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A más fogyatékosság diagnosztikus kategória az 1993-ban elfogadott köz-
oktatási  törvényben jelenik  meg először.  A kategóriába  sorolással  azokról  a
gyermekekről, tanulókról kíván gondoskodni a törvényalkotó, kiknek sajátos
nevelési szükséglete nem értelmi, érzékszervi, testi-mozgás vagy beszédfogya-
tékosságukból adódik, hanem elsősorban részképességeik működési zavará-
ból. A különleges gondozás kedvezményeit tehát hangsúlyozottan ép értelmű,
ép érzékszervű, testi-mozgás és beszédállapotú gyermekekre, tanulókra ter-
jesztik ki. Már 1993-ban, a törvény megfogalmazásakor gondot jelentett az új
kategóriába tartozó népesség meghatározása. Ide sorolódtak az autisták – kik-
kel a továbbiakban nem foglalkozom –, ugyancsak itt találjuk a tanulási zavar-
ral küzdőket s mellettük – csupán példaként említve – „a spina bifidás, aszthé-
miás, dysphasiás” gyermekeket (Közoktatásról szóló törvény, 1993. 121. § 1/
k. pont). Kezdetben a nem autista más fogyatékosok diagnosztizálásának fel -
adatát a Beszédhibások Országos Szakértői és Vizsgáló Bizottsága látta el.

Nagyon rövid időn belül több lényeges törvénymódosításra került sor, me-
lyek révén a más fogyatékossági népesség összetétele némileg homogénebb
lett és a diagnosztizálásukra kijelölt terület is változott. 1995-től a más fogya-
tékosok csoportjába elsősorban a kultúrtechnikák elsajátításában zavart muta-
tók vagy erre veszélyeztetettek (olvasás, írás, számolászavar), továbbá a tanu-
lási teljesítményt kedvezőtlenül befolyásoló figyelemzavarral és hiperaktív vi-
selkedéssel küzdők kerülhettek. Továbbra is ide tartoztak az említett tanulási
zavarokhoz szervesen nem illeszkedő, elektív mutizmus miatt nehezített tanu-
lási helyzetű gyermekek. A más fogyatékos népesség újradefiniálásával egyi-
dejűleg a gyermekek vizsgálatának feladatát a megyei és fővárosi fenntartású
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottságok kapták
meg.

* A MAGYE XXIX.  Országos  Szakmai  Konferenciáján,  a  Tanulásban  akadályozottak
pedagógiája szakosztály ülésen (Esztergom, 2001. június 22-én) elhangzott előadás
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Előadásom nem foglalkozik annak elemzésével, hogy az említett szakértői
bizottságok  milyen  szakmai-módszertani  segítséget,  továbbá  személyi  és
anyagi támogatást kaptak új feladatuk ellátásához. A felsorolt támogatásoknak
együttesen azt kellett volna biztosítani, hogy a szakértői bizottságok felkészül-
tek legyenek a gyermek- és tanuló népesség 5-7 %-át kitevő tanulási zavarral
küzdők diagnosztikus ellátására. A kilencvenes évek végén (hét évvel a közok-
tatásról szóló törvény elfogadása után) az óvodás és általános iskolás korú
gyermekek összlétszámát tekintve 88.000-124.000 más fogyatékos sajátos ne-
velési  szükségletű gyermek nyilvántartása lett  volna várható,  ezzel  szemben
becsült adataink szerint mindössze 8-10.000 más fogyatékos gyermek és tanu-
ló részesül különleges gondozásban. Számuk évről évre lassan gyarapszik, pél-
dául az 1998/99-es tanévben mindössze 2015 gyermeknél került sor a más fo-
gyatékosság megállapítására. A más fogyatékosok számának alakulásában több
feltétel is szerepet játszik.

Elsőként szükséges említeni a más fogyatékosság körébe tartozó teljesít-
ményzavarokra vonatkozó pedagógiai ismeretek hiányát. A részképesség-za-
varral küzdők olyan speciális népességet alkotnak, melynek tagjai kezdettől
fogva és a későbbiekben – a különleges gondozás, a rehabilitáció szakaszában
– is, a többségi óvoda, iskola gyermekei, tanulói. Ha az óvodák és iskolák pe-
dagógusai nem rendelkeznek az állapot felismeréséhez szükséges tudással, ak-
kor nem lesznek kezdeményezői a diagnosztikus folyamat megindításának.

Másodikként említem azt a tapasztalatomat, hogy a nevelési-oktatási intéz-
mény és a fenntartó sem érdekelt abban, hogy minél nagyobb számú más fo-
gyatékos gyermek és tanuló ellátásáról gondoskodjon. A nevelési-oktatási in-
tézménynek át kell alakulnia gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban résztve-
vő nevelési-oktatási intézménnyé, a fenntartónak biztosítania kell a gyermek
rehabilitációs ellátásának pedagógiai és tárgyi feltételeit. Mindezek hosszadal-
mas  adminisztratív-tanügyigazgatási  módosításokat  és  nem  utolsósorban
anyagi terheket jelentenek.

Harmadik feltételként a más fogyatékosság érzelmi és kognitív elfogadásá-
ról és nem elfogadásáról szólnék. Tapasztalatom szerint a szülő, tanulási za-
varral küzdő gyermeke diszkriminációjának tartja, hogy a jogok és kedvezmé-
nyek elnyerésének, továbbá a szükséges rehabilitációnak feltétele a más fogya-
tékosság stigmájának elviselése. A szülők többsége úgy szeretné gyermeke kü-
lönleges gondozáshoz való jogát érvényesíteni, hogy ez ne jelentse gyermeke
átsorolását a fogyatékosok csoportjába.

Előzőekben olyan szempontokat említettem, melyek fékezik a más fogyaté-
kosok számának gyarapodását. Más vonatkozásban viszont oly szempontok is
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érvényesülnek, melyek egy-egy gyermek esetében kikényszerítik a más fogya-
tékosság kategóriájába való besorolódást.

A más fogyatékosság diagnosztikus kategória
helyettesítő szerepe

Tapasztalataim szerint  legalább négy olyan sajátos nevelési  szükségletű
gyermekcsoport tagjai jelennek meg a más fogyatékosok körében, kik ezen a
jogcímen válnak különleges gondozásúakká.

A MÁS FOGYATÉKOSSÁG HELYETTESÍTŐ SZEREPE

1. ábra

Nem diagnosztikus tévedésről van szó, hanem arról, hogy a speciális segít-
ségre szorulóknak olyan csoportjai vannak jelen a közoktatásban, kiknek sajá-
tos szükségleteik ezen besorolás révén biztosíthatóak.

Elsőként a szülői érdekérvényesítést említem, (lásd a 2. ábrát a következő
oldalon)

Néhány szülő erősen diszkriminatívnak tartja az értelmi fogyatékosság meg-
nevezést,  bár  belátja  gyermeke  sajátos  nevelési  igényét,  mégsem  tudja  a
klasszikus fogyatékossági csoportba sorolást  elfogadni.  Elfogadja azonban a
más fogyatékosság, vagy még szebben mondva az olvasás-, írás-, számolás- és
figyelemzavar diagnózisát. Ezeknek a tanulási problémáknak a megállapítása
ugyanis kevésbé stigmatizáló, mint az értelmi fogyatékosság. A más fogyaté-
kosok körébe sorolással, az egyébként enyhén értelmi fogyatékos gyermek in-
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tegrált tanulója a többségi közoktatási intézménynek és rehabilitációja is bizto-
sított. A vázolt folyamat viszonylag kevés, jó státusú szülő stratégiája.

A MÁS FOGYATÉKOSSÁG HELYETTESÍTŐ SZEREPE

2. ábra

Meglehetősen népes a nem fogyatékos, de gyenge képességű tanulók cso-
portja. A képességek gyengeségéből adódó tanulási gyengeség/alulteljesítés
előbb vagy utóbb kikényszeríti a külön bánásmódot. Mivel a gyenge képesség
önmagában nem elegendő ok arra, hogy a közoktatási intézmény éveken keresz-
tül és rendszeresen külön segítséget nyújtson a tanulónak, így a más fogyaté-
kossághoz kapcsolódó jogok, kedvezmények és rehabilitatív ellátás egyaránt
kívánatos a gyermek, a szülő és az intézmény számára. A sorozatos bukások,
évismétlések és kudarcok helyett remény van arra, hogy a gyermek átpréselőd-
jön a közoktatás alsó szakaszán.

Az előző két csoportban a gyermek és a szülő szerepe a meghatározó. A szü-
lő nem akarja, a gyermek nem tudja a számára kijelölt utat bejárni. A más fo-
gyatékossági csoportba kerülésnek indítékai a személyben keresendőek.

Két olyan további típusról kívánok szólni, melyeknél a környezeti feltételek
kedvezőtlenek és nehezen változtathatóak. Ezekben az esetekben a más fogya-
tékosságba sorolás a gyermek védelmét szolgálja, annak belátását, hogy a fel-
tételeket nem áll módunkban változtatni, de a gyermekről kötelességünk gon-
doskodni.

A családi ellátás hiányosságai, a kedvezőtlen szocio-kulturális környezet az
ebből adódó tanulási eredménytelenség enyhítésének egyik lehetséges módja a
más fogyatékosság címén biztosítható rehabilitatív ellátás. Az egyéni vagy kis-
csoportos gyógypedagógiai foglalkozás annak reményét ígéri, hogy a gyermek
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képes lesz tanulmányait a tankötelezettség végére teljesíteni, így némileg nö-
vekszik továbbtanulásának, társadalmi beilleszkedésének esélye.

Hasonlóan nehezen változtathatóak a pedagógiai ellátás hiányosságai: gon-
dolhatunk  a  rosszul  megválasztott  tankönyvre,  a  rossz  iskolai  klímára,  az
igénytelen és rendszertelen oktatásra, vagy csak egyszerűen arra, hogy a peda-
gógus valamint a gyermek/szülő nem illeszkednek egymáshoz. Az ebből adó-
dó hátrányok halmozódása tanulási nehézségként definiálható, melynek meg-
állapítására a Nevelési Tanácsadó az illetékes. Sok esetben azonban a tanács-
adó nem tudja vállalni a gyermek rehabilitációs foglalkoztatását, a közoktatási
intézmény nem tud kislétszámú csoportot, osztályt szervezni, s így rendezhe-
tőbb a gyermek sorsa, ha más fogyatékossá válik. Itt indokolt arra utalni, hogy
több megyében  annyira  lyukas  a  nevelési  tanácsadói  ellátás  hálója,  hogy a
gyermek és a szülő rákényszerül a szakértői bizottság szolgáltatásának válasz-
tására.  A szakértői bizottság – bár  kezdettől  fogva tudja, hogy a  probléma
nagysága nem indokolja bevonódását – nem utasíthatja vissza egyetlen gyer-
mek vizsgálatát sem, s mivel jogosítványa a más fogyatékosság megállapításá-
ra vonatkozik, így ez lesz a diagnózis.

Mind a négy típus hamis besorolásában annak a szakmai mulasztásnak is
szerepe van, hogy nincsenek tisztázott, egyértelmű kritériumok és ehhez illesz-
kedő vizsgáló eszközök olyan diagnosztikus állapotok elkülönítésére, mint ta-
nulási gyengeség, tanulási nehézség, tanulási zavar, esetleg tanulási akadályo-
zottság.

Az elmondottak részben személyes tapasztalatokra, részben az elmúlt tanév-
ben egy teljes megyét átfogó vizsgálat adataira támaszkodnak. A más fogyaté-
kosok csoportjába sorolt  gyermekek,  tanulók közoktatási  ellátásának megis-
merésére országos vizsgálat indul a 2000/2001. tanévben. Ennek adatai árnyal-
tabbá teszik a problémát és a tennivalók kijelölésében is segítséget jelentenek.
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