot alakítsanak ki a kutatások
eredményeinek kicserélésére.

- Az egyes országokban több írásos információ terjesztésére van szükség a
fogyatékosságokról és a speciális nevelési szükségletekről. Mindent meg
kell tenni, hogy növeljék a társadalomban az integrációval és az akadá-
lyozott emberekkel kapcsolatos ismereteket és pozitív attitűdöt.

- A résztvevő országok között szubregionális kapcsolatrendszert kell létre-
hozni  pl.  olymódon,  hogy  kétévenként  meghívják  a  szakembereket  ta-
pasztalataik  cseréjére  és  a  jövő  feladatainak  tervezésére.  Egy-egy adott
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ország nemzeti UNESCO bizottsága lehet a meghívó.
-  Az  „oktatást  mindenkinek”  kezdeményezés  részeként  az  UNESCO-nak

folytatnia és erősítenie kell a speciális nevelés területén kifejtett munkáját,
továbbá támogatnia kell és nyomon kell követnie azokat a nemzeti tevé-
kenységeket, amelyeket e szeminárium vált ki.

Végül  ki  szeretném emelni,  hogy számomra  ezen  a  szemináriumon  vált
világossá, hogy az integrált fejlesztésnek két minőségileg eltérő szintje létezik.
Az  első  az  a  szint,  amelyet  saját  kutatásaim során  is  megcéloztam,  amikor
igyekeztem a fogyatékost amennyire csak lehet, elfogadhatóvá tenni az általá-
nos iskola számára, és csak kisebb igényekkel fordultam (mertem fordulni) a
pedagógusokhoz. A másik szint az, amelyről az UNESCO szakemberei és főleg
az  angol,  svéd,  norvég  szakemberek  beszéltek,  amikor  komoly  igényeket
támasztanak az általános iskolai oktatással szemben, mintegy beleavatkoznak
abba, elvárják a differenciált, individualizált módszerek alkalmazását, a teljes
szemléleti nyitást, a speciális pedagógia szerves beépülését.

DR. CSÁNYI YVONNE

A MAGYE életéből

Az 1992. évi tisztújító közgyűlés

A MAGYE - tagsága javaslatára - 1992. évi közgyűlését 1993. január 16-án
9.30 órai kezdettel tartotta meg székhelyén (Budapest, VII. Bethlen G. tér 2.).

A közgyűléshez ezúttal is szakmai program kapcsolódott. Először erre került
sor.  A téma  az  1993.  augusztusában  megrendezésre  kerülő  VI.  Nevelésügyi
Kongresszus volt.

Dr. Méhes József elnök köszöntő, bevezető szavai után a meghívott előadó-
kat kérte fel referátumaik megtartására.

Vargáné Fónagy Erzsébet, a VI. Nevelésügyi Kongresszus szervező titkára
rövid (az 1848., az 1896., az 1928., az 1948. és az 1970. évi egyetemes tanügyi,
illetve nevelésügyi kongresszusról adott) történeti áttekintés után az előkészü-
letekről (helyszínek, időpont, témakörök stb.) adott tájékoztatást.
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