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A közelmúltban megjelent 220 oldalas
könyv szerzõje a németországi Giessenben
mûködõ Justus Liebig Egyetem Értelmileg
Akadályozottak Pedagógiája Tanszékének
professzora. A kötetben átfogó és részletes
képet ad ennek a szakterületnek a peda-
gógiai, anatómiai, pszichológiai és szocio-
lógiai vonatkozásairól, kitekintve az érin-
tett személyek valamennyi életszakaszára.
A szerzõ fontosnak találja már a bevezetõ-
ben megemlíteni, hogy a Németországban
2009-ben ratifikált ENSZ-egyezmény a fo-
gyatékos személyek jogegyenlõségérõl
fontos mérföldkõ ezen a szakterületen is
az inklúzióhoz vezetõ hosszú úton.

Az elsõ fejezetben az értelmi akadá-
lyozottság fogalmát járja körül Stöppler,
kiemelve az idesoroltak heterogenitását,
valamint a definíciók sokrétûségét (pl. de-
ficitekre, képességekre, szükségletekre,
beilleszkedésre történõ irányultság, vagy
orvosi, pszichológiai, szociológiai, pedagógiai szempontú kategóriák). A következõ
fejezet az értelmi akadályozottság etiológiájába vezet be, csoportosítva kromoszóma-
rendellenességek, anyagcserezavarok és külsõ faktorok (a születést megelõzõ, az avval
összefüggõ, ill. a születést követõ okok) szerint. Olvashatunk a korszerû szûrési lehe-
tõségekrõl is. A harmadik fejezet áttekinti az ismert, gyakori szindrómákat, kiemelve az
1980-as évek elõtt a képzésbõl teljesen kizárt halmozott fogyatékosokat, és fejlesztésük
területeit. Egy újabb fejezetben fejti ki a szerzõ az értelmileg akadályozottak pedagógiá-
jával kapcsolatos irányzatokat. Rövid történeti áttekintést ad Kommenszkitõl napjainkig,
kitérve a szegregáció, a normalizáció, ill. az inklúzió elvére is. A következõ négy fejezet-
ben részletezi a szerzõ az értelmileg akadályozottak életének különbözõ szakaszait,
a hangsúlyt a teendõkre helyezve. Az ötödik fejezet a korai fejlesztéssel foglalkozik,
ezen belül annak idegélettani jelentõségével, céljaival, területeivel, a korai diagnózistól
kiindulva, továbbá elveivel (pl. komplex jelleg, családközpontúság), különbözõ terápiás
lehetõségeivel (Ayres, Kiphard stb.). A hatodik fejezet témája az iskolai nevelés. A szer-
zõ kifejti a szegregált fejlesztõiskola (Förderschule) céljait, ill. az integrációs, inklúziós
lehetõségeket. A következõ fejezet középpontjában a munkavállalás áll. Ilyen témákkal

66

3_Konyvismertetes.qxp  2015.03.13.  21:41  Page 66



találkozunk: iskolai elõkészítés, szakképzés, védõ munkahelyek, támogatási lehetõsé-
gek, akadályok, a bevonás kilátásai. A nyolcadik fejezet az idõskorú, értelmileg akadá-
lyozott személyekrõl szól, érintve az olyan kérdéseket, mint a demográfiai változások,
az idõsek részvételi területei, az egészség, a képzés, a szabadidõ, a lakás, a szociális
kapcsolatok és a mobilitás. A leghosszabb fejezet az utolsó, amelyben a szerzõ az ér-
telmileg akadályozott személyeknek a társadalom életében való részvételi feltételei
közül elsõsorban a képzést emeli ki, továbbá az aktuális helyzetet és az akadályokat
taglalja. A részvétel a terület legfõbb elve, célja. A fõbb témakörökbe sorolja az egész-
séget, a mobilitást, a lakhatási lehetõségeket, a szabadidõ eltöltését és a szexuális életet.
Sûrûn találunk példákat a jó gyakorlatra, amely példák az azonos jogok érvényesítését
és az inklúzió felé való haladást célozzák meg. A társadalmi részvétel kulcsaként hang-
súlyozza Stöppler a képzést és a fejlesztést, melyek hiányosságaiból fakad a kizárás, az
elszigetelõdés. A könyvet a legfontosabb érintett fogalmak meghatározását, kifejtését
tartalmazó jegyzék, valamint részletes bibliográfia zárja. 

Miután a kötetet elsõsorban felsõoktatási jegyzetnek szánja a szerzõ, de persze pe-
dagógusoknak, más szakembereknek is, a szerkesztés megfelel ennek a célnak. Az
egységek, bekezdések egyszavas megjelöléseit találjuk a margókon, továbbá mindenhol
grafikailag is megjelölve a meghatározásokat és a rájuk vonatkozó legfontosabb 2-5
szakirodalmi címet. Valamennyi fejezet végén összefoglaló kérdéseket találunk.

Az értelmi fogyatékosok szakterülete iránt érdeklõdõ hazai gyógypedagógusoknak,
szakembereknek, hallgatóknak feltétlenül ajánlható ez a minden vonatkozásban rész-
letes, alapos összefoglalónak tekinthetõ munka, miután mai korunknak megfelelõ, kor-
szerû szemlélet tükrözõdik valamennyi fejezetében.

A könyv megtalálható az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának könyvtá-
rában.

Csányi Yvonne 
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