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Beszámoló a gyógypedagógia lisszaboni  
világkongresszusáról – ISEC 2015 
 

2015. július 26–29. között szervezték a gyógype-
dagógia és az inkluzív nevelés 8. világkongresz-
szusát Lisszabonban. Az első kongresszusokon 
még a Nemzetközi Gyógypedagógiai Kongresz-
szus1 nevet viselő alkalom ma már az Inkluzív 
és Támogató Nevelés Kongresszusa2 néven 
hívja találkozóra ötévente a gyógypedagógia és 
az inkluzív nevelés képviselőit az egész világról. 
A portugál Pro-Inclusion3 és az angol NASEN4 
gyógypedagógiai egyesületek által szervezett ta-
lálkozón több mint 30 ország közel 500 résztve-
vője ismerkedett az inkluzív nevelés legújabb 
nemzetközi eredményeivel. 

A kongresszus első plenáris előadását Mel Ainscow, az inkluzív nevelés professzora 
tartotta, Küzdelem a méltányos nevelésért: Salamanca öröksége címen, a 25 éve kiadott 
salamancai nyilatkozat elkészítésére emlékezve, amelyet „inkluzív fordulatként” említett. 
Felidézve a nyilatkozat egyes pontjait, hangsúlyozta, hogy az inklúzió kiindulópontja  
az iskola. Az inklúzió fejlesztésének iskolán belüli, iskolák közötti és az iskolák feletti fak-
torait felsorakoztatva kiemelte, hogy az iskolán belül az iskolafejlesztés hozhat áttörést, 
amely megsokszorozhatja hatékonyságát, ha egy iskolakörzet iskolái egyszerre és egymást 
támogatva valósítják azt meg, a környezet erőforrásait is bevonva, de elsősorban a tanulók 
hangját felerősítve, velük szoros együttműködésben, hiszen ahogy előadása tanulságaként 
kiemelte, a közös akarat válik valósággá. 

Az ausztrál, arab emirátusi, brazíliai, mexikói professzorok további plenáris előadásait 
követően kerekasztal-beszélgetéseken és az azokat bevezető rövid előadásokon ismerhet-
tük meg a portugál, izraeli, spanyol, szváziföldi, brazil, amerikai egyesült államokbeli, ja-
pán, finn, kínai, dél-afrikai vagy bangladesi gyógypedagógia helyzetét, törekvéseit.  

Az inkluzív nevelés jelentős eredményeinek és korlátainak felsorakoztatása megmu-
tatta, mennyire különböző utat járnak be az egyes országok az inkluzív nevelés megvaló- 
sítása terén. Ausztráliában például 2010-ben új nemzeti alaptantervet vezettek be, amely 

                                                        
1  International Special Education Congress (ISEC) 
2  Inclusive and Supportive Education Congress (ISEC) 
3  National Association of Teachers of Special Education 
4  National Association For Special Educational Needs 
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kiemelten kezeli minden gyermek befogadását, bár hallgat az értelmi fogyatékos gyerme-
kekéről. Portugáliában pedig, amely az inkluzív nevelés európai „kistigrise” volt az elmúlt 
évtizedben, hiszen elérte, hogy az SNI tanulók 98%-a befogadó iskolába járjon, a haszná-
latban lévő 97 elemi iskolai tanterv jelent kihívást az inklúzió minősége szempontjából. 
Ugyanakkor az USA-ban, bár már 40 éve törvénybe iktatták a többségi iskolai oktatás el-
sődlegességének célkitűzését, az SNI tanulóknak csupán 61%-a jár legalább az idő 80%-
ában többségi osztályba, és az amerikai pedagógusok számára megoldhatatlannak tűnik 
az afroamerikai kisfiúk mozgásigényének kielégítése, akiket feltűnően nagy arányban mi-
nősítenek érzelmi zavarokkal küzdőnek.  

Lenyűgözőek voltak a kínai gyógypedagógia néhány évtized alatt történő kiépüléséről 
szóló tudósítások, amelyek szerint a ’80-as években a fogyatékos gyermekeknek még csak 
mintegy 6%-a járt iskolába, elsősorban a siket és a vak gyermekek, míg mára ez az arány 
80% lett. Míg a ’80-as években 292 speciális iskolájuk volt, ez a szám mára 1767-re nőtt, 
amellett, hogy az SNI tanulók 65%-a már többségi iskolába jár. A folyamatok nagyságrend-
jét jól szemlélteti, hogy 2006-ban a lakosság 6,3%-a minősült fogyatékos személynek, akik 
közül iskoláskorú mintegy 10 millió (!) fogyatékos gyermek.  

Megdöbbentő tudósításokat is hallhattunk a gyógypedagógia kialakulásának kezdeti 
fázisainál tartó országokból. Dél-Afrikában a fehérek lakta területeken az inkluzív nevelés 
általános, viszont a fekete lakosság iskoláinak jelentős részében még folyóvizes mellékhe-
lyiség sincs, és az iskoláztatás ellenére a kilencedikes fiatalok 76%-a nem rendelkezik még 
elemi matematikai készségekkel sem. Itt a szegénység és az éhezés megoldása tűnik el-
sődleges feladatnak. Banglades pedig még bármely speciális ellátás kiépítése előtt áll, 
becslések szerint a gyerekek 20%-a egyáltalán nem jár iskolába, természetesen közöttük 
vannak a fogyatékos gyermekek is. A fogyatékos emberek léte önmagában is tabu téma 
maradt, az oktatásuk elindításához pedig a képzett pedagógusok éppúgy hiányoznak, 
mint a tárgyi vagy tantervi feltételek.  

Elsősorban kutatási beszámolók kerültek sorra az egyes szekciók programjában, a hét 
idősávban szervezett 8-12 párhuzamos szekció közül nem volt könnyű a választás, a szek-
ciónkénti 4-5 előadás pedig nagyon gyors munkatempót diktált a résztvevők számára.  
A több száz előadásból így alig 30 meghallgatására volt lehetőség. A hallgatóság érdeklő-
dése és az előadások nyelve (portugál vagy angol) orientálta elsősorban a választást.  
Az előadások közül több foglalkozott a befogadó pedagógusok attitűdjének javulásával,  
a felsőoktatás fogyatékos hallgatók iránti nyitottságával és a számukra kiépített szolgálta-
tások rendszerével, a befogadás kutatásának új módszereivel, az inkluzív iskolák fejlesz-
tésének új lehetőségeivel. Megerősítették az előadások, hogy az inkluzív nevelés megva-
lósítása minden országban komoly feladatot jelent, de érdemes ezen az úton járni, mert 
sok tanuló társadalmi befogadását ez az oktatási forma alapozza meg a leghatékonyabban. 

A konferencia utolsó napján került a nyilvánosság elé Mel Ainscow manchesteri pro-
fesszor válogatott műveinek kötete,5 illetve David Rodrigues verseskötete,6 amely az Em-
beri Jogok Egyetemes Nyilatkozatának egy-egy fő gondolatához kapcsolódóan 24 haikut 

                                                        
5 AINSCOW, M. (2016): Struggles for Equity in Education. The selected works of Mel Ainscow. Routledge, Oxon, 

New York. 
6  RODRIGUES, D. (2015): Plural & Singular. 24 haiku on Human Rights and Diversity. Lisbon. 
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tartalmaz, és amellyel a lisszaboni professzor, a konferencia egyik főszervezője, japán és 
amerikai haikuversenyek díját is elnyerte már. 

A kongresszus résztvevői a zárórendezvényen elfogadták a méltányos nevelésről szóló 
lisszaboni nyilatkozatot.7 A nyilatkozatban megerősítik és vállalják, hogy együttműködnek 
a méltányos nevelési rendszerek kialakításán világszerte, támogatva az ENSZ Incheon nyi-
latkozatát,8 egyetértve a Nevelési Világfórum9 2015. májusi megállapításaival, amelyek ki-
tűzték a következő 15 év nemzetközi oktatáspolitikájának céljait.  

A Lisszaboni Nyilatkozat elítéli a kirekesztés, a marginalizáció, a hátrányos megkülön-
böztetés és az egyenlőtlenségek minden formáját a hozzáférés, részvétel és a tanulás ered-
ményessége terén, és arra törekszik, hogy az ENSZ „Nevelést mindenkinek!” világprog-
ramja valóban mindenkiről szóljon azáltal, hogy támogatja az inkluzív iskolák létrehozá-
sát. Az inkluzív iskolák mellett három érvet sorakoztat fel. Elsőként a nevelés szempontjá-
ból érvel, mely szerint minden gyermek együttnevelése olyan tanítási módszereket igé-
nyel, amelyek érzékenyek a tanulók közötti különbségekre, és éppen ezért minden gyer-
mek számára előnyösek. Emellett elutasítja a tanulók „normális” és „speciális” csoportokba 
sorolását. A második, társadalmi érv szerint az inkluzív iskolák minden gyermek együtt-
nevelése által képesek a különbözőséggel szembeni attitűdök megváltoztatására, és kiala-
kítják a másokat szívesen fogadó, részvételre építő, igazságos és nem diszkriminatív tár-
sadalom alapjait. Az inklúzió melletti harmadik, gazdasági érv szerint pedig kevésbé költ-
séges olyan iskolák alapítása és fenntartása, amelyek minden tanulót együtt nevelnek, 
mint különböző tanulói csoportok számára specializált iskolák komplex rendszerének ki-
építése. Mindezek a köznevelési rendszerek minden szintjén, sőt a gondolkodásmód és  
a gyakorlat terén egyaránt jelentős változásokat igényelnek. Az eredményesség a közös 
tenni akaráson múlik. Ezért fordul a lisszaboni nyilatkozat minden oktatáspolitikushoz, 
hogy tegyenek lépéseket a részvétel ösztönzése és a nevelés sikeressége érdekében, gon-
doskodjanak inkluzív tanulást támogató szolgáltatásokról, tiszteljék és tartsák fontosnak  
a különbözőséget, valamint támogassák a nyitott közösségeket, ahol minden gyermek és 
fiatal számára lehetséges a sikeres tanulás.   

A konferencia a befogadás szellemében, közvetlen és nyitott légkörben zajlott, amely-
hez a portugál kultúra sokszínűsége és vendégszeretete is hozzájárult. A kongresszus se-
gített annak megértésében, hogy a gyógypedagógia és az inkluzív nevelés nemzetközi 
helyzetéről szóló ismeretek már nemcsak tudományos érdekességek, de globalizálódó vi-
lágunkban ezek számos hatása szakemberként közvetlenül érinthet bármelyikünket. Eze-
ket a hatásokat ilyen széles körben legközelebb 5 év múlva, Londonban elemezhetik majd 
a gyógypedagógia és az inkluzív nevelés szakemberei a következő ISEC keretein belül. 
 

Schiffer Csilla 

                                                        
7 The Lisbon Educational Equity Statement, July 2015 http://isec2015lisbon.weebly.com/the-lisbon-educa  

tional-equity-statement.html  
8  Incheon Declaration, Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong 

learning for all címen a koreai Incheonban fogadta el az ENSZ 2015 májusában, hogy az 1990-es Jomtien 
egyezményhez vagy a Dakarban 2000-ben kitűzött Millenniumi célokhoz hasonlóan, hosszú távon irányt 
mutasson a köznevelési rendszerek számára világszerte. http://en.unesco.org/world-education-forum-
2015/incheon-declaration 

9 World Education Forum 


