
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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iskolává válni nem jogszabályi kérdés. Komoly, fáradságos, aktív, állandó, folyamatos
munka eredménye, melyet külsõ segítõk a kézikönyv segítségével befolyásolhatnak. De
a könyv elolvasása önmagában nem eredményezi az átalakulást. Befogadó iskolává
válni többféle segítséggel lehet. Az index egy a lehetséges utak közül. Mivel hazánk
közoktatásában nem hemzsegnek a felkínált lehetõségek, különösen fontos ez a
kiadvány a hozzákapcsolódó tréninggel, aktív munkával. Amennyiben egy képzeletbeli
szolgáltatói kosárból többféle segítség is kivehetõ lesz, akkor egyike kell, hogy legyen ez.

A kötet egy tükör is egyúttal, amelybe azok az intézmények tekinthetnek bele,
amelyek vállalják azt a kihívást, ami az intézményi átalakulással jár. Ahol a vezetõség és
a tantestület iskolája arculatát kívánja megváltoztatni. Ahol készek a résztvevõk egy
hosszú úton elindulni, elemezni a saját gyakorlatukat, kitûzni az elérendõ célokat és
tenni azokért. 

Az Index tágan értelmezi a heterogén csoport fogalmát, nem összpontosít egyetlen
egy csoportra sem külön. A fogyatékos, jól haladó, jó módú, különbözõ szociális hátterû
tanulók ugyanolyan módon jelennek meg, mint akár a más anyanyelvû gyermekek.

A fordító több nehézséggel is szembekerült a magyar kiadás elkészítésekor. Az angol
és magyar iskola világa nehezen hasonlítható össze. A befogadói gyakorlatot több
évtizede folytató angol iskolák már sokkal elõbbre járnak a tanulásban és mindennapi
alkalmazásban. A befogadás valóban azt jelenti, hogy ott vannak a fogyatékos,
pedagógiai többletszolgáltatást igénylõ tanulók. Az intézmények belsõ struktúrája
egészen eltérõ a magyarországi gyakorlattól. A segítõ szakemberek többféle csoportja
megtalálható az iskolákban. A szülõk, civilek jelenléte teljesen természetes. A szakem-
berek közötti együttmûködés bejáratott, olajozott módon folyik. Az épületek elrende-
zése, a termek száma, az osztálylétszám, a segítõk száma, mind a befogadást szolgálja.
A magyar iskolarendszer világában egy-egy mutogatni való intézmény található. A jó
gyakorlat az új szakkifejezések megszületését is megteremtette. Hazánkban ennek a
folyamatnak az elején járunk, szókincsünk hiányos. Nehéz az angol kifejezéseket lefor-
dítani, szó szerint lehetetlen, mert nem azt értjük alatta magyarul, sántítanak a szavak,
csak körülírással lehet a valódi tartamukat visszaadni.

Az angol gyakorlatban jól bevált kijelentések, melyek keretbe foglalva jelennek meg
az indexben, tartalommal teli gondolatok. A hazai pedagógiai gyakorlatban is találkoz-
hatunk velük, de ezek sokszor üres „lózungok” maradnak. Az index segítségével befo-
gadóvá váló testületeknek éppen az a nagy feladatuk, hogy megtöltsék napi tarta-
lommal, gyakorlattal a kereteket.

Az adaptált fordítás elsõ változata kipróbálásra került már egy budapesti általános
iskolában, valamint az Educatio Kht. támogatásával egy 60 órás továbbképzõ program
keretein belül, melyhez segítséget nyújtott az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Fõiskolai Kar több oktatója is.

dr. Papp Gabriella
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