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Országos Oktatási Integrációs Hálózat

Utolsó Padból Program és az
integráció kapcsolata*

KEMÉNY PÉTER

Az Oktatásügyi Minisztérium miniszteri értekezlete 2003. januárjában programot
fogadott el a nem fogyatékos gyermekek enyhe fokban értelmi fogyatékossá nyilvání -
tásá nak visszaszorítására. A program felelõse a Hátrányos helyzetû és roma gyer -
mekek integrációjáért felelõs miniszteri biztos lett, a program vezetését és szakmai
felügyeletét négy tárca képviselõibõl álló koordinációs testület látta el1. A program bo -
nyolító szervezete a SuliNova Kht.2 - Országos Oktatási Integrációs Hálózat, elne -
vezése Utolsó Padból program lett.
Az UP programvezetõje, Orosz Lajos gyógypedagógus, egyszer egy hasonlattal élve

apró bolhához hasonlította a projektet, amelyik a közoktatás nagy fehér elefántját több
csípéssel mozgásra késztette. Ezek a „csípések”, a célokat megvalósító alprojektek:
1. Rendszerkörnyezetet biztosító, 
2. Tanulói mobilitás,
3. Intézmény mobilitás. 
A program 2003. januárjában kezdte meg mûködését, fenntartása 2004. októberig
tervezett.
A programban résztvevõ szakértõk: Bernáth Gábor, Havas Gábor, Kemény Péter,

Koczor Margit Ildikó, Torda Ágnes és Zágon Bertalanné.

Célok, eszközök:

Az Utolsó Padból program célkitûzése, hogy visszaszorítsa a hátrányos helyzetû nem
értelmi fogyatékos gyermekek fogyatékosnak nyilvánítását. E változtatás
elõmozdítása érdekében a gyermekeknek a fejlesztés lehetõségét kell biztosítani, 
anélkül, hogy a „fogyatékos” stigmát rájuk akasztanánk. Mindez különbözõ pedagó -

* A MFFLT és a MAGYE XXXII. Országos Szakmai Konferenciáján (Pécs, 2004. június 25-én)
elhangzott elõadás.

1 Oktatásügyi Minisztérium, Belügyminisztérium, Egészségügyi- Szociális- és Családügyi
Minisztérium, Esélyegyenlõségért felelõs Tárcanélküli Minisztérium

2 Korábbi nevén Pedagógus-továbbképzõ Módszertani Információs Központ
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giai rendszer fejlesztések, az ellátórendszer minõségirányítása, és hatékony modell-
programok kidolgozása által érhetõ el.
A fejlesztés eszközei:
• új normatíva bevezetése a szegregált iskolából normál közösségbe visszahelyezett
gyer mekek számára (14/1994 MKM rendelet szerint a fogyatékosoknak járó norma -
tíva 70%-a);

• modell-program adaptáció révén a szakmai körben elismerten jól mûködõ intézmé -
nyek gyakorlatának, know-how-jának dokumentálása, multiplikálása;

• az országban mûködõ tanulási képességeket vizsgáló szakértõi és rehabilitációs
bizott ságok minõségfejlesztése, mérési protokollok kialakítása, mûködésük stabili -
zálása;

• módszertani dokumentumok kiadása, terjesztése;
• az ország többségi intézményeiben mûködõ fogyatékos gyermekeket ellátó tago za -
tok szociológiai, pedagógiai vizsgálata, javaslattétel a feltételek javítására;

• a 2003/2004. tanévben 2. osztályos, fogyatékos gyermekek felülvizsgálata, függet -
len szakértõ bevonásával.

A fogyatékos személyek integrációja harminc éves törekvés a gyógypedagógiában, de
csak mostanában kezdünk a megvalósításhoz. 
„Ez viszont teljesen új szemlélet szerinti közoktatás-tervezést és szervezést kíván:
Mindenekelõtt az általános iskola toleranciakészségének fokozását a sérült gyer me -

kek befogadására, és az általános iskola nyílttá válását a különbözõ speciális nevelési
feltételeket biztosító osztályok rendszerének kiépítésére, illetve a megfelelõ gyógy pe -
da gógus szakemberek foglalkoztatására.
Ilyen körülmények között a sérült gyermekek egy jelentõs csoportjának az integ ráló -

dása már iskolás korban megvalósulhat, és (re)habilitációja akadálytalanul bizto -
sítható.” – olvasható a Gyógypedagógiai Szemle 1976-os 2. számában.3

Elõzmények, háttér:

Az általános iskolákból induló fogyatékossá minõsítésre vonatkozó javaslat hátterében
(még mindig) azok a megalapozatlan elõítéletek, feltételezések állnak, amiket már az
elõbb hivatkozott cikk is említ, és a ’70-es évek óta szinte minden e témában írott
gyógypedagógiai és/vagy szociológiai tanulmány feltárt és bemutatott a szakmának és
a szélesebb olvasóközönségnek egyaránt.4 Az elõfeltételezésekbõl táplálkozó 
kiválogatás diszkriminatív helyzeteket teremt, amit eltérõen ítélnek meg a közoktatás

3 Illyés Gyuláné - Gordosné dr. Szabó Anna (1976): Gyógypedagógiai távlati közoktatási 
elképzelések; Gyógypedagógiai Szemle 1976/2. p. 109.

4 Dr. Czeizel – Lányiné dr. – Rátay (szerk.) (1978): Az értelmi fogyatékosságok kóreredet a
„Bu da pest- vizsgálat” tükrében. Medicina Kiadó. Budapest. ISBN 963 240355x
Illyés – Bass (szerk.)(1984): Nevelhetõség és általános iskola. Oktatáskutató Intézet. Buda pest.
ISBN 963 404 005 5
Dr. Szabó Ákosné (1996): Szegénység és iskola. Kor- és kórkép a tanulásban akadályozott
népesség iskoláztatásáról. Trezor Kiadó. Budapest. ISBN 963 7685 898



egyes szereplõi – pl.: az érintett iskolák alkalmazottai, vagy a politikai döntéshozók.
Betekintve az Új Pedagógiai Szemle számaiba, ma is találunk az iskola diszfunk -
cióktól terhes mûködésével foglalkozó tanulmányokat.5

Jól ismertek a PISA 2000 vizsgálat eredményei, melyek egyértelmûen kimutatták,
hogy a magyar közoktatási rendszerben a tanulói teljesítményt nagymértékben befo-
lyásolja a szocio-ökonómiai háttér, s a legkevésbé biztosít egyenlõ esélyeket az
alacsonyabb iskolai végzettségû, kulturális javakkal kevésbé ellátott és szegényebb
családok gyermekeinek.6 A vizsgálat, adataival ráirányította a közvélemény és az okta-
táspolitika figyelmét a különleges ellátást igénylõk körére és az általános iskolák
nevelõ-oktató munkájában fellelhetõ hiányosságokra.
Nemzetközi és hazai statisztikai adatok összehasonlítása során merült fel az a felte-

vés, hogy míg az Európai Unió országaiban a fogyatékosnak minõsített gyerme kek
aránya 2,5% körüli, addig hazánkban ez a szám 5,3% (2002. végén). Évrõl évre egyre
több gyermek minõsül fogyatékosnak a rendszerben, s egy-egy településen e
tekintetben jelentõs különbségek adódnak. Illõ megemlíteni, hogy erre a riasztó 
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5 (A teljeség igénye nélkül:) 
László Ágnes: A tanulók eltérõ képességeihez való alkalmazkodás problémái az iskola rend -
szerben. UPSZ 2004. január. p. 99
Babusik Ferenc: Késõi kezdés, lemorzsolódás – cigány fiatalok az általános iskolában. UPSZ
2003. október. p. 15
Szûcs Marianna: Miért válnak a hiperkinetikus szindrómás gyermekek az iskolai szelekció
áldozatává. UPSZ 2003. november. p. 86
Rostás–Fodorné: „… Könnyebb a lányoknak, mert a fiúk elevennek születtek”. UPSZ 2003.
december. p. 105
Vekerdy Tamás: Gyermekközpontú-e az iskola? UPSZ 2004. április-május. p. 91
Petõ – Nagy: Helyzetkép a befogadó nevelésrõl az észak-alföldi régió általános iskoláiban.
UPSZ 2004. április-május. p. 172

6 Vári Péter–Auxné Bánfi Ilona–Felvégi Emese–Rózsa Csaba–Szalay Balázs: Gyors jelen tés a
PISA 2000 vizsgálatról. UPSZ 2002. január.
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tendenciára már a korábban említett tekintélyes gyógypedagógiai tanulmányok is utal-
tak, és hogy 2002. után e számok érvényessége is meg kérdõjelezõdött a sta tisztikai
adatok fel t é te le zett megbízhatatlansága miatt. A különbözõ vizs gálatok és elem zések
nyomán egyre na gyobb nyilvánosságot kap a hátrányos helyzetû, elsõsor ban roma
gyermekek szeg regált intézményekben való felülreprezentáltságának kérdése.
A változás ügyét szolgálta, hogy az Európai Unió oktatáspolitikai célrendszeréhez

(is) csatlakozni kívánó Magyarországnak az Európa Tanács (EC) 1260/1999. sz. ren-
delete értelmében fejlesztési tervet kell kidolgoznia hátrányai leküzdésérõl, ami alap-
ján részesülhet az un. Strukturális Alapok forrásaiból. A National Development Plan,
azaz a Nemzeti Fejlesztési Terv prioritásaival igazodik az EU elvárásaihoz, melyben a
Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program a 6. célprogramként hatá rozza meg a
roma és hátrányos helyzetû gyermekek integrációját.7

E három esemény révén (PISA vizsgálat, hazai közoktatási statisztikai vizsgálatok,
EU csatlakozás) vált az integráció kérdése olyan súlyúvá a politikában, ami
szükségessé tette a cselekvõ aktivitást, így jött létre az Oktatásügyi Minisztérium ope-
ratív szervezetében a SuliNova Kht az Országos Oktatási Integrációs Hálózat, s ebben
kapott szervezetileg helyet az Utolsó Padból program.

Az Utolsó Padból Program részei:

A RENDSZERKÖRNYEZETET BIZTOSÍTÓ ALPROGRAM
CÉLJA: az átalakuló intézmények megváltozó feladataihoz illeszkedõ jogi és finan-
szírozási környezet biztosítása.
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7 Forrás: www.nfh.hu

Európai Unió ajánlásai

Nemzeti Fejlesztési Terv

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program

„Az oktatási esélyegyenlőtlenségek mérséklése” - prioritás

6. Roma és hátrányos helyzetű gyermekek integrációja - célprogram

Országos Oktatási

Integrációs Hálózat
Utolsó Padból Program
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AZ ALPROGRAM FELADATAI: 
1. feladat: Új normatíva bevezetése, ami beépülve az ország költségvetésébe,
2004/2005. tanévtõl igénybe vehetõ. A sajátos nevelési igényû gyermekeknek járó nor -
matíva 70%-a igényelhetõ azon  tanulók után is, akik a 2003/2004-es tanévben enyhe
fokban értelmi fogyatékosként gyógypedagógiai ellátásban részesültek, de az illeté  kes
szakértõi bizottság felülvizsgálata megszüntette e státuszukat. Az igénylés fel  tétele,
hogy a gyermek 2004. szeptembertõl nem SNI tanulók számára létrehozott csoportban,
intézményben tanuljon, valamint, hogy az iskola alkalmazza az OOIH által kiadott „a
hátrányos helyzetû tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítésének
pedagógiai rendszerét”. 8

2. feladat: 2004. szeptembertõl érvényes a tartalmában változott 14/1994 (VI. 24.)
MKM rendelet a képzési kötelezettségrõl és a pedagógiai szakszolgálatokról. Módo -
sítási javaslataink lényege a tanulási képességeket vizsgáló szakértõi és rehabilitációs
bizottságok diagnosztikus gyakorlatában az orvos- diagnosztikai komponens meg erõ -
sítése (ne maradjanak el a szükséges szakorvosi vizsgálatok).
Javasoltuk, hogy a vizsgált gyermekek, csak markáns organikus okok alapján minõ -

síttes senek fogyatékosnak. Azok, akiknél ilyen okok nem fellelhetõk, vegyenek részt
folyamatos figyelemmel kísérés programban9, ahol többletszolgáltatások vehetõk
igény be, amirõl a gyermek aktuális közoktatási intézménye gondoskodik. A fogya té -
kos ság megállapítása orvosi diagnózissal megerõsített, gyógypedagógiai- pszicho -
lógiai komplex vizsgálat alapján lehetséges, így a folyamatos figyelemmel kísérés
utáni második vizsgálat szakorvos bevonása nélkül nem folytatható le. A beszerzett
szakorvosi vizsgálatok alapján az orvosi diagnózist a szakértõi és rehabilitációs bizott -
ság orvosa állapítja meg, akik részére ún. licenc- vizsga bevezetését tervezzük az Egész -
ségügyi- Szociális- és Családügyi Minisztériummal közösen (õk dolgoznak a gyer -
mekorvosi rendelet módosításán is), a szaktudás és gyakorlat egységesítése céljából. A
változások 2004. szeptember elsejétõl lesznek hatályosak.
E változások révén remélhetõleg elmozdulás történik a különleges gondozást igény -

lõk azonosításában a jelenlegi gyakorlattól az OECD – ISCED által meg határozott, a
fogyatékosságok nemzetközi osztályozása felé, amelyben az ellátot tak körét három
nagyobb csoportba rendezi: fogyatékosok, tanulási nehézségekkel küzdõk és hátrá -
nyos helyzetûek. Összehasonlítva ezt a hazai jogszabályozással látható, hogy a közok -
ta tásról szóló 1993. évi LXXIX.  törvény 121. paragrafusa a sajátos nevelési igényûek
és a hátrányos helyzetûek csoportját definiálja, a tanulási nehézséggel küzdõk pedig  a
különleges gondozottak körébe tartoznak. 

8 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet 39/D, E §-ok szerint, az 1993. évi LXXIX. törvény 95. §-a (1)
bekezdésének i) pontja alapján 2003. júliusában megjelent a 27.480/2003 oktatási miniszteri
közleményben – 2003. szeptember 1-tõl használható.

9 14/1994 (VI. 24.) MKM rendelet 13 § (7) bek.



1. Táblázat: Az OECD és a Közoktatásról szóló törvény fogalmainak összehasonlítá-
sa

A szabályozás megváltoztatásával lehetõvé válik a gyakorlatban is a három össze -
mosódó népességcsoport, a hátrányos helyzetûek, a tanulásban akadályozottak és a
tanulási nehézséggel küzdõk szétválasztása, így biztosítva a gyermek szükségleteinek
megfelelõ ellátást.
3. feladat: Az általános iskolák mellett mûködõ eltérõ tantervû tagozatok vizsgálatát
végezte el Havas Gábor és Bernáth Gábor, akik a közoktatási törvény elõírásainak tel-
jesülését kutatták az ország valamennyi tagozatot mûködtetõ intézményében.
Az adatfelvételre 2003. decembere és 2004. januárja között került sor, a helyi ci -

gány önkormányzatok bevonásával, akik részben gondoskodtak a kérdezõbiztosokról.
Bár az OM statisztikája alapján 490 iskolának küldtünk kérdõíveket, azok kitöltése –
természetesen – nem volt kötelezõ, így 380 választ kaptunk, ami reprezentatívnak
mondható.
A kutatás néhány megállapítása:
A) Több iskolában a törvénnyel ellentétes mértékû a csoportösszevonások aránya az

eltérõ tantervû általános iskolai tagozatokon:
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OECD – International Standard Classification
of Education

Körüket azok a „többletszolgáltatások hatá -
rozzák meg, melyeket az oktatásuk, tanulá suk
támogatása érdekében biztosítanak, amennyi-
ben speciális nehézségek állnak fenn a tanter-
vi programok teljesítése terén.
A. Jellemzõen organikus eredetû
rendellenességek, orvosilag egyértelmûen
diagnosztizálhatók, mint a látás- és hallássé-
rülés, az értelmi fogyatékosság.
(FOGYATÉKOSOK)

B. A tanulók speciális szükségletei nem tar -
toznak dominánsan sem az A, sem a C kate -
gória jellemzõihez.
(TANULÁSI NEHÉZSÉGEK)

C. A tanulók speciális szükségletei elsõdle -
gesen szociális-gazdasági, kulturális és/vagy
nyelvi faktoroknak köszönhetõek.
(HÁTRÁNYOS HELYZETÛEK)

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-
vény értelmezései

121. § E törvény alkalmazásában
29.bek.: Sajátos nevelési igényû gyermek,
tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértõi
és rehabilitációs bizottság szakvéleménye
alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszéd fo gya -
tékos, autista, több fogyatékosság együttes
elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
b) pszichés fejlõdés zavarai miatt a nevelési,
tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia,
dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus
vagy kóros aktivitászavar);
(FOGYATÉKOSOK)

Beilleszkedési, tanulási nehézség, maga tar tá si
rendellenesség Ktv. 30 § (7)
(TANULÁSI NEHÉZSÉGEK)

14.bek.: Hátrányos helyzetû gyermek, tanuló:
az, akit családi körülményei, szociális hely -
zete miatt a jegyzõ védelembe vett, illetve aki
után rendszeres gyermekvédelmi támo ga tást
folyósítanak.
(HÁTRÁNYOS HELYZETÛEK)



a) 9 iskolában mûködik 8 évfolyamot össze -
vont osztály az eltérõ tantervû tago zaton.

b)83 iskolában mûködik legalább 4 év fo -
lya mot összevont osztály.

c) 17 iskolában mûködik 4-nél több év fo -
lya mot összevont osztály.

d)54 olyan iskola van, ahol valamennyi év -
folyam külön osztályban tanul. 
Tehát több mint 100 iskola nem felel meg
a törvényi szabályozásnak, mert az in téz -
ményben háromnál több összevont osz -
tály mûködik.

B) a) Az eltérõ tantervû tagozatokon oktató
pe  da gógusok körében 4-bõl 3-nak nincs
gyógy pedagógus végzettsége.

b)A gyógypedagógiai képesítéssel még
nem rendelkezõ pedagógusoknak csak
10%-a jár felsõfokú gyógypedagógiai
oklevelet biz to sító képzésre.

c) Tíz iskolából háromban - bár ezt a tör -
vény elõírja - nincs gyógypedagógus végzettségû pedagógus (30,4%).

C) A tanulókkal kapcsolatos problémák megoldásához nem vesznek igénybe
szakszerû segítséget:
a) Külsõ szakembereket is bevonnak: 1%
b)A szakvélemény javaslataira támaszkodnak: 5%

D) Arra kérdésre, mi jelenti a legsúlyosabb problémát az enyhén értelmi fogya té kos -
nak minõsített tanulók oktatása során, a válaszolók mindössze 8%-a említette a sze -
mélyi feltételek, szakmai kompetenciák hiányát, 92%-uk „egyéb” okokra hi vat -
kozott.

A felmérés eredményeirõl tájékoztattuk a Belügyminisztériumot, az Oktatási Mi nisz -
tériumot és természetesen a tanulási képességeket vizsgáló szakértõi bizottságokat.
Tárgyaltunk a megyei közigazgatási hivatalok vezetõivel, akik felkérték csoportunkat
részletes tájékoztatók megtartására. Az oktatási miniszter levélben fordult a tago za -
tokat mûködtetõ önkormányzatokhoz, felkérve õket a feltételek pótlására. Szeretnénk,
ha az OKÉV rendszeresen ellenõrizné e tekintetben is a közoktatásról szóló törvény
elõírásainak teljesülését.

A TANULÓI MOBILITÁS ALPROGRAM CÉLJA: 
A 2003/2004. tanévben elsõ felülvizsgálatra jogosult gyermekek vizsgálatába függet-
len szakértõ bevonásával, a visszahelyezhetõ gyermekek körének megállapítása.

AZ ALPROGRAM FELADATAI:
1. feladat: A 2003/2004. tanévben 2. osztályos enyhe fokban értelmi fogyatékos stá -
tuszú gyermekek felülvizsgálata, független szakértõ bevonásával, a fejlõdésbeli hátrá-
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összevont osztályok 85%

15%

gyógypedagógia 27%

egyéb 73%



 nyu kat leküzdõ tanulók visszahelyezése céljából. Az ország tanulási képességeket
vizs gáló szakértõi bizottságainak bevonásával a felülvizsgálat egységes gyakor la tának
kialakítása és a független szakértõk kijelölési kritériumainak kidolgozása. 
Az eredmények igazolták várakozásunkat: 2099 gyermek felülvizsgálata után 230

esetben javasolták a gyermek visszahelyezését a normál általános iskolába – ez a vizs-
gált népesség 11%-a. 
2. feladat: A tanulási képességeket vizsgáló szakértõi és rehabilitációs bizottságok

minõségfejlesztése érdekében konferenciasorozatot szerveztünk, ami 2003. október
16-17-én a vakok általános iskolájában kezdõdött. Az elsõ körben feltárásra kerültek
az általuk érzékelt problémák, illetve az, hogy miként tudnák támogatni az Utolsó Pad -
ból programot, majd megállapodás született a szakértõi munka személyes feltételrend -
szerérõl. További találkozókon ismertettük és megvitattuk a visszahelyezett gyer -
mekek többségi intézményben való megtartását segítõ szolgáltatási programok terveit,
több körben visszatértünk a tagozatfelmérés eredményeire, és a felülvizsgálatokkal
kapcsolatban felmerülõ kérdésekre, megismertük a WHO új fogyatékos-kategóriáit.
A gyógypedagógiai-pszichológiai felülvizsgálatok kapcsán felmerült, hogy a bizott -

sá gok munkakörülményei, és a rendelkezésre álló források korlátozottsága befo lyá -
solhat ja a diagnosztikus mérés feltételeit. A bizottságok mûködtetése megyei feladat,
a releváns megyei döntéshozókkal (oktatási bizottságok elnökeivel) való találkozók
ke re tében felvetettük e kérdést, mások mellett az OM közoktatási helyettes állam tit ká -
rá nak bevonásával. A munkacsoport álláspontja az, hogy a tárca kizárólag célzottan
fel használható pénzekkel és feladatokkal támogatva tudja elérni a tanulási képes sé -
geket vizsgáló szakértõi és rehabilitációs bizottságok mûködési feltételeinek javítását.
A konferenciasorozat végén a szakértõi bizottságok munkájának megerõsítésével

kapcsolatos elképzeléseket vitattuk meg, aminek eredményeképp a SzakÉRTELEM
Egyesület összeállított egy problématérképet, ami felvázolja az oktatáspolitika döntés -
hozói számára a további fejlesztések vonalát.
3. feladat: A vizsgálatok legszembeötlõbb és leggyorsabban orvosolható hiá nyos -

sága a vizsgálatok orvos-diagnosztikai komponensének megerõsítése volt. Ezért az
ESZCSM-mel komplex programot kezdeményeztünk, a kérdést szabályozó 14/1994
MKM rendelet módosításakor (ls: Rendszerkörnyezetet kialakító alprogram – 3. 
feladat). Az EÜSZCSM kidolgozza a gyermekorvosi-rendelet módosítását, és kiala -
kítanak a szakértõi bizottsági vizsgálatokban résztvevõ orvosok részére egy licenc-
vizsga rendszert, amely a nagyobb szakmai felkészültséget és elismertséget célozza.  
A mérõeszközök és eljárások fejlesztése érdekében javaslatokat gyûjtöttünk össze

pszicho-diagnosztikai eszközök standardizálására. Az OM, a Nemzeti Fejlesztési Terv 2.
1./B komponensébõl finanszírozza egy vagy két kultúra-független teszt stan dar di zá lá sát.

INTÉZMÉNYI MOBILITÁS ALPROGRAM
CÉLJA: A tanulásban akadályozottakkal foglalkozó intézmények egységes gyógy -
pedagógiai módszertani intézménnyé válásának támogatása. 
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AZ ALPROGRAM FELADATAI:
Az alprogramban a már mûködõ jó eljárások leírásával modellprogramokat kívántunk
kidolgozni az eltérõ tantervû iskolák és tagozatok átalakulására, ezért két speciális
iskola: a Marcali Hétszínvirág Általános Iskola és a kiskõrösi Bács-Kiskun Megyei
Önkormányzat Speciális Óvoda és Általános Iskola programjainak elterjesztését ösz -
tö nözzük. Bár a módszertani intézménnyé, illetve vegyes profilú intézménnyé alakulás
gyakorlata egyre terjed, a politikai és jogi feltételek nem tették lehetõvé a modellek
eredeti terveink szerinti kidolgozását.
1. feladat: Az OOIH azon bázisintézményeinek átalakulását segítjük, amelyek ma

fenntartanak eltérõ tantervû osztályokat, de vállalták, hogy integrálják ezeket. Szá -
mukra módszertani és szakmai segítséget nyújtunk.
2. feladat: Az Intézményi Mobilitás alprogram célkitûzéseinek megfelelõen elek -

tronikus kiadványokkal (weboldal, CD-ROM) támogatjuk azt, hogy a szegregált isko -
lák egységes gyógypedagógiai módszertani intézménnyé alakulhassanak. Ez a lehetõ -
ség mindenki számára adott, de a várhatóan kialakuló oktatási piacon való megjelenést
és beválást erõsítjük releváns tudástartalmak közzétételével. Ez egyenlõ esélyeket
teremt, mindegyik iskolának egyforma segítséget biztosítunk: információt és tudást,
egyfajta térképet és támpontot a tájékozódáshoz, a tájékozottsághoz.
Az Európai Unió felõl érkezõ integrációs törekvések segítik a külföldi gyakorlatok

megismerését: miként mûködnek a tagországokban a speciális ellátást, szolgáltatást,
oktatást biztosító intézmények. Általában az alacsony népességû országokban, one-
way oktatási rendszerek alakulnak ki, ami komprehenzív – mindenki számára nyitott
– iskolákat jelent, mögöttük erõs szakmai bázisú szolgáltató-rendszerrel, gyógy -
pedagógiai centrumokkal.10 A jelenlegi bonyolult átalakulási folyamatban ez látszik a
legkedvezõbbnek speciális iskoláink számára.

A kötetben megjelenõ tanulmányok:

Dr. Bíró Endre: A sajátos nevelési igényû gyermekek közoktatási jogainak érvényesítése
Horváth Péter: A társadalom fogyatékosügyi (köz)gondolkodása alakulása és alakítása
Németh Szilvia: Tanuló társadalom, az élethossziglani tanulás az Európai Unió
dokumentumainak tükrében
Kõpatakiné Mészáros Mária: Új szakmai igények, új mûködési forma: az egységes gyógy-
pedagógiai módszertani intézmények
Rajkóné Kiss Ágnes: Sajátos nevelési igényû gyermekek felülvizsgálatának rendszere
Locsmándi Alajos: A prizmán keresztül színes a világ – Prizma modell
Máténé Sej Jolán: Integrációs megújulás – Pécsi modell

3. feladat: Az elõállt változások után is kiemelten kezeltük a marcali és kiskõrösi 
iskolákat. Fontosnak gondoltuk, hogy a programunktól függetlenül megkezdett 
fejlesztéseik ne szakadjanak meg. A tanév végén a két iskola átalakult egységes 
gyógypedagógiai módszertani központtá. Terveink szerint továbbra is segítjük õket
know-how-k írásában, multiplikációk készítésében, de-centrumok kialakításában.
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oktatás Európában  www.oki.hu/linktar.php?lib=eu



A program lezárulta utáni tevékenységek tervezése

A munkacsoport megtervezte a program lezárulta utáni, a hatások fenntartását célzó
további feladatokat. 
1) A Rendszerkörnyezetet biztosító alprogramhoz kapcsolódva:

a) A jegyzõk képzése, a közigazgatási hivatalok, illetve a megyei fõjegyzõk bekap -
csolása az ellenõrzési folyamatba.

b) A vizsgálatok során inkompatibilisnek bizonyult statisztikák (OM, TKVSZRB,
iskolák, TÁKISZ) eltérésének okait feltárni, megbízható adatbázist kiépíteni.

c) A gyermekvédelmi intézmények megszólítása, az állami nevelt gyermekek hely -
zetének feltárása.

d) Folyamatos figyelmet kell fordítani a nemzetközi és hazai fogyatékos-ügyi fel -
mé rések eredményeire, és az országos átlagtól szignifikánsan eltérõ megyei és
helyi fogyatékossá minõsítési arányokra – magasabb arányok esetén külön vizs -
gálatot kezdeményezni.

e) Gyermekorvosi rendelet módosítását, orvos licenc-vizsga kidolgozását támo -
gatni.

2) A Tanulói Mobilitás alprogramhoz kapcsolódva:
a) Szervízhálózat biztosítása a visszahelyezett gyermekek iskolái számára.
b) Kezdeményezés a visszahelyezési normatíva további biztosítására.
c) Javaslat a megyei közoktatás-fejlesztési közalapítványok anyagi feltöltésére

vagy a fenntartók meggyõzésével a jobb mûködési feltételek biztosítására.  
d) A teljes folyamat során keletkezõ iratok áttekintése abból a szempontból, hogy

milyen mértékben segítik a szülõk informálódását, döntését, esetleges jogor vos -
latát (vizsgálati behívók, javaslat, tájékoztatás a jogorvoslatról, jegyzõi értesítés,
stb.), ezek egységesítése.

e) A tanulási képességeket vizsgáló szakértõi és rehabilitációs bizottságok külsõ
hely színen lefolytatandó vizsgálati lehetõségének biztosítása, akár célzott támo -
ga tások útján is.

f) A szakértõi bizottságok minõségfejlesztésének támogatása, kultúra-független
mé rési eszközök sztenderdizálásával.

3) Az Intézményi Mobilitás alprogramhoz kapcsolódva:
a) Az elektronikus kiadványok terjesztése, a weboldal bõvítése.
b) A Marcali Hétszínvirág Általános Iskola és a kiskõrösi Bács-Kiskun Megyei Ön -

kormányzat Speciális Óvoda és Általános Iskola számára tanácsadók bizto sítá sa.
c) Pedagógus-továbbképzési program biztosítása.

4) A 2003/2004. tanévben 1.-2. osztályos értelmi fogyatékos tanulók felülvizsgálati
eredményébõl kiindulva kiterjeszteni a programot a teljes népességre.
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