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A német és norvég egyetemi professzor által szerkesztett vaskos, 307 oldalas könyvben
hangsúlyos szerepet kap a paradigmaváltás, az integrációból az inklúzióba történõ
átlépés, többszöri hivatkozással az ENSZ egyezményekre. A kötetben amerikai, norvég,
svéd, angol, ausztrál és német szerzõk tanulmányai találhatók, így elõfordul, hogy az
„integráció”, „inklúzió”, „fogyatékosság” fogalmak eltérõ színezetet kapnak. 

A kötet középpontjában az óvodáskorú fogyatékos gyermekek beilleszkedése áll. Az
életkori, etnikai, nemi hovatartozáson, valamint a nyelvi, kulturális háttéren nincs kü-
lönösebb hangsúly. 

A könyv négy nagy egységre tagolódik 17 tanulmánnyal. Az I. bevezetõ egység két
tanulmánya az óvodások társas kapcsolataival általában és integratív helyzetben foglal-
kozik. A következõ II. fõfejezet címe: „Elmélet – fogalmak – analízis”. A szerzõk külön-
bözõ szempontok szerint járják körbe az integráció és az inklúzió fogalmát általános, az
óvodás életkortól független értelemben, majd az északi országok óvodáinak kialaku-
lását és a fogyatékos gyermekek integrálását hozzák összefüggésbe a jóléti államok
politikai fejlõdésével. 

A III. egység a fogyatékosok óvodai szocializációjával kapcsolatos nemzetközi
kutatásokat tartalmaz. A kutatók elemzik a fogyatékos gyermekek helyzetét kortársaik
között, részvételüket, aktivitásukat a tevékenységekben, és kitérnek a beilleszkedést
akadályozó tényezõkre is. Ez utóbbiak például a csoporthierarchia alakulása, a merev-
ség, az elutasítás, az egymás elleni erõszak. 

A IV. egység gyakorlatias, az óvodapedagógusok elõtt álló kihívásokkal, feladatokkal
foglalkozik. Érdekességként említem meg, hogy egy német szerzõ a magyar Pikler
Emminek két, a 80-as években Németországban megjelent tanulmányára is hivatkozik
a nemzetközi jó gyakorlatok idézése között. Több fejezet is foglalkozik a felnõttek
szerepével az integratív játékok alakítása közben. Önálló fejezet tartalmazza a halmo-
zottan sérült és a kommunikációs nehézségekkel küzdõ gyermekek beilleszkedését.
Egy norvég és egy ausztrál tanulmány szerzõi kitérnek az inkluzív szemlélet és gyakorlat
fontosságára az óvodapedagógusok képzése során. 

A kötet minden szerzõje írása végén részletes irodalomjegyzéket ad meg. A könyvet
a szerzõk bemutatása, továbbá részletes tárgymutató zárja. Az érdeklõdõ olvasók
megtalálják a tanulmánykötetet az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar könyv-
tárában.

Csányi Yvonne
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