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SÁRKÖZI JUDIT:

Utazótanári tapasztalatok az inklúziós környezet
megteremtésére
Útmutató a korai agykárosodás okozta mozgáskorlátozott (CP)

gyermekek együttneveléséhez

MOZGÁSJAVÍTÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA, EGYMI ÉS DIÁKOTTHON, 2011

Az integrációs törekvések felerõsö-
désével valamennyi gyermek számára
új lehetõségek nyílnak a közoktatási
intézményekben. A sérült gyermek
megtanulja saját képességeit reálisan
értékelni, az ép közösség ösztönzõ erõ,
szereptanulási lehetõség számára. A
befogadó közösség tagjainak szem-
léletét szintén alakítja az integráció,
ugyanis elfogadóbbá válnak, megtanul-
ják a másságot, s az ahhoz való alkal-
mazkodást. Nyilvánvaló, hogy az
együttnevelést vállalva a többségi iskola
pedagógusa és a gyermek sem nélkü-
lözheti azt a speciális segítségnyújtást,
amelyet a nagy tapasztalattal rendel-
kezõ szakemberek tudnak nyújtani a
befogadó intézmények számára. A
gyógypedagógusok tudásátadásának
egyik lehetséges módja a különbözõ
szakmai kiadványok létrehozása.

A TÁMOP 3.1.6 pályázat keretében a Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola,
EGYMI és Diákotthon módszertani központja lehetõséget kapott egy többségi
pedagógusoknak szóló tájékoztató kiadvány létrehozására. A kiadvány témájának kivá-
lasztásánál figyelembe vették utazótanáraik sokéves integrációs tapasztalatát. Munkájuk
során azt látták, hogy a többségi intézmények pedagógusai számára a legösszetettebb
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feladatot a korai agykárosodás okozta mozgáskorlátozott (röviden CP-s) gyermekek
integrációja jelenti, valamint a legnagyobb számban õk fordulnak elõ a befogadó
iskolákban, óvodákban. A kiadvány létrejöttét és témáját a CP-s gyermekek nevelé-
sének-oktatásának komplexitása is indokolta. Az útmutatóban elsõsorban az utóbbi
évek alatt a többségi intézményekben összegyûjtött, az integrációt és az inklúziós
környezet megteremtését segítõ tapasztalatokat foglalta össze Sárközi Judit. Hiánypótló
ez a kötet, hiszen a törvényi szabályozástól, a tantermi munkán át a szabadidõs
tevékenységekig a CP-s gyermek óvodai és iskolai életének minden területét átfogja. 

A kiadvány a kórkép jellegzetességeinek és a pedagógiai folyamatokra is kiható
következményeinek ismertetése után bemutatja, hogy milyen legyen egy CP-s
gyermekek befogadását biztosító inkluzív intézmény, hogyan tud a nevelõtestület
felkészülni az együttnevelésre. Kitér arra is, hogy milyen kihívásokat támaszthat a
pedagógusokkal szemben a CP-s gyermek jelenléte a csoportban, hangsúlyozva a
szakmai együttmûködések szükségességét. Szó esik a pedagógusok mellet a társak
felkészítésének lehetõségeirõl is.  A könyv elsõsorban az óvodai csoport, illetve az
iskolai osztály szintjén leggyakrabban elõforduló speciális igényeket és azok megoldási
lehetõségeit foglalja össze. Egy külön fejezetben olyan nevelési, oktatási helyzeteket,
különbözõ tevékenységi formákat mutat be, amelyekben leggyakrabban jelentkezhet a
CP-s gyermekek valamely jellegzetes sajátos nevelési igénye. Önálló egységként jelen-
nek meg az útmutatóban a tantermen kívül felmerülõ speciális szükségletek.

Nemcsak pedagógusoknak, hanem szülõknek és iskolatársaknak is hasznos olvas-
mány lehet a kiadvány. A kötet szerzõje Sárközi Judit, aki egy évtizede utazótanárként
segíti a mozgáskorlátozott gyermekek integrációját, és a mindennapi gyakorlatban
szerzett tapasztalatait összegezte ebben a kiadványban.

MARIA KRON–BIRGIT PAPKE–MARCUS WINDISCH (SZERK.):

Zusammen aufwachsen. Schritte zur frühen
inklusiven Bildung und Erziehung
KLINKHARDT, BAD HEILBRUNN. 2010

Alois Bürli (2009) svájci kutató számos tanulmányában vizsgálja az integráció, inklúzió
elméletét, a fogalmak tartalmának alakulását, a napi praxist. Teszi ezt nemcsak hazája,
vagy a közös német nyelv aspektusából, hanem harcos elkötelezettként küzd az
összehasonlító gyógypedagógia eszköztárával a nemzetközi együttmûködésekért.
Integráció, illetve inklúzió a gyógypedagógia tudományának aktuális és központi
kérdése. Ebben az összefüggésben új impulzusokra, ösztönzésre szorult a két fogalom.
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