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K Ö N Y V I S M E R T E T É S,
Ú J D O N S Á G O K

VÁGÓ ÉVA ANNA: 
Fejlesztõ iskola – speciális didaktika

(APC-STÚDIÓ, 2006.)

A súlyosan és halmozottan fogyatékos
gyermekek hazánkban a kilencvenes évek
elejéig a gyógypedagógiai intézményekben
alig, javarészt az iskolai képzésbõl kizártan,
csak „egészségügyi” ápolásban-gondo-
zásban részesülhettek. A változást az 1993-
as közoktatási törvény hozta meg, amely
lehetõvé tette a „fejlesztõ felkészítést” a
képzési kötelezettség keretén belül, ma
már láthatóan felemás módon, nem kielé-
gítõen. 2005-tõl azonban törvénymódosí-
tással e gyermekekre is vonatkozik a tan-
kötelezettség 6 éves kortól 18 éves korig,
sõt 23. évükig lehetõséget kapnak az ok-
tatásban maradásra.

A törvény ezt az iskoláztatási formát ne-
vében elválasztja a fogyatékos (sajátos ne-
velési igényû) tanulók iskoláitól, és „fej-
lesztõ iskolának”, a tevékenységet pedig
„fejlesztõ iskolai oktatásnak” nevezi. Mi-
után a törvény életbe léptésekor (2006.
január 1.) a gyermekek többsége még ilyen oktatásban – intézmények hiányában – nem
tudott részt venni, különféle formában „egyéni fejlesztõ felkészítést” kaphattak a
családban, ápoló-gondozó, illetve rehabilitációs intézményekben, napközi otthonok-
ban, korai fejlesztõkben, illetve konduktív pedagógiai intézményekben.

Még egy év van hátra (2010. augusztus 31-éig), hogy a fejlesztõ iskolai oktatás
kötelezõvé váljék, és erre az idõre az önkormányzati, illetve állami fenntartású ápoló-
gondozó, valamint rehabilitációs otthonokban fejlesztõ iskolai feladatot ellátó
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intézményegységet kell szervezni. (A többi elhelyezési formában élõkrõl ez a törvény
nem intézkedik.)

Az intézményegységek (tulajdonképpen kis „kihelyezett” iskolák) szervezéséhez
addig számos problémára kell megoldást találni (gazdaságira, jogira, szervezetire), és
különösképpen az ott dolgozó szakemberek felkészítésére (akik között szakirányú vég-
zettségû gyógypedagógusok alig vannak). Semmiképpen nem lenne jó megoldás azt a
formát választani, amelyet a képzési kötelezettséget ellátóknál alkalmaztak!

A súlyosan, halmozottan fogyatékos gyermekeket bár a gyógypedagógia mindig is
számon tartotta, az oktatásból való kirekesztésükhöz hozzájárult a két évtizeddel ezelõt-
ti felfogásával, elméletével, gyakorlatával. Csak néhány halovány kezdeményezésben,
(vakok, siketek, mozgássérültek iskolái külön tagozatos csoportjaiban, valamint a
foglalkoztató iskola „B” tagozatán) jelenhettek meg ilyen gyermekek, a többség maradt
az egészségügyi gyermekotthonokban vagy otthon. A kilencvenes évek kezdetétõl
azonban a gyógypedagógusok világában jelentõs erõfeszítések történtek a helyzet meg-
változtatására (ennek eredménye volt a „képzési kötelezettség” is), valamint a példa-
mutató megoldást kínáló külföldi gyakorlathoz való felzárkózásra. A gyógypedagógiai
fõiskola fontos szakmunkákat adott közre (Pfeffer, Fröhlich, Mall, Schäffer, Theunissen
és mások tanulmányait) és munkatársai (Márkus, Lányiné, Hatos, K. Fábián Mária)
fõiskolai jegyzeteit. A téma belépett a gyógypedagógus-képzésbe önálló tárgyként.

A fejlesztõ iskolai oktatás kötelezõvé tétele elõtt az oktatási minisztérium kiadta „a
súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztõ oktatásának irányelve” címû doku-
mentumát (2006. április), amelyben 21 oldalon részletesen szól a „fejlesztõ felkészítés”
alapkérdéseirõl. Az oktatás fogalmat használja, de nem a tanítás – tanulás általánosan
megjelenõ (hagyományos?) értelmezésében.

A „Halmozottan és értelmileg súlyosan akadályozott tanulók foglalkoztatástana”
(2006) egy, az értelmileg akadályozottak pedagógiája szakon futó tárgy oktatásához ké-
szült. Sajátos, „speciális didaktikai” felfogásban ad tudományos igényû és gazdag gya-
korlati támogatást. Helyzeteket, eseteket elemez, a mindennapi gyakorlathoz példákat,
tervezeteket nyújt. Így gazdagítja az irányelv indította felkészítést új perspektívákat,
tanulási, felkészülési lehetõségeket kínálva. Több témában túllép az irányelveken, fon-
tos elemekben, mint például a szakmai munkacsoportok mûködésében, a család és
iskola kapcsolatában, a súlyosan és halmozottan sérültek nevelõivel szemben támasztott
követelményekben, gondjaik oldásában. 

A könyv szerzõje Vágó Éva Anna, a budapesti és szegedi gyógypedagógus-képzés
nagy mûveltségû és gazdag tapasztalatú oktatója munkájában bemutatja – magyar
szakirodalomban elsõként – a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók körében
alkalmazható speciális pedagógiai modelleket. A didaktikai-metodikai modellt, a helyzet-
orientált pedagógiai modellt, valamint a szociális irányultságú pedagógiai modellt. Ez
utóbbiban olyan „párhuzamos foglalkoztatási formákat” ír le és elemez, amelyekben
látássérült, hallássérült, mozgáskorlátozott, értelmileg akadályozott és más gyermekek
tanítása („foglalkoztatása”) folyik. E mellett nem felejtkezik meg olyan sajátos – csak e
területen érvényes – súlyponti kérdésekrõl sem, mint a fejlesztõ gondozásról, a test-
felület útján történõ tapasztalatszerzésrõl, a különféle kommunikációs formák („szavak
nélküli kifejezésformák”) tárgyalásáról. Külön fejezetet szentel a játéknak, amirõl sokan
félve szólnak, vagy kételkednek létében, és amelynek bemutatásával az irányelv is
szûken bánik.
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Ebben a pedagógiai (gyógypedagógiai, vagy az irányelvek használta terminológiával
„rehabilitációs pedagógiai”) tevékenységben a fejlesztés (tanítás!) eszközrendszere
lényegesen más, mint akár a mai iskolai formákban. Talán igényeiben, megjelenési for-
máiban az értelmileg akadályozott gyermekek iskolai eszközigényével van rokonságban.
A fejlesztõ iskolai intézményegységek kialakításánál ezeket a sajátos eszközöket biz-
tosítani kell, meglétük, használatuk egyúttal mutatója a szakmai minõségnek. Nagyon
széles az eszköztár a természeti tárgyaktól a mindennapi használati tárgyakon keresztül
egészen a gyógypedagógus maga készítette egyéni rendeltetésû tárgyakig. Ebben a
tanításban lényegében valamennyi használati eszköz „tanszer” is egyben (114–125.
old.). Itt is, akár az értelmileg akadályozottak pedagógiájában az iskola „életközeg”, és
„életet segítõ funkcióval bír”, aminek magyarázata abban található, hogy e gyermekek
tanulási jellemzõi (amelyeket az irányelvek részletesen bemutatnak), valamint életpers-
pektívái jelentõsen egybevágnak az értelmileg akadályozott gyermekek, fiatalok tanulási
sajátosságaival, hiszen róluk beszélünk.

Vágó Éva Anna munkájának további erénye, (ami szememben talán a leglénye-
gesebb) az a szemlélet, amellyel ezt a kívülállók számára idegen, esetleg félelmet is
keltõ nevelési helyzetet elfogadtatja, más gyermekekkel, más területeken folyó nevelési
munkával egyenértékûvé, öntudatossá teszi. Számos helyen idéz optimista, szem-
léletformáló – talán normatívnak is ható – szakirodalmi megállapításokat. Például nem
beszélhetünk teljesen passzív gyermekrõl, csak olyanról, akinek aktivitását a környezet
nem érti, nem észleli (99. old.). A fejlesztés alapfeltétele az érzelemgazdag helyzet, mely
a gyermek jó testi közérzetére hat (38. old.). Nincs okunk azt feltételezni, hogy a
gyermek „csak egyénileg fejleszthetõ” (128. old.). Mind a tanulók, mind a tanító
szempontjából kívánatos a különbözõ fejlettségû gyermekekbõl álló tanulócsoport (156.
old.). A szakember a kezdetektõl fogva tévúton jár, ha nem számít „partnerekre” a
családban (217. old.). A nevelõ viszonyát a gyermekhez meghatározza, hogy az mely
érzelmeket képes elõhívni belõle, ezért tudatosan törekedjen annak a „valaminek” a
felfedezésére, amitõl a súlyosan akadályozott gyermeket éppoly szeretnivalónak,
bájosnak találhatja, mint ép testû, normális megjelenésû, egészséges mozgású társát
(213. old.).

Nem titkolja, milyen nehézségekkel találja szembe magát az, aki halmozottan, súlyo-
san sérült gyermeket nevel. Hogyan jelenik meg ez a kérdés a zárt intézeti környe-
zetben (207. old.), a tanítás, nevelés és terápia összefüggéseiben (106., 131., 155. old.),
mit jelent a „páros magány” (171. old.)?

Mindez a néhány, felvillantott gondolat talán utal az egész mû gazdag szak-
maiságára. Bibliográfiájában több mint 100 tételben idézi a külföldi szakirodalmat. Ez
önmagában is imponáló! S tanulságos segítség is, hiszen a gyógypedagógusok körében
a nyelvtudás terjedésével ezek a munkák sokak számára közvetlenül elérhetõkké vál-
nak, – a hazai könyvtárakban megtalálhatók, vagy könyvtárközi kölcsönzéssel nagy
könyvtárakon keresztül hozzáférhetõek. A felkészülés során élni kellene ezzel a lehe-
tõséggel. Közli az utolsó két évtized idevágó szinte teljes magyar gyógypedagógiai szak-
irodalmát (ez már az elõbbinek csak a felét teszi ki). A 248 oldalas munkát tucatnyi,
nagyszerûen válogatott (szülõktõl kapott) színes kép egészíti ki.

A szakemberek is sokan tartózkodóak, kételkedõek a súlyosan, halmozottan sérült
gyermekek nevelésével kapcsolatban. A kilencvenes évek közepe elõtt végzett
gyógypedagógusoknak, szakmai vezetõknek elengedhetetlen lenne megismerkedni
Vágó, Márkus, Pfeffer és más szerzõk munkáival. Ezek ismerete nélkül – csak az
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irányelvekre hagyatkozva –, a bevezetõben említett többi intézmény munkatársai sem
tudják megvalósítani eredményesen „a fejlesztõ iskolai oktatást”. 

És végül: a súlyosan és halmozottan értelmileg akadályozott tanulók jelentõs részé-
nek lehetne optimális fejlõdési pályát nyitni – miként azt külföldi példák bizonyítják –,
ha az értelmileg akadályozott gyermekek (ma is a jogszabályokban hibás
terminológiával „középsúlyos értelmi fogyatékosok”) iskoláiban, színes, vonzó
gyermekközösségekben találnának helyet és nevelési („felkészítõ fejlesztési”)
lehetõségeket. A lassan haladó akadálymentesítés mellett azonban az ott dolgozó
gyógypedagógusok befogadó készségére, hívó szavára, valamint igényes szakmai
felkészültségére is szükség van. Ebben is segít Vágó Éva Anna bemutatott munkája.
(Vágó Éva Anna: Speciális didaktika II. Halmozottan és értelmileg súlyosan
akadályozott tanulók foglalkoztatástana. Készült a Szegedi Egyetem támogatásával.
Kiadja az APC-Stúdió, Gyula. 2006. Kapható a kiadó honlapján felsorolt
könyvesboltokban.)

Dr. Hatos Gyula

TONY BOOTH–MEL AINSCOW:
Inklúziós index
Útmutató az inkluzív iskolák fejlesztéséhez

(MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK BÉKÉS MEGYEI EGYESÜLETE, 2009.)

Az inklúziós index magyar fordítása, magyarországi megjelentetése egy hosszú szakmai
folyamat sokadik állomása. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán
két évtizede kezdõdött az együttmûködés Csányi Yvonne vezetésével az UNESCO
fogyatékos gyermekek integrációját irányító munkacsoportjával. Különösen M.
Ainscow, cambridge-i professzor munkáinak megismerése, szakmai anyagainak
fordítása, magyar kiadása jelentette a magyar gyakorlat átalakulásának szorgalmazását.
A magyar szakemberek a közoktatás és a felsõoktatás különbözõ területeirõl vettek
részt számos tréningen, továbbképzésen, szakmai tapasztalatcserén itthon és külföldön,
ahol a fentebb képviselt elmélet, szemlélet, gyakorlat szakmai alapjainak elsajátítása
folyt. A szakanyagok magyarra fordításának folyamatában érett az igény és elvárás az
inklúziós index megjelenésére is.

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesülete jelentette meg a kötetet, mely az
eredeti mû szerzõinek és kiadójának egyetértésével kerül a magyar olvasók kezébe. A
fordítás végsõ formába öntése, szerkesztése Schiffer Csilla érdeme Csányi Yvonne és
mások tanácsai alapján.

Az index nem egy szakkönyvtár, iskolai könyvtár polcára helyezendõ olvasmány.
Ahogy az alcíme mutatja, a befogadó iskolává válásban nyújt segítséget. Befogadó
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