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Az utóbbi években egyre több nemzetközi szakmai konferencia foglalkozik
a speciális nevelést igénylő személyek esélyegyenlőségének biztosításával. A
téma elemzésének és a gyakorlati megvalósításnak nagy lendületet adott az az
1993-as ENSZ-állásfoglalás, amely az egyenlőségi elv szellemében felszólítja
a  kormányokat,  hogy  a  fogyatékosok  oktatása  a  többségi  iskolázáson  belül
valósuljon meg.

Ez az ENSZ-állásfoglalás volt a kiindulópontja az UNESCO párizsi köz-
pontja  és  a  spanyol  kormány  által  rendezett  világkonferenciának,  amelynek
címe:  „Speciális  szükségletek  pedagógiája:  lehetőség  és  minőség”  volt.  A
spanyolországi  Salamancában  1994  júniusában  tartott  szakmai  találkozón  a
mintegy 300 résztvevő — miniszterek, parlamenti képviselők, egyetemi déká-
nok  és  tanárok,  jogi  képviselők,  szülők  — 88  kormányt  és  25  nemzetközi
szervezetet (Világbank, UNICEF, ILO, WHO, EASE stb.) képviselt valamennyi
világrészről.  Az  eseményt  a  spanyol  királyi  család  egy  tagja  nyitotta  meg.
Magyarországról a Magyar UNESCO Bizottság felkérésére a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola két oktatója vett részt a nagyjelentőségű
programban.

A konferencia fő tárgya az integrált nevelés egy továbbfejlesztett formája, a
befogadó (inkluzív) iskolai oktatás volt.  A befogadó iskola a többségi iskola

* A közlemény a „Világkonferencia a speciális szükségletek pedagógiájáról” című, az Új
Pedagógiai Szemlében megjelenő anyag részletesebb és módosított változata
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nyitottságára és olyan feltételek biztosítására helyezi  a  hangsúlyt,  amelyek a
speciális nevelési szükségletek kielégítésére is alkalmasak.

A konferencia a következő 3 fő téma keretében foglalkozott ezzel a kérdés-
körrel:

1. jogi eljárások, törvénykezés,

2. oktatásügyi  vonatkozások  (tantervek,  iskolaszervezés,  fogyatékosok
aktív bevonása az iskolai életbe, tanárképzés),

3. közösségi vonatkozások (egyesületek szerepe, szülők szerepe, szakmai
rehabilitációs tevékenység, nemzetközi pedagógiai programok).

A  konferencia  végére  elkészültek  a  legfőbb  megállapításokat  tartalmazó
tézisek,  valamint  egy javaslat  a  legfontosabb teendőket  összegző Cselekvési
Programra. Ezt a programot a véglegesítés után a tézisekkel együtt megküldik a
résztvevő országok kormányainak és UNESCO bizottságainak.

A következőkben ismertetjük a Cselekvési Program legfőbb gondolatait.

A program célja, hogy informálja a kormányokat, nemzetközi szervezeteket,
nemzeti segítő intézményeket, nem-kormányszervezeteket és más testületeket
arról, hogyan alkalmazzák a salamancai téziseket a speciális szükségletű gyer-
mekek nevelési  elveiről,  a  jogi  eljárásokról  és  a  gyakorlatról.  A munkaterv
nagymértékben támaszkodik a résztvevő országok nemzeti tapasztalataira,  az
ENSZ és más kormányközi szervezetek határozataira, ajánlásaira, kiadványaira,
és kiemelten a  Fogyatékos személyek Esélyegyenlőségéről szóló  Alapszabály-
zatra (A/C 3/48/L. 3. 1993. október 1.)

A munkaterv vezető elve az, hogy az iskoláknak  valamennyi gyermeket el
kell látniuk, tekintet nélkül testi, szellemi, szociális, emocionális, nyelvi vagy
más állapotukra. Be kell fogadniuk a fogyatékos és a tehetséges gyermekeket,
az utcagyerekeket és a dolgozó gyermekeket, a nyelvi, etnikai vagy kulturális
kisebbségek gyermekeit, valamint egyéb veszélyeztetett vagy marginális terü-
letek, csoportok gyermekeit. A programban a „speciális nevelési szükségletek”
fogalma viszont szűkebb, azokra a gyermekekre terjed ki, akik fogyatékosságuk
vagy tanulási nehézségük miatt igényelnek fejlesztést az oktatás valamely vagy
teljes  időszakában.  Az  iskoláknak  meg  kell  találniuk  azokat  a  módszereket,
amelyekkel hatékonyan taníthatják valamennyi gyermeket, ideértve azokat is,
akiknél komoly hátrányok állnak fenn. Általános a megegyezés abban is, hogy
vonják be a speciális nevelési szükségletű gyermekeket és fiatalokat azokba az
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oktatási lehetőségekbe, amelyeket a gyermekek többsége számára hoztak létre.
Ez vezet a befogadó iskolák fogalmához.

A befogadó iskolák előtt álló nagy kihívás a  gyermek-centrikus pedagógia
kialakítása,  amely alkalmas  valamennyi  gyermek sikeres oktatására,  ideértve
azokat is, akiknek súlyos elmaradásaik vannak. Ezen iskolák előnye nemcsak
az, hogy minden gyermek számára minőségi oktatást tudnak biztosítani, létre-
hozásuk  döntő  lépést  jelent  a  diszkriminatív  attitűdök  megváltoztatása,  az
elfogadó közösségek  kialakítása  és  a  befogadó társadalom fejlesztése  szem-
pontjából is.  A speciális  szükségletű  gyermekek nevelése  magába foglalja  a
többségi pedagógia igazolt elveit, melyek valamennyi tanuló számára előnyö-
sek. Feltételezi, hogy  az egyének közötti differenciák megléte természetes, és
hogy a tanulást  ennek megfelelően kell  a  gyermek szükségleteihez igazítani,
ahelyett, hogy a gyermeknek kellene alkalmazkodnia az előre elrendelt feltéte-
lekhez,  a tanulási  folyamat üteméhez és természetéhez.  A gyermek-centrikus
pedagógia valamennyi  tanuló számára,  és  ennek következtében a társadalom
egésze  számára  is  haszonnal  jár.  A  tapasztalat  azt  mutatja,  hogy jelentősen
csökkentheti a lemorzsolódók és az évismétlők számát, s ugyanakkor magasabb
szintű átlagteljesítményeket biztosít. A gyermek-centrikus pedagógia hozzájá-
rul ahhoz, hogy az anyagi ráfordítások ne vesszenek kárba, és a remények ne
hiúsuljanak meg. Mindkettő igen gyakori következménye a gyenge minőségű
oktatásnak  és  az  „azonos  méret  mindenkire  illik”  oktatási  szemléletnek.  A
gyermek-centrikus iskolák a személy-orientált társadalom gyakorlati terepei is,
egyaránt tiszteletben tartják valamennyi egyed különbözőségét és méltóságát.
Megváltoznak  a  szociális  perspektívák.  A  fogyatékos  személyek  problémái
túlságosan hosszú ideig kötődtek a fogyatékosságot hangsúlyozó társadalom-
hoz, amely inkább a tünetekre összpontosított, mint a képességekre.

Számos ország gyakorlata  mutatja, hogy a befogadó iskolákban érhető el
legjobban a speciális nevelési szükségletű gyermekek integrációja, mivel ezek
a közösség valamennyi gyermekének érdekeit szolgálják.

A befogadó iskola alapelve az, hogy valamennyi gyermek, ha csak lehetsé-
ges,  együtt  tanuljon,  tekintet  nélkül  nehézségeikre  és  a  közöttük  fennálló
különbségekre. A befogadó iskolának fel kell ismernie a tanulók eltérő igényeit,
és reagálnia is kell ezekre: alkalmazkodnia kell az eltérő tanulási stílusokhoz,
tempókhoz,  és  biztosítania  kell  mindenki  számára  az  oktatás  minőségét  a
megfelelő tantervek, szervezési formák, a tanítási stratégiák, az oktatási és az
anyagi feltételek kihasználása, valamint a helyi önkormányzattal, közösségek-
kel való partnerkapcsolat révén. A támogatásnak és szolgáltatásnak rendszeres-
nek kell  lennie  annak érdekében, hogy az iskolában folyamatosan felmerülő
speciális igényeket kielégíthessék.
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A speciális nevelési szükségletű gyermekek a befogadó iskolákban kapják
meg mindazt a támogatást, amire az eredményes tanuláshoz szükségük van. A
befogadó  iskolai  oktatás  a  leghatékonyabb eszköze  annak,  hogy szolidaritás
alakuljon ki  a speciális  nevelési  szükségletű gyermekek és társaik között.  A
speciális iskolában vagy iskolai részlegben, osztályokban való tanulást kizáró-
lag azokban az esetekben célszerű javasolni, amikor egyértelműen igazolható,
hogy a többségi osztályokban folyó oktatás nem alkalmas a gyermek nevelési
vagy szociális szükségleteinek kielégítésére, illetve akkor, ha ezt követeli meg a
gyermek  vagy  a  többi  tanuló  fejlődése. Nem  az  a  kérdés,  hogy  ki  az,  aki
integrálható, hanem az, hogy ki nem.

Azokban az országokban, amelyek a fogyatékossági típusoknak megfelelő,
fejlett  speciális  iskolai  rendszerrel  rendelkeznek,  e  speciális  iskolák  értékes
forrásokká válhatnak a befogadó iskolák fejlesztése során, mivel

a) a fogyatékos gyermekek korai szűréséhez és felismeréséhez szükséges
szakismeretekkel a speciális iskolák tantestületei rendelkeznek;

b) a speciális iskolák a többségi iskolák tantestületeinek képzési és tájé-
koztató központjaiként működhetnek;

c) a  speciális  iskolák,  vagy  a  befogadó  iskolákban  létesített  részlegek
fogják továbbra is biztosítani azon viszonylag kevés számú fogyatékos
gyermek számára a legalkalmasabb fejlesztést, akiket a többségi osztá-
lyok vagy iskolák nem tudnak megfelelően ellátni.

A meglévő speciális iskoláknak szánt költségek biztosításánál tekintetbe kell
venni új szerepüket, azt a szakmai segítséget, melyet a többségi iskoláknak a
speciális nevelési szükségletek kielégítésével kapcsolatosan nyújtanak.

A munkaterv ajánlásainak gyakorlati alkalmazása mindenütt csak az ország-
ra jellemző körülmények figyelembevételével valósulhat meg.

I. IRÁNYELVEK
AZ ORSZÁGOS SZINTŰ TEENDŐKHÖZ

A.) Jogi kérdések és szervezés

Az integrált nevelés és a későbbi, közösségi alapú rehabilitáció is a befoga-
dáson, a részvételen alapul,  és egyenlő jogokat biztosít  a speciális nevelési
szükségletű gyermekek számára, követve a mindenki számára nyitott nevelés
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nemzeti stratégiáját. A világ országait a következő lépések megtételére szólítják
fel:

— A törvényalkotás vegye tekintetbe a fogyatékos gyermekek esélyegyen-
lőségének  biztosítását  az  elemi,  közép-  és  felsőfokú  oktatás  lehetőség
szerinti integrált megvalósításával.

— Párhuzamos és kiegészítő törvényeket kell kidolgozni az egészségügy, a
szociálpolitika,  a  szakmai  képzés  és  a  munkavállalás  területén  annak
érdekében,  hogy  az  oktatásügyi  törvényeket  támogassák  és  hatékonnyá
tegyék.

— Az oktatásügyi irányítás minden szinten — a nemzetitől a helyi doku-
mentumokig — összpontosítson arra, hogy a speciális nevelési szükségletű
gyermek a lakóhelyéhez legközelebbi iskolát  látogathassa,  vagyis  azt  az
iskolát, amelybe akkor járna, ha nem volna fogyatékos. Ez alól csak azon
esetekben  szabad  kivételt  tenni,  amikor  speciális  iskolai  oktatásra  van
szükség.

— A fogyatékos gyermekek integrációja legyen a mindenki számára nyitott
iskolák  programját  követő  nemzeti  tantervek szerves  része.  Még  akkor
sincs szükség arra, hogy az oktatás kizárólag szegregált legyen, amikor a
gyermekeket speciális iskolákba helyezik el. A többségi iskolák bizonyos
óráin való részvételt feltétlenül ösztönözni kell.

—  Meg kell  tenni a szükséges intézkedéseket  annak érdekében, hogy a
közép- és felsőfokú intézményekben, valamint a tanárképző programok-
ban is a befogadó iskolai elv érvényesüljön.

—  Az  egyes  országok  főhatóságainak  felelősségéhez  tartozik,  hogy  a
speciális szükségletű gyermekek neveléséhez külföldi eredetű anyagi for-
rásokat  is  találjanak,  és  hogy nemzetközi  partnerekkel  együttműködve
biztosítsák országukban a mindenkinek szóló nevelés témájának elsőbbsé-
gét.

B.) Iskolai faktorok

A legtöbb kívánatos változás nem kizárólag a speciális nevelési szükségletű
gyermekekre vonatkozik, hanem ez a téma egy tágabb értelemben vett reform
része, amely általánosan fejleszti az oktatás minőségél, és elősegíti valamennyi
tanuló jobb tanulmányi teljesítményét. Az „Iskola mindenkié” világnyilatkozat
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kimondja a gyermek-centrikus irányzat szükségességét, amely biztosítja vala-
mennyi gyermek sikeres iskolai előmenetelét. A korábbinál rugalmasabb, alkal-
mazkodóbb rendszerek jobban tekintetbe veszik a gyermekek különböző szük-
ségleteit, és egyaránt segítik a jobb oktatási eredményeket, valamint a befoga-
dást.

Az oktatás vezető elvei a következők:

a.) Tantervi rugalmasság

— A tanterveket a gyermekek szükségleteihez kell igazítani és nem fordítva.
A többségi iskoláknak ezért biztosítaniuk kell a  tanterv rugalmasságát, hogy
így meg tudjanak felelni az eltérő képességű és érdeklődésű gyermekeknek is.

— A speciális  nevelési  szükségletű  gyermekeknek  az  általános  iskolai
tanterven belül, és nem más tantervek keretében kell pótlólagos oktatási segít-
séget biztosítani. A vezérelv az, hogy minden gyermek egyfajta, de differenciált
oktatásban részesüljön, és hogy a rászoruló gyermekek kiegészítő támogatást
kapjanak.

— A tanítást közel kell hozni a tanulók egyedi tapasztalataihoz és gyakor-
latiassá kell tenni a gyermekek jobb motiválása érdekében.

—  Felül kell vizsgálni az eddigi értékelési eljárásokat annak érdekében,
hogy jobban nyomon követhető legyen a gyermekek egyéni fejlődése. Az építő
jellegű értékelést úgy kell beilleszteni  az oktatási folyamatba, hogy ezáltal a
tanulók és a pedagógusok felismerhessék, mit sikerült megtanítani, ill. elsajátí-
tani, és hogy felszínre kerüljenek a nehézségek, amelyek leküzdéséhez segítsé-
get kell nyújtani.

— A speciális nevelési szükségletű gyermekeknek folyamatos támaszt kell
nyújtani,  ami az osztályban biztosított  minimális  segítségtől az iskolán belül
adott  és  a  tanulást  kiegészítő  programokig  terjedhet,  illetve,  ha  szükséges,
gyógypedagógusok, külső szakemberek bevonását is jelentheti.

— Szükség esetén igénybe kell venni meghatározott  technikai eszközöket
abból a célból, hogy a tanterv megvalósítását elősegítsék, és megkönnyítsék a
kommunikációt, a mozgást és a tanulást. A technikai eszközök gazdaságosabb
és hatékonyabb felhasználása érhető el, ha ezeket központilag biztosítják min-
den olyan körzetben, ahol megvan a szakértelem az eszközök egyéni szükség-
letekhez való megfeleltetéséhez, és a karbantartáshoz.

— Biztosítani kell a szakértelmet és az országos regionális szintű kutatást
annak érdekében,  hogy a  speciális  szükségletű  gyermekek nevelését  segítő
adekvát gyakorlatot kialakíthassák.
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b.) Oktatásirányítás

A  helyi  önkormányzatok  és  az  iskolaigazgatók — amennyiben  erre  őket
felhatalmazzák és a megfelelő képzést is megkapják — főszerepet játszhatnak
abban, hogy nyitottabbá tegyék az iskolákat  a  speciális  nevelési  szükségletű
gyermekek számára. Arra kell felkérni őket, hogy rugalmasabb vezetési stílust
alkalmazzanak,  növeljék  az  oktatási  erőforrásokat,  differenciálják  a  tanulási
lehetőségeket, vegyék igénybe a gyermek és a gyermek közötti segítségnyújtást,
segítsék a tanulókat a nehézségek legyőzésében, és hogy alakítsanak ki szoros
kapcsolatot a szülőkkel és a lakóközösséggel.

— Az iskolaigazgatók sajátos felelőssége, hogy az iskolaközösségen belül
biztosítsák a pozitív  hozzáállást,  és  hogy megszervezzék a tanárok és segítő
szakemberek közötti, hatékony együttműködést.

—  Az iskola  egésze  felel  a  tanulók  egyéni  sikereiért  és  kudarcaiért.  A
speciális  nevelési  szükségletű gyermekek oktatásának  felelőssége  is  inkább
oktatási team-ekre, mint egy-egy pedagógusra háruljon. A vállalkozó szülők és
más önkéntes jelentkezők vegyenek aktívan részt az iskola munkájában.

c.) Információ és kutatás

— A fő gyakorlati megoldások egyes modelljeinek publikálása fejlesztheti
az oktatást és a tanulást. Az idevágó kutatási eredmények közzététele is fontos.
Nemzeti szinten támogatni kell a tapasztalatok összegyűjtését, a dokumentációs
központok fejlesztését és az adatokhoz való hozzáférés lehetőségét.

— A speciális szükségletű gyermekek pedagógiáját integrálni kell a kutató-
intézmények és a tantervfejlesztő központok programjaiba. Fokozott figyelmet
kell szentelni e téren az innovációs tanítási-tanulási stratégiák gyakorlatának,
kutatásának. A többségi iskolák pedagógusait aktívan be kell vonni az elméleti
és gyakorlati kutatásokba. Fontos, hogy fokozzák a nemzetközi kutatási együtt-
működést is.

C.) Pedagógus-utánpótlás, pedagógusképzés

— Lényeges, hogy a fogyatékos tanulók modelleket lássanak, olyan felnőtt
fogyatékosokat, akik sikeresek, akik példaként szolgálhatnak. Biztosítani kell a
fogyatékos  diákok  felsőbb szintű  képzését,  hogy maguk is  részt  vehessenek
azon eljárások kidolgozásában, amelyek későbbi életüket érintik.

183



— Valamennyi tanító- és tanárjelölt hallgatónál ki kell alakítani a fogyaté-
kosokhoz  való  pozitív  beállítódást. Meg  kell  velük  értetni,  mi  érhető  el  az
iskolában a helyileg biztosított segítő szolgáltatások bevonásával. Ismeretekkel
és jártasságokkal kell rendelkezniük arról, hogy milyen is a jó tanítás — ideértve
a speciális szükségletek ellátását is —, hogyan lehet adaptálni a tanterv tartal-
mát, felhasználni a különböző technikai eszközöket, individualizálni az oktatási
eljárásokat oly módon, hogy ezek a képességek szélesebb köréhez alkalmaz-
kodjanak stb. A pedagógusképzők gyakorló iskoláiban kitüntetett figyelmet kell
szentelni  annak,  hogy  felkészítsék  a  hallgatókat  az  önállóságra,  fejlesszék
azokat a képességeiket, amelyekkel a tantervet és az oktatást a tanulók szükség-
leteihez igazítják, és képesek együttműködni más szakemberekkel, valamint a
szülőkkel.

— A tanulmányok értékelésekor és a diplomák minősítése során tekintetbe
kell  venni  a  speciális  nevelési  szükségleteknek  való  megfelelés  terén  elért
jártasságokat.

— Szemináriumokat kell biztosítani a helyi önkormányzatok előadóinak, a
szakfelügyelőknek, az igazgatóknak és a nagy gyakorlattal rendelkező tanárok-
nak, hogy fejleszthessék ezirányú vezetői képességeiket, segíthessék és képez-
hessék a kevésbé tapasztalt kollégákat.

— Fontos szerep jut valamennyi tanár továbbképzésének. Ezeket lehetőleg
közvetlenül iskolai szinten kell megvalósítani, igénybe véve a távoktatás eljá-
rásait is.

— A speciális nevelési szükségletű gyermekek nevelésére szakosodó képzést
integrálni kell a többségi pedagógusképzésbe, vagy erre kell ráépíteni oly módon,
hogy a szakok kiegészíthessék egymást, és biztosítani lehessen a mobilitást.

— A gyógypedagógus-képzést újra át kell gondolni abból a szempontból,
hogy a speciális  szakemberek a különböző szervezési  formákban is  képesek
legyenek dolgozni, és kulcsszerepet játszhassanak a speciális nevelési szükség-
letűek programjaiban. A közös kiindulási alap nem a fogyatékosok meghatáro-
zott  kategóriáihoz  kötött  szemlélet,  hanem  egy  általános  szemlélet,  amely
nyitott valamennyi fogyatékossági csoport felé. Ezt követheti az egy vagy több
fogyatékossági szakterületen való szakosodás.

— Az egyetemek fő tanácsadói szerepet játszanak a speciális szükségletűek
nevelésében,  különös  tekintettel  a  kutatásra,  értékelésre,  a  tanárképzésre,  a
képző programok és anyagok tervezésére. Fontos, hogy a fogyatékos személye-
ket is bevonják a kutatásba és a képzésbe annak érdekében, hogy biztosítsák
szempontjaik teljes tekintetbe-vételét.
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D.) Külső segítő szolgáltatások

A segítő szolgáltatás biztosítása döntő jelentőségű a befogadó oktatáspoli-
tika szempontjából. Ezt minden szinten lehetővé kell tenni a speciális nevelési
szükségletű gyermekek részére.  Az oktatási  hatóságok legyenek tekintettel  a
következőkre:

— A többségi iskolák támogatása a tanárképző intézményektől és a speciális
iskolák tantestületeinek tagjaitól várható el. A segítő központokban a gyógype-
dagógusoknak egyre nagyobb számban kell ellátniuk a többségi iskolák speci-
ális nevelési szükségletű tanulóit, teljes vagy részleges munkaidőben. A tanár-
képző  intézmények  és  a  speciális  iskolák  egyaránt  biztosíthatják  a  sajátos
eszközöket  és  tananyagokat,  továbbá  a  többségi  iskolákban  korábban  nem
alkalmazott oktatási eljárások képzését.

—  A különböző, külső  intézményekből  érkező segítséget  — mint  pl.  a
tanácsadó  gyógypedagógusok,  neveléspszichológusok,  logopédusok,  terapeu-
ták munkája — helyi szinten kell összehangolni. Jól bevált út, ha több iskola
működik együtt a személyi és tárgyi feltételek felhasználása terén.

E.) Elsőbbségi területek

A speciális nevelési szükségletű gyermekek és fiatalok integrációja eredmé-
nyesebb,  ha  a  pedagógiai  fejlesztési  tervek  keretében  fokozott  figyelemmel
fordulnak a következő területek felé: korai fejlesztés, átmenet az iskolarend-
szerből a munkavállalásba.

a) Korai fejlesztés

— A befogadó oktatás sikeressége nagymértékben függ a speciális nevelési
szükséglet  korai felismerésétől,  kivizsgálásától és befolyásolásától.  A 6 éven
aluli  gyermekek  korai  gondozásának  és  nevelésének  célja  a  testi,  szellemi,
szociális fejlesztés és az iskolaérettség elérése. E programok gazdasági értéke
jelentős az egyén, a család és a társadalom számára a fogyatékosság enyhítése
szempontjából. Ezen a szinten a korai fejlesztésnek érvényesítenie kell a befo-
gadás elvét és ötvöznie kell az óvodai tevékenységet és a korai egészségügyi
gondozást.
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— Számos országban hasznosították már a korai fejlesztést az óvodákban,
bölcsődékben és/vagy a családban, az otthon alkalmazható fejlesztő eljárások-
kal kapcsolatos tanácsadás révén.

b) A felnőtt korra való felkészítés

A speciális nevelési szükségletű fiatal személyeket segíteni kell az iskolai
életből a felnőttek dolgozó világába való átmenet során. Az iskoláknak fel kell
készíteniük őket az anyagi függetlenségre, a felnőtt élet szociális és kommuni-
kációs elvárásaira.  Ez  azt  is  jelenti,  hogy megfelelő képzési  eljárásokat  kell
alkalmazni,  ideértve az iskolán kívüli,  valós élethelyzetekkel  kapcsolatos ta-
pasztalatokat is. A speciális nevelési szükségletű nagyobb diákoknál alkalma-
zott  tantervnek sajátos „átmeneti”  programokat kell tartalmaznia, és — ha a
tanulók arra alkalmasak — segítséget is a felsőoktatási szinten történő tovább-
tanuláshoz.  A  szakmai  képzésnek  fel  kell  készíteni  őket  a  későbbi  önálló,
közösségi életre. Ehhez aktivizálni kell a pályaválasztási tanácsadókat, munka-
ügyi hivatalokat, szakszervezeteket, helyi önkormányzatokat és más szolgálta-
tásokat, intézményeket.

c) Felnőttképzés és továbbtanulás

A fogyatékos személyeknek különös figyelmet kell szentelni a felnőttkép-
zési és a továbbtanulási lehetőségek tervezésekor és végrehajtásakor. Speciális
tanfolyamokat  kell  indítani,  amelyek  alkalmazkodnak  a  különböző  felnőtt
fogyatékossági csoportok szükségleteihez és körülményeihez.

F.) Közösségi távlatok

A speciális  nevelési  szükségletű  gyermekek  sikeres  oktatása  nemcsak  a
művelődésügyi  minisztériumok  és  az  iskolák  feladata.  Igény  van  a  szülők
közreműködésére, a közösségi és az önkéntes szervezetek mozgósítására, vala-
mint a lakosság egészének támogatására is.

a) A szülők partneri kapcsolata

— A speciális nevelési szükségletű gyermekek oktatása-nevelése a szülők és
a szakemberek közös feladata. A szülők pozitív attitűdje elősegíti az iskolai és
szociális integrációt. A szülőknek segítségre van szükségük ahhoz, hogy betölt-

186



hessék a speciális nevelési szükségletű gyermek szülőjének szerepét. Kapjanak
világosan megfogalmazott, közérthető írásos tájékoztatókat.

— Ki kell alakítani  az együttműködő, támogató  partneri kapcsolatot az
iskolavezetők,  a  pedagógusok és a  szülők között,  és  a  szülőket  a  döntések
meghozatalakor  aktív  partnereknek kell  tekinteni.  Ösztönözni  kell  őket  arra,
hogy otthon is, az iskolában is vegyenek részt a tanítási tevékenységben (figyel-
hessék meg a hatékony eljárásokat és tanulhassák meg, hogyan szervezhetők a
tanterven kívüli  tevékenységek); továbbá ellenőrizzék és segítsék gyermekük
tanulását.

— A kormányok  vegyék  át  a  vezetést  a  szülők  partneri  kapcsolatának
támogatásában mind a szülői jogokról szóló irányelvek, mind a törvényhozás
vonalán. Támogatni kell a szülők szervezeteinek erősödését, és tagjaikat be kell
vonni azoknak a programoknak a tervezésébe és kivitelezésébe, amelyek révén
az oktatás-nevelés minőségileg javítható. A programok tervezésének és végre-
hajtásának témájában konzultálni  kell  a  fogyatékos személyek szervezeteivel
is.

b) A közösségek szerepvállalása

— A decentralizáció és a helyi, területi alapokra épülő tervezés elősegíti a
közösségek bevonását a speciális nevelési szükségletű személyek gondozásába
és képzésébe. Az önkormányzati vezetők feladatai közé tartozik az is, hogy
ösztönözzék a különböző közösségek részvállalását a célok megvalósításában,
nyerjék  meg  a  reprezentatív  szövetségek  támogatását,  és  vonják  be  őket  a
döntéshozatalba.

c) Az önkéntesen szerveződött egyesületek szerepe

— Mivel az önkéntesen szerveződött egyesületek és az országos nem-kor-
mányszervezetek szabadabban tevékenykedhetnek, és gyorsabban reagálhatnak
a fennálló szükségletekre, támogatni kell őket az új gondolatok felvetésében és
az  új  eljárások  átadásában.  Újító  és  katalizátor  szerepet  tölthetnek  be,  és
kiterjeszthetik a közösségi programokat.

— A fogyatékos személyek szervezeteinek aktív szerepet kell biztosítani a
szükségletek felderítésében, a teendők sorrendjének megállapításában, az ügy-
intézésben, a végzett feladatok értékelésében.
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d) Tömegtájékoztatás

— A végrehajtás során a résztvevők minden szinten — ideértve az iskola
szintjét is — adjanak rendszeresen hangot a befogadó szemlélet melletti elkö-
telezettségüknek  és  támogassák  a  speciális  nevelési  szükségletű  személyek
iránti  pozitív  attitűdöt  a  gyermekek,  valamint  a  pedagógusok  között  és  a
lakosság széles körében.

— A médiák szerepe igen nagy a fogyatékos személyek integrációja iránti
pozitív  társadalmi  hozzáállás  kialakítása,  az  előítéletek  és  a  téves  ismeretek
felszámolása és a fogyatékos személyek képességei iránti nagyobb optimizmus
és  bizalom megteremtése  szempontjából.  A médiák  hozzájárulhatnak  ahhoz,
hogy a munkaadók pozitívan viszonyuljanak a fogyatékos személyek alkalma-
zásához. A médiákat fel kell használni arra is, hogy informálják a közvéleményt
az új oktatási irányzatokról, különösen a többségi iskolákban biztosított speci-
ális nevelésről a pozitív gyakorlati példák és a sikeres tapasztalatok bemutatása
révén.

G.) Az anyagi háttér biztosítása

A befogadó iskolák kialakítása a mindenkit nevelő iskola leghatékonyabb
eszköze, ezért a kormánypolitikában kulcsszerepet kell betöltenie, és kiemelt
helyhez  kell  jutnia  az  országos  fejlesztés  programjában.  Csak  ezen  az  úton
nyerhetők megfelelő anyagi források. A szemlélet és a prioritások megváltozása
nem lehet hatékony, ha legalább a minimális anyagi igényeket nem elégítették
ki. Országos és önkormányzati szintű politikai elkötelezettség szükséges ahhoz,
hogy kiegészítő pénzügyi forrásokra találjanak és erősítsék a meglévőket. Az
önkormányzatoknak kulcsszerepet kell játszaniuk a befogadó iskolák fejleszté-
sében, és ugyanakkor szükség van a kormányszintű ösztönzésre és támogatásra
is a hatékony megoldások érdekében.

— Az anyagi források iskolák közötti megosztása során reálisan kell látni
— az eltérő képességű gyermekek megfelelő nevelésének biztosítása miatt —
az egyes költségvetések között fennálló különbségeket. Indokolt azon iskolák
anyagi támogatásának beindítása,  amelyekben elősegítik a befogadó oktatást.
Szükség van a kísérleti projektek anyagi ösztönzésére is annak érdekében, hogy
tapasztalatokat nyerjenek a további felterjesztéshez.

— Biztosítani kell a megfelelő anyagi támogatást a többségi iskolák peda-
gógusainak képzéséhez, a segítő központok létesítéséhez, továbbá a gyógype-

188



dagógusok számára is. Álljanak rendelkezésre a szükséges technikai eszközök
is az integrált oktatási rendszer sikeres működtetéséhez.

—  Koordinálni  kell  a  különböző  minisztériumok  (művelődési,  egész-
ségügyi, népjóléti, munkaügyi) emberi, intézményes, szellemi és anyagi forrá-
sait, a területi és helyi szervek és más szakosodott intézmények tevékenységét.
Az  oktatási  és  a  szociális  szemlélet  összefonódása  a  speciális  szükségletű
gyermekek nevelése szempontjából hatékony ügyintézési struktúrákat igényel
annak érdekében, hogy kialakuljon az országos és helyi szintű szolgáltatások
összehangolása és az erőforrások egyesítése.

II. IRÁNYELVEK
A REGIONÁLIS ÉS NEMZETKÖZI
TEVÉKENYSÉGHEZ

A nemzetközi együttműködés fontos szerepet játszhat a kormányszintű és
nem-kormányszintű, regionális és interregionális szervezetek között a befogadó
iskolák kialakításának támogatásában.

—  A nemzetközi együttműködés egyik lényeges feladata a kipróbáló és
fejlesztő jellegű kísérleti projektek beindításának támogatása.

— A regionális vagy országok közötti partnerkapcsolat közös tevékenysé-
gek tervezéséhez vezethet a speciális szükségletű gyermekek nevelése témájá-
ban.

—  Elő kell segíteni  az adatok,  az információk és a kísérleti  programok
eredményeinek  cseréjét  az  országok  és  régiók  között.  A  befogadó  oktatás
fejlődését jelző nemzetközileg összehasonlítható eredményeknek a nemzetközi
oktatási adatbázis részévé kell válniuk. Az információk cseréjét szubregionális
központok segíthetik elő.

— A speciális nevelés nemzetközi és technikai támogatása számos forrásból
ered. Ezért az ENSZ-en és más szervezeteken belül biztosítani kell ezek össze-
hangolását.

—  Nemzetközi  együttműködéssel  támogatni  kell  az oktatásszervezők és
más szakemberek regionális szintű továbbképző szemináriumait.  Az összeha-
sonlító tanulmányok, a referencia-értékű dokumentumok és az oktatási anyagok
előállítása érdekében elő kell segíteni a különböző országok egyetemi tanszékei
és képző intézményei közötti együttműködést.

—  A nemzetközi együttműködés segítse azon regionális és nemzetközi
szakmai  egyesületek  erősítését,  amelyek  a  speciális  szükségletű  gyermekek
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nevelésének további fejlesztésével  foglalkoznak. Támogassa a szaklapok, fo-
lyóiratok alapítását és terjesztését, valamint a regionális értekezletek és konfe-
renciák megtartását.

— A nevelési témájú nemzetközi és regionális értekezletek járuljanak hozzá
ahhoz, hogy a speciális nevelési szükségletek a megbeszélések szerves részei,
és ne elkülönített témák legyenek.

Végül beszámolunk a konferencia egyik alprogramjáról, a magyar peda-
gógiát is érintő „Az oktatás mindenkié” UNESCO-projektről.

Az 1985-ben számos ország részvételével kidolgozott módszertani program gyakor-
lati  ismereteket nyújt a befogadó iskolák pedagógusainak arról,  hogy hogyan tehetik
hozzáférhetővé az oktatást a speciális nevelési szükségletű gyermekek számára. Ezt oly
módon tegyék, hogy a tanulás a többi tanuló számára is a korábbinál magasabb színvo-
nalú legyen. A projektet továbbképző tanfolyamokon ismertetik. A konferencián erről a
témáról elhangzott előadások számos ország tapasztalatairól szóltak. Itt jegyezzük meg,
hogy a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán 1993 szeptemberében
és 1994 augusztusában az UNESCO egy munkatársa, a Cambridge Egyetem tanára már
bemutatta a programot az ország óvoda- és pedagógusképző intézményei képviselőinek,
óvónőknek,  gyógypedagógusoknak,  általános  iskolai  tanítóknak  és  tanároknak.  A
projekt írásos anyaga magyar nyelven is megjelent.

Áttekintve a fentieket, bizonyára mindenkiben felmerül, hogy egyes javaslatok már
megvalósultak, vagy végrehajtásuk folyamatban van. Mégis úgy véljük, hogy rendkívül
fontos volna a fentiek tükrében újra átgondolni a magyar gyógypedagógia fokozatosan
megvalósítható  kettős  szerepkörét,  a  hagyományos  tevékenység  mellett  a  többségi
iskolák pedagógiájába szervesen beépülő feladatait, továbbá a többségi iskolák kiterjesz-
tett felelősségét a speciális szükségletű gyermekek neveléséért. Mindennek tükröződnie
kellene a törvények szintjén a végrehajtási utasításokban, a tanárképzésben és a tovább-
képzésben,  az  alapvető  pedagógiai  dokumentumokban.  Csak  így  várható  el,  hogy e
gondolatok végül is meghonosodjanak a mindennapi pedagógiai gyakorlatban. A kon-
cepciónak igazodnia kell hazánk oktatási gyakorlatához, teljességében bizonyára csak
hosszú távon valósulhat meg, de az első lépéseket feltétlenül és mielőbb meg kellene
tenni.

Forrás

The Salamanca statement and framework for action on special needs education. Adopted by
the World conference on special needs education: acces and quality. Salamanca, Spain,  7-10.
June 1994. Published by: UNESCO Special Education, Division of Basic Education.
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