
rens ismereti bázist”, kevés az empirikus tanulmány, azok is zömében az olvasástanulás
és a szociális készségek terén mutatnak eredményeket.

Összefoglalásul a szerzõ elmondja, „maga az inkluzióra való törekvés, az általános
pedagógiai környezetben való oktatás és a gyógypedagógusokat bevonó kooperatív ta-
nítás nem garantálja automatikusan, hogy az említett problémás tanulói populáció
igényeit minden téren maximálisan kielégítjük”. (35. o.)

Új kérdéseket vet fel Illés Anett beszámolója, „a kutyás terápia helyzete Magyar-
országon”. A szerzõ terápiának és/vagy fejlesztõ foglalkozásnak nevezi ezeket az alkalma-
kat. (Szigorúan véve a terápia „gyógyító” jellegû, orvosi szempontokat érvényesítõ eljárás,
amelynek menetét orvosok, terapeuták határozzák meg. Idõben behatárolt, természetesen
megismételhetõ, de megfelelõ szakmai kontroll alatt álló eljárás). A szerzõ válaszol a miért,
kikkel, hogyan, és hol kérdéseire és arra is, hogy ezen eljárások alkalmazására milyen
szakmai kontroll alapján kerülhet sor. A „fõ felelõsség a gyógypedagógusra hárul a fej-
lesztés meghatározásánál, valamint megfelelõ végrehajtásánál” – írja. (46. o.)

„A fogyatékossággal élõ emberek szociális ellátása” címmel Csató Zsuzsa ad össze-
foglalót a felnõttek világáról. Pontokba szedve, fogalmakat felsorolva, néhány apró
kritikai megjegyzéssel, pontos jogszabályi háttér nélkül. (A szakkörökben nagyon ismert
1/2000-es, személyi gondoskodásról szóló „törvény” valójában nem törvény, hanem
alacsonyabb rendû jogszabály, amit többször módosítottak, és tényleg kulcsfontosságú,
a szociális intézmények szakmai feladataival és mûködésük feltételeivel foglalkozik:
1/2000. (I.7.) SZCSM miniszteri rendelet.)

A szerzõ ugyan felsorolja, mire lenne szükség a „jobb minõségû ellátáshoz” és az
„önállóbb életvitelhez”, de minden szó mögött még oldalakra terjedõ kérdéssorok,
gondolatok húzódnak meg, akadályok és lehetõségek számbavételével. 

Így néznek ki a mi „holnap utánig” terjedõ elképzeléseink, a vágyott távlataink.

Hatos Gyula

THEUNISSEN, GEORG

Empowerment und Inklusion behinderter
Menschen. Eine Einführung in Heilpädagogik
und Soziale Arbeit
2. KIADÁS, LAMBERTUS, FREIBURG, 2009. 422 OLDAL

ISBN 978-3-7841-1871-0

Nehezen határozható meg, hogy a címben szereplõ empowerment fogalom mit is jelent
valójában. Magyar nyelvre történõ fordítása nem ajánlott, mert egyetlen kifejezéssel mint
az önrendelkezés vagy hatalommal való felruházás, nem tudnánk visszaadni valódi
tartalmát. 
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A szerzõ a történeti elõzmények
bemutatásával alapozza meg a késõbb
kibontakozó elméleti és gyakorlati isme-
reteket. Nemcsak a polgárjogi törekvé-
sekbõl kifejlõdõ Independent Living,
Self-Advocacy és People First mozgalmak
jelentõségét ismerjük meg, hanem az
ezek nyomán kirajzolódó, empowerment
számára fundamentális emberképet és
alapelveket is. Az empowerment a saját
ügyét illetõen szakértõ-szerepben lévõ
egyén és kapcsolatrendszerének erõssé-
geibõl indul ki, melyek csak az önrendel-
kezés és esélyegyenlõség kontextusában,
politikai jogok bázisán teljesedhetnek ki. 

A következõ egység kutatásmódszer-
tani aspektusból analizálja a gyógy-
pedagógiát mint empirikus-analitikus
neveléstudományt, majd összefoglalja az
empowerment keretfeltételei közé jól
beilleszthetõ kvalitatív kutatási módsze-
reket. 

Ezt követõen gyakorlati – fõként
skandináv és amerikai – példákra tá-
maszkodva a teljes életkori spektrumot
átfogó képet kapunk arról, hogy mit is jelent ez a koncepció szakterületünk számára.
Theunissen bemutatja a családdal végzett pedagógiai munka jelentõségét, majd rátér az
iskolai vonatkozások tárgyalására.

Az ötödik fejezet a participáció és inklúzió egyik legfontosabb színterével, a mun-
kával foglalkozik, ami kiegészül a felnõtt- és idõsképzés ismeretrendszerével. 

A sort a szociális hálózatokra építõ ambuláns ellátási lehetõségek, valamint
közösségi és támogatott lakhatási formák elemzései zárják.

Bár a monográfiában fõként az intellektuális fogyatékossággal élõ személyek vi-
lágából hozott példák dominálnak, a bemutatott szemléletmódot bármely szakirány pe-
dagógusa sikerrel építheti be tevékenységébe. Aktualitását egyfelõl az ENSZ-egyez-
ményben foglalt jogok biztosításának kötelezettsége, másfelõl szakmai szempontok
indokolják.

Sándor Anikó
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