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Absztrakt
Hazai és külföldi kutatások bizonyítják, hogy az iskolai és a társadalmi integráció folyamatai számos átfedést mutatnak. Jelen
tanulmány a tanulásban akadályozott személyek társadalmi integrációjának az intézményes ellátórendszerben történõ
megvalósulását a gyermekek és fiatalok szociális tapasztalatszerzési lehetõségeivel veti össze.

Kulcsszavak: esély, életkörülmények, szocializáció, integráció, intézményes ellátórendszer

Tanulmányomba csak tartalmi kompromisszumokkal szorítható be a (gyógy)pedagógia
egyik legizgalmasabb területe, mondhatnám némi malíciával, küzdõtere, a fogyatékos
személyek iskolai és társadalmi integrációjának kérdésköre. Egyedül az iskolai és a tár-
sadalmi integráció jelentéstartományának és kapcsolódásainak felvázolása felemésztené
a rendelkezésemre álló terjedelmet, ezért írásom a tanulásban akadályozott2 felnõtt
személyek társadalmi integrációjának az intézményes ellátórendszerben történõ meg-
valósulását a gyermekek és fiatalok családi/gyermekotthoni életkörülményeivel és szo-
cializációjával, elsõsorban szociális tapasztalatszerzési feltételeivel szándékozik
összevetni. Dolgozatomban az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán 2012-ben
zárult, a tanulásban akadályozott személyek iskolai és társadalmi integrációja problé-
makörét is felölelõ kutatás tapasztalataihoz kapcsolódom.3

1 A tanulmány eredetileg a Gordosné dr. Szabó Anna emlékének tiszteletére szerkesztett kötet számára készült.
2 A tanulási akadályozottság egy lehetséges korszerû – és nem utolsósorban egyre elterjedtebb és elfogadot-

tabb – meghatározása szerint „a tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a gyermekek, akik
az idegrendszer biológiai és/vagy genetikus okokra visszavezethetõ gyengébb funkcióképességei, illetve a
kedvezõtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó tanulási nehézségeket, tanulási képességzavart mutat-
nak” (MESTERHÁZI 1998: 54). Mesterházi szerint a gyermek személyes élettörténetének és az aktuális fejlõdési
állapot diagnosztikai eszközökkel megállapítható oki tényezõinek tudása mellett az egyén nevelési szük-
ségleteinek megállapítása és az ennek megfelelõ nevelés együttesen eredményezheti a tanulásban akadá-
lyozott gyermek minél kedvezõbb fejlõdését. Az enyhén értelmi fogyatékos gyermekek a tanulásban
akadályozottak körébe tartoznak.

3 ZÁSZKALICZKY P. (2013, szerk.): A társadalmi és iskolai integráció feltételrendszere és korlátai. ELTE Eötvös
Kiadó, Budapest.
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Kereki Judit – az értelmi fogyatékos emberek ellátórendszerét vizsgáló – tanul-
mányából megtudjuk, hogy az intézményes ellátásban részesülõk harmadik legnépe-
sebb csoportja, hozzávetõlegesen a hetede enyhén értelmi fogyatékos, esetenként valami-
lyen társfogyatékossággal. Az ellátottak fogyatékosságtípusok szerinti megoszlásából
kiderül, hogy az enyhén értelmi fogyatékos felnõttek igen magas arányban (53,8%)
élnek rehabilitációs célú lakóotthonokban, illetve rehabilitációs intézményekben
(41,3%). „Ezek az arányok nemcsak magasak, de jóval meghaladják a többi intézménytí-
pusban azonosítható enyhe értelmi fogyatékos népesség arányát, miközben ez a né-
pességcsoport jól integrálható lenne a többségi társadalomba.” (KEREKI 2012: 94) 

Katona Vanda kutatásának az alaphipotézise az volt, hogy a törvényi szinten az euró-
pai esélyegyenlõségi normákhoz igazodó, a társadalmi integráció célkitûzését vállaló
intézmények többsége a gyakolatban zárt világot takar. Korlátolt társadalmi részvétel,
szûk kapcsolatrendszer, az intézményben biztosított és a lakók által igénybe vett szol-
gáltatások, az intézményen belül történõ foglalkoztatás, a kapcsolati intimitás megélé-
sének korlátozott lehetõsége, gyermekké tevõ féltés és túlféltés jellemzi meghatározóan
az intézményi életet. A kutatás tapasztalatai szerint az értelmi fogyatékos felnõttek tár-
sadalmi integrációjának az eredményessége az egyén kapcsolati tõkéjének a függvénye:
van-e a sorsát egyengetõ „kulcsember” az életében? A kapcsolati tõke még a financiális
erõforrások korlátozottságát is felülírhatja (KATONA 2012).

Takács István, Szekeres Ágota és Perlusz Andrea tanulmánya – többek között –
a Gyermekek Jogairól Szóló Egyezményben a gyermekek gyógypedagógiai ellátását
érintõ megállapítások megvalósulásával kapcsolatos szülõi vélemények feltárására vál-
lalkozik. Számos megvalósultnak minõsített vállalás mellett a gyermek állapotához és
szülei vagy gondviselõi helyzetéhez alkalmazkodó támogatás biztosítását és a tár-
sadalom segítõkészségét a személyiség lehetõség szerinti mind teljesebb kibontakoz-
tatására nem látták megfelelõnek a megkérdezettek. A kutatás tapasztalatai szerint
a szolgáltatásokhoz való hozzáférést elsõsorban az ellátóhely és a lakhely közötti távol-
ság korlátozza, a területi egyenlõtlenségeket viszont az egyenlõtlenségek komplex
rendszerében kell, érdemes elemezni (TAKÁCS és mtsai 2012: 86).

A kutatás tapasztalatai alapján felmerült a kérdés: Miért nem nagyobbak az esélyei
a legkönnyebben és legsikeresebben integrálható/integrálódó népességcsoportnak
a nagyobb életvezetési önállóságot biztosító kis létszámú közösségi ellátási formákba
kerülésre? A tanulmányok az iskolai integrált nevelés-oktatás hatékonysága és a fogya-
tékos felnõttek társadalmi integrációja közötti lehetséges összefüggések széles tárházát
mutatják be. Szociológiai és (gyógy)pedagógiai aspektusokban gondolkodom tovább
a gyermekkorról, családról, intézményi szocializációról, a (képzelt) idõalagút azon
állomásairól, amelyek a késõbbi „enyhén értelmi fogyatékos ellátottak” társadalmi integ-
rációs esélyeit befolyásolhatják. 

Esélyek és egyenlõtlenségek
Az esélyek eloszlásáról biológiai–antropológiai és szociológiai értelemben gondolkod-
hatunk. Minden ember különbözõ biológiai, antropológiai tulajdonságokkal születik.
A genetikusan és/vagy biológiailag meghatározott adottságok igen eltérõ esélyeket jelent-
hetnek az élet idõtartamában és minõségében. Ezek a különbözõségek azonban nem
szükségszerûen determinálják az egyenlõtlenségeket. Ha a gyerekember környezete
funkcionálisan és szociálisan alkalmas szükségleteinek a kielégítésére és a vele történõ
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együttmûködésre, a különbözõségek nem veszélyeztetik a környezet és az egyén össz-
hangját. 

Szociológiai szempontú esélyegyenlõségrõl, mivel az esélyek számossága mindig
korlátozott, nem is beszélhetünk. Az esély – a legáltalánosabb értelemben – azt jelenti,
hogy valaki képes arra, hogy tegyen valamit vagy rendelkezzen valamivel. A lehetõség-
rõl birtokolt információk és tapasztalatok mennyisége és minõsége, az önismeret és
a helyzet ismerete határozzák meg az esélyekért való versenyfutás eredményességét. Az
esély aktivitást feltételez. A hátrányos helyzet a közösség életében a másokkal egyenlõ
szintû részvétel lehetõségének korlátozottságát vagy elvesztését jelenti. Az akadályozott
emberek és környezetük szembenállását. Ráirányítja a figyelmet a környezetnek, vala-
mint a társadalom számos szervezett tevékenységének (pl. információk nyújtása és ter-
jesztése, kommunikáció, oktatás) hiányosságaira, amelyek nehezítik vagy megakadá-
lyozzák az egyenlõ részvételt (ld. az esélyekrõl: MIHÁLY 1999; NAHALKA 2008). 

A társadalom egy vonatkozásban lépett az esélyegyenlõség megteremtése irányába:
a jogi szabályozásban, amely az esélyek egyenlõtlenségét csak mint „megvonást”
értelmezi. Az 1989-ben kihirdetett Gyermekjogi Egyezmény, a gyermekek védelmérõl
és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény4, az 1993. évi LXXIX. törvény
a közoktatásról és a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl egyértelmûen
rögzítik minden gyermek, tanuló jogát a képességeinek, érdeklõdésének és adottsá-
gainak megfelelõ neveléshez és oktatáshoz, illetve a továbbtanuláshoz. A növekvõ gaz-
dasági és kulturális különbségek azonban folyamatosan nehezítik, akadályozzák, illetve
lehetetlenné teszik e jogok érvényesülését. Az utóbbi évtizedek elemzései szerint a tár-
sadalmi esélyek egyenlõtlensége – a szociális háttértõl függõ hozzáférés – kialaku-
lásában megnövekedett a kulturális átörökítés hatása és csökkent a gazdasági tõke be-
folyása. A családok szocioökonómiai jellemzõi mellett a szociokulturális háttértényezõk
azonos hangsúllyal befolyásolják az oktatási javakhoz való hozzájutást. Az oktatási esé-
lyegyenlõtlenség okai változnak, a jelenség azonban fennáll.

A legkülönbözõbb szociológiai vizsgálatok bizonyították és bizonyítják napjainkban
is, hogy az iskolai különbségek leképezik a gyerekek családjainak társadalmi (anyagi,
érdekérvényesítési, kulturális stb.) egyenlõtlenségeit (ld. pl. FERGE 1980; LADÁNYI–CSANÁDI

1983; GAZSÓ 1988; BOURDIEU 1996; SZABÓ 1996; NAHALKA 1998; BERÉNYI–BERKOVITS–ERÕSS

2008). Az oktatás – az elmúlt évtizedekben tapasztalt – expanziója és az intézményrend-
szer demokratizálódása lassan érzékeltette kedvezõ hatását az iskolázási mutatók alaku-
lásában. 

Szegénység és ellátási egyenlõtlenségek
Az utóbbi évtizedek gazdasági és társadalmi környezete nem kedvezett a hátrányok
leküzdésének, a magyar gazdaságot érzékenyen érintõ gazdasági válság pedig tovább
növelte a leszakadók körét, és tette reménytelenné – elsõsorban – a mélyszegénység-
ben élõk kitörési lehetõségeit. A szociális ellátórendszerre irányuló restrikciós politika
következtében a szociális, a regionális és a települési egyenlõtlenségek jelentõsen 

3

4 Az 1997-es évi gyermekvédelmi törvény kiemelten kezeli a családjukból kiemelt, illetve a családjukat
elvesztett gyermekek ügyét, akik esetében az államnak többet és mást kell vállalnia, mint a családban élõ
gyermekeknél: számukra nemcsak segítséget kell nyújtania, hanem garantálja a megfelelõ életkörülmények
biztosítását és segíti az önálló élet megkezdését is.
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növekedtek, emelkedett a nehéz helyzetû családok száma és erõteljesen nehezedett
a roma népesség helyzete.5

A szegénység újratermelõdésében szerepet játszó két legfontosabb tényezõ a csalá-
di erõforrások szûkössége és az iskola esélyteremtõ, kiegyenlítõ funkcióinak hiánya.
A társadalom perifériájára szorult, több generáción át mélyszegénységben élõ családok
nem rendelkeznek hatékony életvezetési, kríziskezelõ vagy (ön)érdekérvényesítõ ké-
pességgel, nincsenek eszközeik, stratégiájuk arra, hogy korlátozott lehetõségeiken belül
saját kezükbe vegyék sorsuk irányítását. Ezekben a családokban a szülõk többségének
alacsony iskolázottsága nemcsak a munkahelyektõl, hanem a továbbtanulástól is elzár-
ja õket, és gyakran azoktól a szolgáltatásoktól is (orvos, családsegítõ, lakhatás), ame-
lyek a munkavégzõ képességük, egészségük megõrzését segítené. Az ellátások elérését
a lakóhely és a szolgáltatást mûködtetõ település távolsága, valamint a pénzhiány mel-
lett a szegényekkel, és ezen belül különösen a romákkal szembeni diszkrimináció is
korlátozza. A hazai társadalompolitika eddig nem tudta érdemben elõsegíteni a tartósan
munkanélküliek visszailleszkedését a munkaerõpiacra, és nem tudta megakadályozni
a szegénység nemzedékek közötti továbbörökítését (MEDGYESI–SCHARLE 2012; BARTHA

2011).
Minthogy a család csak annyi tudást és tapasztalatot tud átadni a gyerekeknek,

amennyije (és amilyenje) van, a szülõi erõforrások hiánya szûkíti a gyerekek esélyeit
arra, hogy képességeiket idõben, sokféle irányba fejlesszék. Az anyagilag deprivált,
különösen a mélyszegény roma családok gyermekei játékok hiányában nem tanulnak
meg játszani, nincs is, aki megtanítsa õket. A játék nemcsak a képességfejlõdés, hanem
a közösségi integráció egyik fontos eszköze is. 

A bölcsõdékhez, óvodákhoz való hozzáférés az egyes régiókra jellemzõ területi
egyenlõtlenségeket mutatja. A 2006–2009 közötti idõszakban folyamatosan növekedett
azoknak a településeknek a száma, ahol bölcsõdét vagy óvodát zártak be. A települések
nagyságát tekintve a napközbeni ellátást biztosító szolgáltatási lefedettség az 1000 fõ
alatti kistelepüléseken a legrosszabb, és minden 5000 fõ feletti településen elérhetõ.6

A 2009/2010-es tanévben az egy csoportra jutó óvodai gyerekszám országos átlaga 22,8
fõ volt. Az országos átlagnál nagyobb gyereklétszámmal három régióban – Közép-
Magyarország (23,1), Észak-Magyarország (23,1), Észak-Alföld (23,7) – mûködtek cso-
portok. Ha a három régió adatait megyénkénti bontásban vizsgáljuk, az észak-alföldi
régión belül is kiugró eredményt mutat Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ahol ez a mu-
tató 24,5. 

4

5 A KSH adatai szerint Magyarországon a 20–59 éves népesség mintegy ötöde, azaz 1 millió fõ tartósan nem
dolgozik és az aktív korú népesség közel 3%-a él mélyszegénységben (MEDGYESI–SCHARLE 2012). Szintén
KSH adatok szerint 2008 végén a gyermekes háztartásokban élõk egy fõre jutó éves nettó jövedelme az
átlagjövedelem 73%-át tette ki. A gyermekek 35%-a, mintegy 563 ezer élt a szegénységi küszöb alatt, az
egyszülõs háztartásban élõ 0–15 évesek több mint 45%-a mindössze havi 39 ezer forint egy fõre jutó nettó
jövedelembõl gazdálkodhatott. Az alsó jövedelmi tizedben az egy fõre jutó nettó havi jövedelem nem érte
el még a segélyezési küszöböt sem (ebbe a kategóriába tartozott az összes 16 éven aluli gyermek 23%-a).
Az átlagosnál magasabb szegénységi kockázat jellemzi az egyszülõs, továbbá a sokgyermekes háztartá-
sokat.
A gyermekek (és a gyermekes családok) már 2008 elõtt is a magasabb szegénységi kockázatot mutató cso-
portok között voltak. 2007-ben a kétgyermekes családok aránya a szegények között még 21,7% volt, ez
2009-re 26,6%-ra nõtt. (A teljes népességben a kétgyermekes családok súlya 16,6%, illetve 16,9% volt.) Nõtt
a kettõnél több gyereket nevelõ családok szegénységi kockázata is: arányuk a szegények között 16,3%-ról
18,4%-ra nõtt (miközben a teljes népességben 10,1%-ról 8,8%-ra csökkent) (BARTHA 2011).

6 Forrás: Gyerekesélyek Magyarországon – „Legyen jobb a gyermekeknek!”. A Nemzeti Stratégia Értékelõ
Bizottságának 2010. évi jelentése.
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Magas csoportlétszámmal mûködõ óvodai csoportok az óvodák vonzáskörzetének
eltérõ demográfiai és foglalkoztatottsági mutatói szerint mindenhol mûködhetnek. Ezek
koncentrációja, elõfordulási gyakorisága viszont már a szolgáltatás területi minõségi
mutatója. A 25 fõsnél nagyobb óvodai csoportok arányát a településnagyság figyelem-
bevételével és régiónként vizsgálva megállapítható, hogy a legrosszabb helyzetben az
észak-magyarországi és észak-alföldi régió van, illetve a 3000–25000 fõt számláló tele-
pülések.

Ugyanilyen kedvezõtlen területi megoszlás figyelhetõ meg az egy pedagógusra jutó
gyerekszám alakulásánál. Míg az országos átlag 10,9, addig a nagy csoportlétszámokat
mutató régiókban e fölött van, ebbõl a sorból is kiugró Szabolcs-Szatmár-Bereg megye,
ahol 12,3 gyerek jut egyetlen pedagógusra. Miközben ebben a két régióban a legzsú-
foltabbak az óvodák és a legleterheltebbek a pedagógusok, itt a legmagasabb a veszé-
lyeztetett óvodások aránya, megközelíti az 50%-ot.7

Magyarországon 2010. december 31-én ezer kiskorúból 108-at tartottak veszélyezte-
tettként nyilván a települési önkormányzatok jegyzõi. Ezek a gyermekek saját családjuk-
ban élnek, ám fejlõdésüket környezeti, magatartásbeli, anyagi vagy egészségi okok ne-
hezítik, akadályozzák.8

A rosszul indulók iskolai hátrányai a közoktatásban eltöltött évek alatt a több-
ségüknél nõnek. Ebben a folyamatban meghatározó szerepe van az iskolai szegregáció-
nak: a szegény gyerekek egy része, a roma gyerekek többsége elkülönített, gyakran
rosszabb feltételekkel mûködõ és kevesebbet nyújtó, nemritkán etnikai és szociális get-
tónak nevezhetõ iskolákba, tagiskolákba, osztályokba kényszerül. A cigány gyermekek
összes gyerekhez viszonyított aránya folyamatosan emelkedik, miközben társadalmi
helyzetük folyamatosan romlik. Késõn indultak és máig erõtlenek, illetve forráshiányo-
sak azok a kísérletek, amelyek a szegregációt akarják csökkenteni, illetve a szükséges
források töredéke sem áll rendelkezésre ahhoz, hogy a roma gyerekek iskolai integrá-
ciója és felzárkózása sikeres legyen. A PISA vizsgálatok bizonyították, hogy a magyar
iskolák közötti, a szülõk társadalmi helyzete alapján kialakuló differenciáltság az egyik
legmarkánsabb az OECD országok között, és ez igen kedvezõtlenül hat a gyerekek
képességeinek fejlõdésére, teljesítményére, és a továbbtanulási arányokban is megje-
lenik.9

Oktatási méltányosság
Az esélyek megtermelése az oktatási szolgáltatások minõségének középpontba állításá-
val és újradefiniálásával történhet. Ezt mutatja a fejlett országok – az utóbbi negyed-
században tapasztalható – az alapkészségek fejlesztését nagyobb hangsúllyal és ered-
ményességgel kezelõ alternatív pedagógiák irányába fordulása, illetve hogy a minõség
egyik legfontosabb kritériumává az a szempont vált, hogy a pedagógiai célok a tanulók
nyelvi, etnikai, kulturális és szociális hátterétõl függetlenül is megvalósíthatók legyenek.
Lassan összemosódtak a szociális háttértõl független egyenlõ hozzáférés, az esélyegyen-
lõség, a hátrányos helyzetû csoportokkal szemben alkalmazott kompenzációs eszközök
határai, és újrafogalmazódtak egy alapvetõen komplex minõségi megközelítésben, 

5

7 Oktatás-statisztikai évkönyv 2009/2010
8 Gyermekvédelmi jelzõrendszer, 2010 (Statisztikai Tükör, 2011/42., KSH)
9 „Legyen jobb a gyerekeknek!” – Nemzeti Stratégia 2007–2032 
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az oktatási méltányosság fogalmában. Az oktatási méltányosság, ahogyan az OECD egyik
albizottsága által készített jelentésben olvashatjuk, pedagógiai és szociális megközelítés-
ben értelmezi az egyén részvételének összetevõit: „Az oktatási méltányosság egy olyan
oktatási környezetre vonatkozik, amelyben az egyéneknek módjukban áll, hogy
képességeik és tehetségük alapján fontoljanak meg választási lehetõségeket és hoz-
zanak döntéseket, s ebben ne sztereotípiák, egyoldalú elvárások és diszkrimináció
befolyásolják õket. Az oktatási méltányosság megvalósítása bármilyen etnikai háttérrel
rendelkezõ fiú és lány számára lehetõvé teszi, hogy fejlessze készségeit, melyek
lehetõvé teszik számára, hogy produktív, cselekvõképes polgárrá váljon. Ez az oktatási
környezet nemre, etnikai hovatartozásra és szociális státusra való tekintet nélkül gaz-
dasági és társadalmi lehetõségeket nyit meg.” (Education and Equity in OECD Countries
1997)

Gazdasági és társadalmi lehetõségek
A közoktatási/köznevelési törvények a méltányos oktatási környezet kialakítását a sze-
mélyi és a tárgyi feltételek oldaláról közelítik meg. Ezeknek a feltételeknek a megva-
lósulása idõigényes és nem független a többi alrendszer mûködésétõl. A törvényekben
foglaltak megvalósulásának nélkülözhetetlen feltételei az irányítás, a pedagógiai praxis
és a munka világának szintjein dolgozó szakemberek szemléleti, felkészültségbeli és
elkötelezettségbeli kondícióiban is megragadható. Ezekben a vertikális és horizontális
együttmûködésekben valósulhat meg a gyerekek sokféle, a településmérethez, az
etnikai, nemzetiségi helyzethez vagy a fogyatékossághoz kapcsoltakon is túlmutató
hátrányainak, egyenlõtlenségeinek a kezelése (NAHALKA 1998).

Gyógypedagógiai tevékenységek10

Ma már többen tanulnak Magyarországon integráló iskolai környezetben, mint szegre-
gáltban. Az integráló nevelésre vállalkozó iskolákban lassan meghonosodik az egyéni
tanulási utak gondozásának kultúrája. A méltányos oktatási környezet megteremtése,
a gazdasági és társadalmi lehetõségek megnyitása minden gyermek és fiatal számára
a pedagógiai, gyógypedagógiai és szociális megsegítések többszintû rendszerében
értelmezhetõ (SZABÓ 2009).

Az enyhén értelmi fogyatékos felnõttek felülreprezentáltsága a rehabilitációs lakóott-
honokban minden bizonnyal a segítõ kulcsember hiányával is magyarázható. A segítõ
kulcsember a szülõ, aki nagy eséllyel nem rendelkezik a támogató kíséréshez szükséges
kompetenciákkal. A nevelõotthonból, fogyatékos gyerek esetén a diákotthonból, ma
a gyermekotthonból kikerülõ fiatal vajon egy olyan intézményes ellátórendszerbõl érke-
zik, amelyben a társadalmi integrációt támogató szociális kompetenciák fejlesztésére fi-
gyelmet fordítottak? Vajon a gyermekvédelem az otthont nyújtó ellátás során kialakí-
totta-e az önismereten alapuló önrendelkezés szükségletét, táplálta-e annak motívumait,
fejlesztette-e képességeit és készségeit a mindennapok gyakorlatában? Az iskolában,

6

10 Gordosné dr. Szabó Anna a Medicina Könyvkiadó gondozásában 2004-ben megjelent Gyógyító pedagógia
címû kötete bevezetõjében jelzi, hogy a könyv a gyógypedagógiai tevékenységekrõl szól. A gyógypedagó-
giai tevékenységet pedig a sérült, fogyatékos, akadályozott személyek speciális nevelési szükségleteihez
illeszkedõ, szakszerûen tervezett, személyiségalakító, komplex – nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás és
rehabilitációs résztevékenységekbõl építkezõ – hatásrendszerként értelmezi (GORDOSNÉ 2004).
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a családban, a gyermekotthonban/lakásotthonban formálódhatnak azok az igények,
fejlõdhetnek azok a képességek, amelyek az egyén számára a lehetõ legönálóbb
életvezetést alapozzák meg (SZABÓ 1996). „Az alapszükségleteket nem a kognitív teljesít-
mények határozzák meg, vagyis azok nem az illetõ ember gondolkodási képességeinek
vagy praktikus kompetenciájának függvényei. Következésképpen a szükségletek kielé-
gítését nem lehet a képességek és a kompetenciák szintjéhez kötni, éppen ellenkezõleg:
minél több szükségletét elégítjük ki valakinek, annál több lehetõsége adódik arra, hogy
kompetenciáit – megfelelõ tanulási folyamatokon keresztül – kialakítsa vagy tovább-
fejlessze. […] A lakhatás kapcsán nem beszélhetünk arról, hogy az értelmi fogyatékos
emberek ezirányú szükségletei csoportspecifikusak lennének.” (SCHWARTE–OBERSTE-UFER

1999: 45–46) 

A szülõk igényei
A Takács–Szekeres–Perlusz-tanulmány összegzésében a szülõi megnyilatkozások alap-
ján számos gyógypedagógiai tevékenység – elsõsorban szükséglet és igény formájában –
fogalmazódik meg: az akadályozottság kialakulásának megelõzése, a prevenció,
a szülõk azonnali és korrekt tájékoztatása az egészségügyben, a korai ellátás, megsegí-
tés, fejlesztés rendszerének megerõsítése, az óvoda-iskola átmenet támogatása, a peda-
gógiai, gyógypedagógiai, szociálpedagógiai, szociálpolitikai, orvosi, valamint pszicholó-
gusi feladatok és tevékenységek rendszerszintû összekapcsolása és az információáram-
lás javítása. Az alacsony iskolai végzettségû családok fogyatékos gyermekei számára is
– ahogyan az 2012 óta érvényes a jelzett csoporthoz tartozó többségi gyermekekre – indo-
koltnak látják a kiemelt támogatás rendeletbe foglalását (TAKÁCS és mtsai 2012: 286–288).
Az oktatási esélyegyenlõséget szolgáló többlettámogatás a szociális képességek
fejlõdéséhez is hozzájárulhat. A képesség tanult pszichikus rendszer, fejlõdése a gyer-
meket, fiatalt körülvevõ jelenségeken – tárgyakon és információkon – történik (NAGY

1994). Az életkörülmények javulása nemcsak a családok jobb anyagi boldogulását jelen-
ti, hanem a családok kedélyállapotára is kedvezõ hatású. A családok érdekérvényesítõ
képességének erõsödése az iskolai életbe, a gyerekkel kapcsolatos döntésekbe töténõ
fokozottabb bevonástól, és a gyermekek, pedagógusok, szülõk gyarapodó szimmetrikus
– és nem hierarchikus – együttmûködéseitõl remélhetõ. Így teremtõdhet minta, modell a
saját élet „kézbevételére” a gyermek, fiatal és a felnõtt tanulásban akadályozott személy
javára. 
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