
– az aktív korú értelmi fogyatékos emberek foglalkoztatottsági szintje alacsony;
– ugyanakkor a szociális szolgáltatások terén is hiányok mutatkoznak;
– a következõ sorok pedig nagyon szemléletesen önmagukért beszélnek: „Különösen

nehéz helyzetben vannak az idõskorú értelmi fogyatékos embert nevelõ családok.
A társadalom peremén élõ családok értelmi fogyatékos emberei az ingerszegény
környezetben a televízió és az étel nyújtotta szórakozás keretei közé szorulnak.
Sokszor csak a legutolsó pillanatban, amikor már a családok teljesen kimerültek,
kerülnek felnõtt gyermekeik az állam által nyújtott személyes gondoskodást biztosító
intézményi ellátásba. Ez a váltás óriási trauma az érintetteknek. Hiányoznak azok
a felnõttkori szolgáltatások, amelyek a fokozatos leválást segítenék.” (192.)

A kötet egyes fejezeteinek minden kimunkálója bizakodik abban, hogy a közölt, felvázolt
adatok, információk, tények, problémák a szemléletváltáson túl a törvényhozókat, a kü-
lönbözõ szolgáltatások koordinátorait, a szakembereket, a civil szervezeteket, s mind-
azokat, akik a fogyatékos emberek ügyében felelõsséggel gondolkodnak, motiválják,
ösztönzik egy olyan együtt-gondolkodásra, összefogásra, és segítségadásra, mely ezen
„peremhelyzetû” emberek élethelyzetének, mindennapjainak jobbátételére irányul.

Gróz Andrea

OTTO SPECK:

Iskolai inklúzió gyógypedagógiai szemszögbõl –
retorika és realitás 
(Schulische Inklusion aus heilpädagogischer Sicht – Rhetorik

und Realität)
ISBN 978-3- 497-02229-8
ERNST REINHARDT VERLAG, MÜNCHEN–BASEL, 2011.

A hazánkban is jól ismert szerzõ könyve második, átdolgozott kiadásban jelent meg.
A felvetett kérdések többsége napjaink magyar szakembereit is foglalkoztatja, ezért
a kötet méltán tarthat számot itthon is nagy érdeklõdésre.

A téma taglalására a szerzõt két ok inspirálta: az egyik, hogy a német speciális isko-
lákban (Förderschule = fejlesztõ iskola) ellátott tanulók száma – szerinte is tarthatatla-
nul – a legmagasabb Európában (az összes tanuló 4,849 %-a volt 2006-ban). A másik
ok a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény (2006), melyet Németország
2009-ben írt alá. Ez elsõsorban az általános emberi jogok széleskörû biztosítását emeli
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ki, de a 24. cikkely alapján az aláíró állam elkötelezi magát az inkluzív oktatási rends-
zer mellett. (Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy Magyarország korábban, már 2007-
ben csatlakozott.) A szerzõ kiemeli, hogy nagy anyagi megterhelést jelent ez a vállalás,
ha komolyan veszik, s az alaposságáról ismert Németország esetében ez a helyzet.
A kötetet áthatja az aggodalom a gyógypedagógiai iskolák esetleges elsorvasztása miatt,
s egyértelmûen ez vezetett megírásához. 

Speck igen kritikusan szól az inkluzív iskolarendszernek az UNESCO által is kiemelt
„az iskola mindenkié” jelszaváról, mely szerinte utópia, hiszen mindig lesznek kivételes
esetek, olyan súlyos fogyatékosok, akiknek optimálisabb az ellátása a speciális intéz-
ményekben. Irreálisnak tartja azt is, hogy egyes szakemberek a speciális iskolák teljes
felszámolásáról „álmodoznak”. Mivel Speck nem fogadja el azt, hogy az inkluzív iskola
képes lehet a tanulók teljeskörû heterogén összetételével megbirkózni, továbbá azt sem,
hogy a többségi iskola lesz elsõdlegesen felelõs a fogyatékos gyermekekért, nem lát
éles különbséget „integráció” és „inklúzió” fogalmai között, s ezért a könyvben mind-
végig a kapcsolt „integráció/inklúzió” megjelölést alkalmazza.

A továbbiakban a szerzõ zárókövetkeztetései közül emelünk ki néhányat. Az inklú-
zió az integráció továbbfejlesztett változataként a fogyatékos gyermekek és fiatalok egy-
értelmû jogát jelenti a többségi iskolához. Nyitott kérdés azonban, meddig lehet elmen-
ni „az iskola mindenkié” elvének megvalósításában. A speciális iskolákban tanulók
száma túl magas, a pedagógiai rászorultság minimumára kell ezt csökkenteni de csak
olyan mértékben, ahogyan a többségi iskolák megteremtik az integrációhoz/inklúzió-
hoz a magas szintû tanulási lehetõségeket. A szülõk joga az iskola típusának és helyé-
nek kiválasztása, meghatározott esetekben (pl. súlyosabb értelmi fogyatékosok, komoly
magatartási zavarok) azonban biztosítani kell, hogy a fejlesztõ iskola mellett is dönthes-
senek. Miután a döntés esetenként nem könnyû, a szakmai tanácsadás lehetõségét is
biztosítani kellene. A gyógy- vagy speciális pedagógia nem sorvadhat el a jövõben, nor-
matív és tudományos funkciója vitathatatlan. Nemcsak a normatív elvet képviseli,
hanem tudományos szakágként feladata az is, hogy elemezze és nyomon kövesse az
integráció/inklúzió gyakorlati megvalósulását, beleértve az akadályokat és az esélyeket.
Szükség van a regionális alapú tartós nyomon követésre, arra, hogy ez ne csak a kísér-
leti vagy modell-intézményekben történjék. Az integráció/inklúzió feltételeit a szerzõ
a következõkben látja:

– A pedagógusoknak az integratív fejlesztéshez szükséges hozzáállása és kompetenciái.
– A fogyatékos és nem fogyatékos gyermekek szüleinek megfelelõ támogatása.
– Az osztályközösségek nem fogyatékos tanulóinak készsége az elfogadásra és támo-

gatásra, ill. képessége ennek megtanulására, s annak biztosítása, hogy a tanterv sze-
rinti haladásuk nem válik az integráltak miatt frusztráló problémává.

– Csökkentett osztálylétszám a fogyatékos tanulók korlátozott száma mellett.
– Kiegészített személyi feltételek (második pedagógus, további gyógypedagógus, asszisz-

tensek)
– Az épület akadálymentessége.
– A speciális igényeknek megfelelõ tanítási és tanulási eszközök.
– Az egyéni foglalkozások lehetõségének biztosítása.
– Az oktatás módszertani váltása a közös tanulás lehetõségének érdekében.
– A pedagógusok közötti jó együttmûködés az összehangolt integratív hozzáállás alapján.
– Az integráció iránt elkötelezett iskolavezetés. 
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A könyv fõfejezetei a következõk: a közös tanuláshoz vezetõ hosszú út (történeti viss-
zapillantás), integráció – az iskolarendszer elsõ strukturális változásai (az integráció mint
komplex cél, szociális integráció, iskolai integráció), inklúzió – metafora a közös tanu-
lás fokozásáról (az inklúzió értelmezése, az ENSZ-határozat, nemzetközi tapasztalatok,
nyitott kérdések), kora gyermekkori nevelés mindenki számára (az óvodai nevelés
tapasztalatai). A kötetet gazdag szakirodalom-jegyzék és tárgymutató zárja. 

Összefoglalólag megállapíthatjuk, hogy a könyv alapvetõ gondolataival a magyar sza-
kemberek bizonyára nem vitatkoznak, hiszen a szélsõséges, minden tanulót integrálni
akaró szemlélet a német gyakorlattal ellentétben sohasem jelent meg hazánkban.
A szerzõ aggodalmait a jelenlegi anyagi megszorítások és az integráció megvalósítható-
ságának kapcsolatában ugyancsak oszthatjuk, habár itt már jelentõs a különbség a ren-
delkezésre álló források tekintetében. Reméljük, hogy felkeltettük a gyógypedagógus
szakemberek érdeklõdését a könyv iránt, mely sajnos magyarul nem áll rendelkezésre. 

Csányi Yvonne

TONY ATTWOOD:

Különös gyerekek. Kalauz az Asperger
szindrómáról szülõknek és nevelõknek
(Asperger’s Syndrome, A Guide For Parents and Professionals)

(Fordította: Dr. Simó Judit)
ANIMUS KIADÓ, BUDAPEST, 2008. 224 OLDAL

„Mindig is azt az elvet vallottam, hogy ha nem tudunk egyszerû fogalmakkal elma-
gyarázni valamit, akkor feltehetõleg nem is értjük azt.” Aligha jellemezhetnénk a szerzõ
e szavainál pontosabban azt a szemléletet, amely áthatja Tony Attwood1 Különös gyere-
kek címû könyvét.

A kötet elsõsorban szülõknek és pedagógusoknak tartalmaz hasznos tanácsokat a
nevelés terén. Magyarázatot ad az autizmus és az Asperger-szindróma közti különb-
ségre, segítséget nyújt annak meghatározásában, hogy hol a határ a viselkedészavar
vagy nevelési hiányosságokból adódó viselkedési problémák és az autisztikus
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1 Tony Attwood (szül.: 1952) Ausztráliában élõ pszichológus, PhD-fokozatát Londonban szerezte.
A Különös gyerekek címû könyv elõször Londonban, 1998-ban jelent meg, azóta 20 nyelvre fordították le. 
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