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A tanulási akadályozottság fogalma

Bár az utóbbi idõben elég sok cikk, tanulmány foglalkozik a tanulási akadá-
lyokkal, mégis sok félreértés maradt a gyógypedagógus szakmán belül is a
tanulásban akadályozottak körével kapcsolatban. Ennek egyik oka az lehet, hogy
ezek az írások nem azonos rendszerben értelmezik a nem régóta használt
szakkifejezéseket, illetve ezek kapcsolatát a hagyományos gyógypedagógiai
elnevezésekkel. Az utóbbi évek számos külföldi és több hazai szakirodalma
szerint a �tanulásban akadályozott" nem az �enyhén értelmi fogyatékos� tanuló
megnevezésének szinonímája. Ennél lényegesen szélesebb tanulói kört foglal
magába, akiknek többsége az általános iskolába jár, és valamilyen tanulási aka-
dály miatt bukdácsol, nehezen tanul, esetleg kimarad. Az enyhe értelmi fogya-
tékosság is akadály a tanulásban, így pedagógiai szempontból ezek a gyermekek
is a tanulásban akadályozottak körébe tartoznak, õk azonban � amennyiben a
tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs bizottság döntése enyhén
értelmi fogyatékosnak minõsítette õket, és szegregált iskoláztatást javasolt
számukra � külön iskolatípusba, az enyhén értelmi fogyatékosok általános is-
kolájába (EÁI) járnak. Velük együtt a tanulásban akadályozott tanulók a teljes
általános iskolai népességnek körülbelül 15 %-át alkotják. A tanulásban
akadályozottak csoportját tehát az enyhén értelmi fogyatékosnak minõsítettek,
valamint az általános iskolában tanulási problémákkal küszködõ gyermekek
együttesen alkotják. 

A tanulási akadályozottság, a tanulási zavar és a tanulási nehézség
együttesen alkotják a tanulási problémák/korlátok körét. Közülük a legkevésbé
súlyos a tanulási nehézség, amely általában egy-egy iskolai helyzetet érint,
átmeneti jelleggel (betegség, hosszabb hiányzás, iskolaváltás, családi problémák
stb.). A �normál� pedagógia eszközeivel is megszüntethetõ (korrekció, korrepe-
tálás, differenciálás stb.). Gyakran elõfordul, hogy a halmozottan hátrányos
helyzetû és/vagy etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek már közvetlenül az
iskolakezdés után tanulási nehézségeket mutatnak (többek között az átlagtól
eltérõ nyelvi szint, kuturális különbségek miatt), ez azonban a fentebb említett
pedagógiai eljárásokkal korrigálható lehetne. Amennyiben a gyermek nem kapja
meg kezdettõl fogva a számára szükséges pedagógiai segítséget, a kezdeti
nehézség talaján akár tanulási akadályozottság is kialakulhat. Mindenképpen el
kell azonban kerülni, hogy a szakértõi bizottságok enyhén értelmi fogyatékosnak
minõsítsék õket, és javaslatukra az enyhén értelmi fogyatékosok számára
létesített iskolába kerüljenek. 
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Tanulási zavarról akkor beszélünk, ha a gyermeknél egy képességterület mû-
ködésében tartós és súlyos problémák jelentkeznek (például diszkalkulia, disz-
lexia, diszgráfia, figyelemzavar stb.). A zavar hatásának csökkentéséhez vagy
megszüntetéséhez általában speciális szakemberre (gyógypedagógus), valamint
speciális � terápiás � eljárások alkalmazására van szükség. A tanulási zavarral
küszködõ gyermekek döntõ többsége az általános iskolában maradhat, ott, vagy
ambuláns ellátás formájában kaphatja meg a számára szükséges segítséget. Ter-
mészetesen ebben az esetben is elengedhetetlen az általános iskolai osztályban a
differenciálás alkalmazása.

Tanulási akadályozottság esetén több területet érintõ, mélyreható, tartós és
súlyos problémáról van szó, amely erõsen megnehezíti a hagyományos általános
iskolai feltételek közötti fejlesztést, ha a gyermek, illetve az általános iskolai
pedagógus nem kap szakszerû segítséget. A problémák gyökere nem kizárólag a
gyermekben keresendõ, hanem a gyermek és a szokásos iskolai környezet viszo-
nyában, amennyiben ez a környezet nem alkalmas az õ szükségleteinek kielé-
gítésére. A megoldás ebben az esetben hagyományosan az elkülönített iskoláz-
tatás (enyhén értelmi fogyatékosnak minõsített gyermek esetében), de egyre in-
kább tendencia az õ esetükben is, hogy a számukra szükséges (gyógy)pedagógiai
segítséget a többségi iskola keretei között kapják meg, integrált formában. A
segítség a gyermek egyéni fejlesztését és a tanulási környezet számára megfe-
lelõvé alakítását egyaránt jelenti.

Hasonló szellemben definiálja a fogalmat a Pedagógiai Lexikon szócikke:
�Tanulásban akadályozottak: mindazok a gyermekek és fiatalok, akik a tanulási
képesség fejlõdési zavara következtében tartósan és feltûnõen nehezen tanulnak.
A tanulásban akadályozottak a hazai gyógypedagógia új szakkifejezése, amelyet
az enyhén értelmi fogyatékos, valamint a nehezen tanuló gyermekek csoportjá-
nak megjelölésére kezdenek használni. A tanulási akadályozottság (ném.: Lern-
behinderung, ang.: learning difficulty, learning disability) kialakulásának hosszú
folyamata van. A fejlõdést akadályozó okok nem kizárólag a gyermek biológiai,
pszichológiai adottságaiban keresendõk, hanem igen gyakran a családi, iskolai,
szociális-kulturális környezet kedvezõtlen hatásaiban. �Õk azok, akik az
általános iskolába járó nehezen tanuló gyermekek (a tanköteles népesség 10-
12 %-a) közül a leggyengébbek, illetve azok (2-2,5-3 %), akik a tanulási siker-
telenségeik súlyossága folytán többnyire az eltérõ tantervû általános iskolában
(kisegítõ iskola) tanulnak. �A tanulási akadályozottság változó, változtatható
állapot. A folyamatosan ható kiváltó okok feltárásával, ezek kedvezõ irányú
befolyásolásával a tanulási akadályozottság részben megelõzhetõ, részben sú-
lyosságának mértéke csökkenthetõ.�  (MESTERHÁZI ZSUZSA)
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Tanulásban akadályozott gyermekek
az intézményrendszerben

A tanulásban akadályozott gyermekek többsége � a fogalom meghatározásából
következõ módon � eleve a többségi intézményeket látogatja (óvoda, általános
iskola), más intézménytípus velük kapcsolatban nem kerül szóba. Sajnos ezzel
csökken az esélyük arra, hogy speciális nevelési szükségleteik megfelelõ
szakember bevonásával kielégítést nyerjenek. Kisebb részük � az enyhén értelmi
fogyatékosnak minõsítettek � ma még többnyire szegregáltan kerülnek beis-
kolázásra, de integrált fejlesztésük is terjedõben van. Számukra törvény írja elõ a
szakszerû gyógypedagógiai segítségadást. Így tehát a megsegítésre szoruló
gyermekek közül fõként azok juthatnak hozzá szükségleteik szakszerû kielégíté-
séhez, akiket a szakértõi bizottság � napjainkban is elsõdlegesen intelligencia
tesztek alapján � enyhén értelmi fogyatékosnak minõsít. Megoldást jelenthetne,
ha már a beiskolázást megelõzõen, például egy minden gyermekre kiterjedõ vizs-
gálat keretében sor kerülne a speciális nevelési szükségletek feltárására, a
széleskörû segítségadás megszervezésére még az óvodában.

A tanulásban akadályozottak � ezen belül (nálunk) az enyhén értelmi fogya-
tékosnak minõsítettek � intézményes, az iskolarendszeren belüli nevelésére-
oktatására (egyes nyugat-európai országok gyakorlatát is figyelembe véve) az
alábbi szervezeti keretek alakultak ki:

1. A tanulásban akadályozott gyermek általános iskolai osztályba jár külön
segítségadás nélkül. Ezt a formát a hazai pedagógiai gyakorlatban �hideg
integráció�-ként szokták emlegetni. Ilyen körülmények között a gyermek
speciális szükségleteinek kielégítése nem biztosított.

2. A tanulásban akadályozott gyermek általános iskolába, ezen belül kislét-
számú csoportba jár, ahol a különbözõ problémával küszködõ gyermekeket
egy gyógypedagógiailag is képzett tanító fejleszti. Ez a változat Magyaror-
szágon nagyon ritkán fordul elõ, jóllehet a gyermekek számára hasznosnak
tûnik. Kislétszámú osztály, fejlesztõ osztály, nulladik osztály ugyan létezik,
de ezeket legtöbbször tanítói végzettségû pedagógus vezeti.

3. A tanulásban akadályozott gyermek általános iskolai osztályba jár, amelynek
tanítóját gyógypedagógus szakember látja el tanácsokkal. Ez a forma a
tanulásban akadályozottak (ezen belül az enyhén értelmi fogyatékosnak
minõsítettek) integrált nevelésében jól használható lenne, de sajnos éppen a
tanulásban akadályozottak terén kevéssé épült ki az utazó gyógypedagógusi
hálózat.

4. A tanulásban akadályozott gyermek általános iskolai osztályba jár, ahol
bizonyos tanulási helyzetekben gyógypedagógus segíti tanulását, közvetle-
nül is foglalkozva a gyermekkel. Természetesen emellett konzultációs le-
hetõséget is biztosít a pedagógus számára. Ez a szervezeti forma szintén az
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utazó gyógypedagógusi hálózat függvénye, ugyancsak eredményes lehetne a
speciális szükségletek kielégítése érdekében. Hasonló célt szolgál az
úgynevezett kéttanáros rendszer, amelyben egy integráló általános iskolai
osztállyal egyidõben foglalkozik egy tanító és egy gyógypedagógus. Ez a
minden gyermek számára haszonnal járó forma pénzügyi okok miatt a
közeljövõben valószínûleg nem terjed el Magyarországon.

5. A tanulásban akadályozott gyermek általános iskolai osztályba jár, emellett
meghatározott terápiás fejlesztésekben részesül külsõ szakember (gyógype-
dagógus) bevonásával. Ez a forma elsõsorban egy-egy képességterületen
megmutatkozó probléma esetén hatékony, törekedni kell azonban arra, hogy
az akadályozott gyermek minél kevesebb idõt töltsön osztálytársaitól távol
(pl. délután részesüljön külön fejlesztésben).

6. A tanulásban akadályozott gyermek szegregált tanulócsoportba jár, amely
azonban az általános iskola épületében mûködik. Kapcsolata van más
általános iskolai osztályokkal, ami az együttmûködés változatos formáit
alakíthatja ki (egyes tantárgyak együttes tanulása, tanulók �cseréje�, team-
teaching, segítségnyújtás az általános iskola gyengén tanuló növendékei szá-
mára stb.). Magyarországon sokhelyütt mûködik az általános iskolák mellett
osztály, illetve tagozat az enyhén értelmi fogyatékosnak minõsített tanulók
számára. Érdemes lenne az elõzõekben felsorolt együttmûködési formákat
kiépíteni, mindkét tanulónépesség és a velük foglalkozó pedagógusok hasz-
nára.

7. A tanulásban akadályozott gyermek szegregált tanulócsoportba jár az
általános iskola épületén belül, az osztály azonban az általános iskolától
teljesen függetlenül mûködik, kapcsolatok legfeljebb csak ritkán és alkalom-
szerûen épülnek ki az általános iskolai osztályokkal. Ez Magyarországon
meglehetõsen elterjedt forma. Számos általános iskola épületében mûködik
külön tanulócsoport vagy tagozat az enyhén értelmi fogyatékosnak minõsített
tanulók számára. Sajnálatos, hogy ezekben az intézményekben az integráció
lehetõségével még a tanításon kívüli helyzetekben sem, vagy ritkán élnek.

8. A tanulásban akadályozott gyermek szegregált osztályt/iskolát látogat, amely
azonban nincs azonos épületben az általános iskolával. Az együttmûködés
egyes formái így is kialakíthatók, például részintegrációs oktatás (nagyobb
távolság esetén ez nemigen valósítható meg), tanulók �cseréje�, segítség-
nyújtás általános iskolás gyengén tanuló gyermekeknek, közös rendezvé-
nyek, közös projektek. Az utóbbi évek tapasztalatai szerint ilyen együttmû-
ködés egyre több helyen valósul meg, elsõsorban a szabadidõs programok
terén. Érdemes lenne a többi lehetõséget is kiaknázni.

9. A tanulásban akadályozott gyermek bentlakásos intézményben él, az enyhén
értelmi fogyatékosnak minõsítettek szegregált általános iskoláját látogatja.
Ez a megoldás a feltétlenül szükségesnél gyakrabban fordul elõ hazánkban.
A gyakoriság egyik oka, hogy az akadályozott tanuló lakóhelyén nem vállal-
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ják az integrált fejlesztést, így a tanuló kénytelen lakóhelyétõl távol, család-
jától elszakítva folytatni tanulmányait, ami számos hátránnyal jár.

10. A hazai gyakorlatban terjedõben vannak az ún. �fejlesztõ osztályok",
�nulladik osztályok", �nyújtott elsõ osztályok�, amelyek ugyan az elõzõek-
ben felsoroltakhoz képest csak idõszakos � a beiskolázást követõ � megol-
dást jelentenek, lehetõvé teszik azonban, hogy tartós pedagógiai megfigye-
léssel készítsék elõ a gyermek késõbbi iskolai pályafutására vonatkozó
döntést.

A leggyakoribb formák elõzõ felsorolásában igyekeztünk utalni arra, melyek
azok a változatok, amelyek a tanulásban akadályozott gyermekek számára a leg-
több haszonnal járnak, és amelyek támogatását és segítését a szakértõi bizott-
ságok figyelmébe ajánljuk.

Az intézményrendszerrel kapcsolatban még egy problémát szeretnénk
érinteni. A közoktatási törvénynek a fogyatékos gyermekek iskoláztatásával
foglalkozó része többször használja a �kijelölt iskola� kifejezést. Ezt a gyakor-
latban sajnos sokszor automatikusan csak szegregált intézményre vonatkoz-
tatják, holott a törvény szellemébõl következõen a �kijelölt iskola� bármely
(többségi) iskola is lehet, ahol a gyermek sajátos nevelési szükségleteit ki tudják
elégíteni.

A tanulásban akadályozott gyermekek integrált fejlesztését segítõ,
illetve hátráltató tényezõk

Szándékosan nem beszélünk az integráció feltételeirõl, mert véleményünk
szerint a tanulásban akadályozott gyermekek integrációjának alapvetõ feltétele,
hogy azt az érintettek akarják. Ez a záloga annak, hogy a segítõ tényezõk bárhol
kiépíthetõk, a hátráltatók pedig lebonthatók legyenek. Az integrációra való
alkalmasság vagy alkalmatlanság a fogadó környezet (intézmény) tulajdonsága,
nem pedig az akadályozott gyermeké. A gyermek mindig integrálható, ha a
szükségletei kielégítést nyernek.

Az integráció eredményességét azonban bizonyos szempontok érvényesítése
fokozhatja. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Oligofrén-
pedagógia Tanszékén ennek érdekében 1996-ban ajánlások készültek, amelyek
segítséget nyújthatnak az integrálni kívánó intézményeknek és kollégáknak,
egyben alapul szolgálhatnak a szakértõi bizottságok számára az integrálásra
alkalmas iskolák, osztályok kiválasztásához. Ezeket foglaljuk össze az alábbi-
akban:

A tanterem: Ajánlatos az integráló osztály számára olyan termet biztosítani,
amelyben többféle kisebb tér kialakítására van lehetõség. Például: kiscsoportos
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munkához 2-6 asztalból álló csoportok, illetve egy olvasósarok párnákkal,
kisszékekkel; egyéni tanuláshoz különálló asztalok; szabad polcok a tanulók
által használható segédeszközök, feladatlapok, taneszközök számára. A
gyermekeknek az így kialakított térben van állandó helyük is, de a változó
tevékenységeknek, csoport-összetételeknek megfelelõen különbözõ színtereken
is dolgozhatnak. Az �olvasósarok� alkalmas lehet arra is, hogy az integrációt
segítõ gyógypedagógus szükség esetén néhány gyermekkel külön foglalkozzon.
(A leírás optimális állapotot tükröz, az integráció természetesen ennél sokkal
szerényebb lehetõségek között is megvalósítható.)

A csoportok összetétele, az osztályok nagysága: Optimális esetben a befogadó
osztály létszáma a 20 fõt nem haladja meg. Ebbõl 1-2, maximum 4 fõ lehet
akadályozott tanuló. A létszám megállapításánál az akadályozott gyermekeket a
közoktatási törvény elõírásainak megfelelõen kell figyelembe venni. (Az 1 � 4 fõ
a szakértõi bizottság által �fogyatékos�-nak minõsített gyermekekre vonatkozik,
azok a tanulásban akadályozottak, akik ugyan sajátos nevelési szükséglettel
rendelkeznek, de nem minõsülnek enyhén értelmi fogyatékosnak, a törvény
alapján nem számítanak közéjük.)

A gyógypedagógiai kísérés intenzitása: Ajánljuk, hogy a gyógypedagógus heti 2
� 3 délelõttöt (szükség esetén természetesen délután is lehet) töltsön az
osztállyal. A munkamegosztást a tanítóval közösen alakítsák ki. A gyógypeda-
gógus munkája ne csak az akadályozott gyermekekre korlátozódjon, bármelyik
tanulónak segítsen, ha szükség van rá. Elõnyben részesítendõk azok a megol-
dások, amikor a gyógypedagógus a többi tanulóval közös teremben dolgozik
(ún. kéttanáros rendszerben). Lehetõleg minimális legyen az az idõ, amelyet a
speciális segítséget igénylõ gyermekek társaiktól elkülönítve, a tantermen kívül
töltenek. A gyógypedagógus az ajánlott idõtartamon belül tartson rendszeres
szakmai konzultációkat az osztály tanítójával, más, a gyermekekkel foglalkozó
kollégákkal, alkalmanként a szülõkkel. Segítse az egyéni fejlesztési tervek
kialakítását, a differenciált foglalkozások tervezését, a pedagógiai diagnosztikai
munkát.

A gyógypedagógus munkáltatója különbözõ lehet. Egyelõre a legszerencsé-
sebbnek azt tartanánk, ha az eredeti iskolájában maradhatna státuszban. Ez is
erõsíthetné a két iskolatípus együttmûködését. Alkalmazhatja azonban a
többségi óvoda vagy iskola is (erre már több példa van az országban), vagy
tartozhat nevelési tanácsadóhoz stb. A szakirányú képzettséggel rendelkezõ
gyógypedagógus tanár vagy terapeuta foglalkoztatását a közoktatási törvény is
elõírja. Az integrált fejlesztés segítésére a legalaposabb felkészítést a Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán néhány éve mûködõ �tanu-
lásban akadályozottak terapeutája� képzésben részt vevõ hallgatók kapják.
Alkalmazásukat a segítõ szolgáltatást nyújtó intézmények, valamint az integráló
óvodák és iskolák figyelmébe ajánljuk. Tanulmányaik többek között kiterjednek
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az integrált nevelés elméletére és gyakorlatára, a (gyógy)pedagógiai diag-
nosztika alkalmazására, egyéni terápiás eljárásokra, az egyéni és kiscsoportos
fejlesztés tervezésére, a szülõkkel való foglalkozásra.

A tanulás szervezése: Az integráló osztályokban elkerülhetetlen a differenciálás.
Ez nem jelenti azt, hogy a tanulókat �homogén� teljesítménycsoportokra oszt-
juk. A differenciálás onnan indul, hogy az egyes tanulók elé különbözõ célokat
tûznek ki, az ismereteket különbözõ mélységben és terjedelemben teszik hozzá-
férhetõvé számukra, a verbális információhordozók mellett/helyett más érzékleti
csatornákat is mûködésbe hoznak, egyénhez igazítják a tanulási folyamat
szerkezetét, tempóját, eszközeit, figyelembe veszik a különbözõ tanulási stíluso-
kat és szokásokat, a gyakorlás, alkalmazás helyzeteit minél életközelibb formák-
ban alakítják ki, az elsajátított tudás ellenõrzéséhez különbözõ szintû lehetõsé-
geket, tevékenységeket biztosítanak a gyermekeknek.

Az integráló osztályokban igen eredményesen alkalmazhatók a nyitott
tanítási formák, például a szabad tanulás, a projekt-oktatás, a heti terv szerinti
tanulás, a mûhelymunka stb., ugyanis ezek messzemenõen figyelembe veszik az
egyén érdeklõdését és tanulási sajátosságait.

A tanulók értékelése: Az egyik lehetõség, hogy a tanulók saját �eredeti� iskolatí-
pusuk követelményrendszere alapján kerüljenek értékelésre, a szokásos módon,
osztályzattal.

Pedagógiai szempontból azonban hasznosabbnak, fejlesztõbbnek, pontosabb-
nak és humánusabbnak tartanánk, ha a tanulók (valamennyien) szöveges, leíró
értékelést kapnának az egyes tárgyakból. Erre egyébként a közoktatási törvény
6. osztályig lehetõséget ad. Szükség esetén az igazgató mentesítheti az enyhén
értelmi fogyatékosnak minõsített tanulót a minõsítés alól egyes tantárgyakból
vagy tantárgyrészekbõl. Felmentés esetén az érintett tanuló számára egyéni
foglalkozást kell szervezni a közoktatási törvényben az 1999-es módosítások
alapján meghatározott idõkeretek szerint (a nem kötelezõ tanórai foglalkozások
terhére, ami az 1. és 2. osztályban 2 óra/hét, a 3. és 4. osztályban 2,25 óra/hét, az
5. és 6. osztályban 5,25 óra/hét, a 7. és 8. osztályban 8,25 óra/hét, valamint a heti
kötelezõ tanórai foglalkozások 5 %-ában, ami az 1. és 2. osztályban 1 óra/hét, a
3. és 4. osztályban 1,175 óra/hét, az 5. és 6. osztályban 1,25 óra/hét, a 7. és 8.
osztályban 1,375 óra/hét � az egyéni foglalkozások órakereteit tömbösíteni lehet,
így a törtszámok összegzõdnek).

Taneszközök, segédeszközök: Javasoljuk, hogy az integrált tanulók is � amikor
csak lehetséges � ugyanazokkal a taneszközökkel dolgozzanak, mint a többiek.
Ajánlatos az eltérõ taneszközök beszerzése is, de ezeket viszont ugyanúgy
használhatják az átlagos fejlõdésû általános iskolai tanulók, mint az integráltan
fejlesztett akadályozott gyermekek. Többféle taneszköz- és feladatlap-rendszer
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alkalmazása esetén a különbözõ eszközökkel egyidõben végzett munka termé-
szetes lesz a gyermekek számára.

A tanulásban akadályozott gyermekek integrált nevelésére is vonatkozó
egyéb, általános törvényi elõírásokat a jelen kiadvány bevezetõje tartalmazza.

Természetesen a szakértõi bizottságoknak nem kell addig várniuk az integ-
rációra alkalmas iskolák vagy osztályok kiválasztása során, amíg a fenti szem-
pontok az iskola kezdeményezésére maradéktalanul megvalósulnak. Kutassák fel
az integrálni szándékozó iskolákat, és ajánlásokkal segítsék a sikeresebb
integráció érdekében alkalmazható átalakításokat. 

Az integrációval régebben foglalkozó országokban további, az eredmé-
nyességet segítõ feltételek is megfogalmazódtak. Az integráció ott sikeres, ahol
az iskolára nyílt és kooperatív vezetés jellemzõ, az érintettek szerepmegha-
tározása világos. Megtalálhatók az együttmûködés kötelezõ formái, amelyben a
közös tervezés, a közös elemzés, illetve az igény szerinti szupervízió is helyet
kap. A pedagógiai többletteljesítményeket az érintettek közmegelégedésére
értékelik és díjazzák, elkerülve a túlterhelést. A teljes tantestület támogatja az
integráció gondolatát. Részletesen és alaposan tájékoztatják a szülõket az integ-
rált nevelést megelõzõen, valamint az egész folyamat során. A tanulócsoportok
kialakításánál figyelembe veszik az iskolát megelõzõ ismeretségeket, kapcsola-
tokat a szülõk és gyermekek körében. Az integrációt vállaló pedagógusokat
szervezett formában készítik fel a változásra, munkájukat folyamatosan segítik.
Igen elõnyös lenne, ha a szakértõi bizottságok területükön felkutatnák a
megújulni kész többségi iskolákat, amelyek vezetõsége felismeri azt a tényt,
hogy a fenti változtatások feltétlenül kedvezõek a nem akadályozott gyermekek
számára is.

Hazai tapasztalatok a tanulásban akadályozott
(enyhén értelmi fogyatékosnak minõsített) gyermekek integrált
nevelésérõl-oktatásáról

Míg a nyugat-európai országokban, valamint Észak-Amerikában évtizedek óta
gyûlnek a tapasztalatok a tanulásban akadályozott gyermekek integrált nevelé-
sével kapcsolatban, addig hazánkban csak az utóbbi néhány évben kezdõdött
meg ennek a gyermekcsoportnak az integrált fejlesztése. Elõreláthatóan azonban
ez a népesség kerül a legnagyobb számban integrálásra. Információink szerint az
ország 19 megyéjébõl 10-ben van olyan óvoda, amely felvállalja a várhatóan
iskolai tanulási problémákat mutató gyermekek célirányos, preventív fejlesztését
és ezt pedagógiai programjában is megjeleníti. Ezen intézmények többsége
Budapesten, illetve a megyeszékhelyeken található. Ezek az óvodák természe-
tesnek tekintik a várhatóan tanulási akadályozottságtól fenyegetett gyermekek
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együttnevelését átlagos fejlõdésû társaikkal, kielégítve speciális nevelési
szükségletüket. Tapasztalataik szerint szolgáltatásaik iránt az igény évrõl-évre
növekszik. Bár óvodás korban a tanulási akadályozottság korántsem állapítható
meg egyértelmûen, a veszélyeztetettség jelei felismerhetõk. E munka során
felmerülõ problémáik egy részének megoldásában az óvodáknak a szakértõi
bizottságok, valamint a pedagógiai szakszolgálatok és szakmai szolgáltató intéz-
mények nyújthatnának segítséget. 

Az együttnevelés hatásával kapcsolatban az óvónõk megfogalmazzák, hogy
ez a forma a gyermekek személyiségfejlõdésében pozitív változást eredményez,
késõbbi életükre is megalapozza az egymáshoz való viszonyulást. Az integráló
gyermekcsoportok tagjai szociálisan érzékenyebbek hasonló korú társaiknál,
empátia, elfogadás, figyelmesség, gondoskodás jellemzi õket. Az együttnevelés
felgyorsítja az akadályozott gyermek fejlõdési tempóját, a társas együttlét
elõsegíti alkalmazkodásukat. Ezzel párhuzamosan az óvodában dolgozók is
problémaérzékenyebbé váltak. 

Az akadályozott gyermekek szülei úgy tapasztalták, hogy gyermekeiket ked-
vesen fogadták, és megszerették õket. A gyermekek örömmel járnak az óvodába,
jól fejlõdnek, társaiktól sok segítséget kapnak. Az óvónõkkel kapcsolatban
hangsúlyozták a hozzáértést és empátiát. A nem akadályozott gyermekek szülei
közül többen megfogalmazták, hogy gyermekeik általában véve kedvesebbek,
anyáskodóbbak, segítõkészebbek lettek. Nem éreznek sajnálatot az akadályo-
zottak iránt, és nem is félnek tõlük. Elfogadják, hogy ugyanolyan emberi lények,
mint õk. Gyermekeiken keresztül õk, a szülõk is már másképp néznek a �sérült�
gyermekekre.

Ezek a tapasztalatok is megerõsítik, hogy az óvodában megkezdett integrált
fejlesztés a gyermekek egy része esetében eredményesen csökkenti vagy elõzi
meg az iskolai tanulási problémák � az akadályozottság � kialakulását, valamint
elõsegíti az összeszokott gyermek- és szülõcsoport továbblépését az iskolai
integráció irányába.

A tanulásban akadályozottak iskolai integrációjával kapcsolatban a 19
megye közül 17-bõl rendelkezünk a tanulásban akadályozott gyermekek integ-
rációját vállaló intézmények (esetenként nem teljes) listájával.

Az eddigi tapasztalatokból úgy tûnik, hogy az óvodáktól eltérõ módon, az
integrációt vállaló iskolák elsõsorban kisebb településeken találhatók, nagyobb
városokban csak elvétve fordulnak elõ. További különbség, hogy az iskolák
körülbelül fele-fele arányban valósítják meg a részleges, illetve a teljes integrá-
ciót. (Valamivel több a részleges integráció.) Az iskolák a legtöbb esetben csak
4. osztályig vállalják az integrált fejlesztést, mert a szaktanárokban nagyobb az
ellenállás, mint a tanítókban. A szakértõi bizottságoknak és a szakmai szolgál-
tató intézményeknek érdemes lenne feltárni azokat a lehetõségeket, amelyek
segítségével a felsõ tagozatos tanárok is jobban felkészíthetõk lennének az
integrált gyermekek fogadására. Az iskolák is jelzik ugyanis az integráció iránti
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egyre növekvõ igényt. A befogadó iskolák több szempontból közelítik meg az
integráció során tapasztalt problémákat. A pedagógusok részérõl a következõ
kérdések fogalmazódnak meg: Hogyan szervezzék meg a tanítási órákat, hogyan
differenciáljanak? Hogyan lehet értékelni az integrált tanulók önmagukhoz mért
fejlõdését? Mennyire kezelhetõ rugalmasan a tanterv, hogyan lehet átcsoportosí-
tani a tananyagot? Hogyan választható meg a tehetséges és a tanulásban akadá-
lyozott tanulók foglalkoztatásának helyes aránya? A szakértõi bizottságoknak és
szakmai szolgáltató intézményeknek ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kell
számítaniuk, és a konzultációk, továbbképzések témái között figyelembe ven-
niük.

Az iskolai integrációban részt vevõ gyógypedagógusoknak több helyütt gon-
dot okozott, hogyan fogadják jelenlétüket a �normál� iskolában. A nem akadá-
lyozott gyermekek szülei a tanítás színvonalának megõrzésével kapcsolatos
aggodalmakat fogalmaztak meg elsõsorban, közülük többnek gondot okoz a
�másság� elfogadása. A tanulásban akadályozott gyermekek szülei � bár több-
nyire örömmel élnek az integráció lehetõségével � tartanak attól, bírja-e az
iskolai terhelést gyermekük. Általában több egyéni foglalkozást, komplex
fejlesztést igényelnének. Bizonytalanok gyermekük pályaválasztási lehetõségeit
illetõen is. Míg az óvodás gyermekek számára a jelek szerint a gyógypedagógus
jelenléte, az általa vezetett külön foglalkozások természetesek, addig az iskolába
járó nem akadályozott gyermekekben már kérdések merülnek fel ezzel
kapcsolatban: Miért visznek el gyerekeket az óráról? Mit csinálnak ilyenkor?
Miért éppen õket viszik el? (Az ajánlások között már megfogalmaztuk, hogy az
akadályozott gyermekek lehetõleg társaik között kapják meg azt a segítséget,
amire szükségük van. Így ezek a kérdések is megelõzhetõk.) A fenntartók
elsõsorban pénzügyi nehézségeket említenek. Hivatkoznak arra, hogy hazánkban
nincs kialakult gyakorlata az integrációnak, a törvények, jogszabályok erre
vonatkozó elõírásai nem egyértelmûek. Véleményük szerint a normatív
támogatások igényléséhez fontos lenne a fogalmak pontosítása. Hiányolják a
tanulásban akadályozott gyermekeket segítõ utazó gyógypedagógusi hálózatot.

Az integráltan fejlesztõ iskolák tanítói � az óvónõkhöz hasonlóan � azt
tapasztalták, hogy az osztályok tanulóit a kölcsönös segítségnyújtás, az együtt-
mûködés és a tolerancia jellemzi. Az akadályozott tanulók kezdeti magatartási
problémái javultak, szociális viselkedésük és tanulási technikáik fejlõdtek, a
napi sikerélmények hatására kiegyensúlyozottabbak lettek. Az integráltan
nevelkedõ gyermekek tudásszintje a tapasztalatok szerint magasabb, mint az
ugyanabba az osztályfokba járó szegregáltan tanuló gyermekeké. Különösen
beszédkészségük és mondatalkotásuk terén mutatkozik jelentõs fejlõdés.
Ritmusérzékük, mozgáskoordinációjuk az �épekéhez� hasonló színvonalú. A
pedagógusok véleménye szerint az integráció a késõbbi társadalmi beillesz-
kedést is megkönnyíti az akadályozott gyermekek számára.
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Az akadályozott gyermekek szülei szempontjából talán a legfontosabb pozi-
tívum, hogy nem kell minden nap beutazniuk gyermekeikkel a távoli nagyobb
városokba, a gyermekek sok idõt tölthetnek családi környezetükben, együtt ma-
radhatnak régi, ismerõs pajtásaikkal. Lényegesnek tartják azt is, hogy gyerme-
keik örömmel járnak iskolába, szeretik tanítóikat, szívesen vesznek részt tan-
órákon kívüli programokon is, önbizalmuk erõsödik, teljesítményük javul, siker-
élményeik vannak.

Az integráció számos elõnnyel jár, ha kedvezõ körülmények között zajlik.
Mind a külföldi, mind az elsõ hazai tapasztalatok között megfogalmazódnak az
alábbiak:
� A gyermeket nem kell kiszakítani abból a szociális környezetbõl, gyermek-

közösségbõl, amelyben addig élt.
� A szülõknek nem kell messzire utaztatniuk, kísérniük gyermeküket, illetve

nem kell kollégiumba adniuk.
� Az integrált nevelés általában véve hátráltatja az iskolai kudarcok kiala-

kulását, megszünteti a diszkriminációt és stigmatizálást.
� Segíti az elõítéletek leépítését.
� Új pedagógiai megoldások, eljárások keresésére ösztönöz, fokozza a pedagó-

gusok kreativitását.
� Segíti a különbözõ szakemberek együttmûködését.
� A nevelésért felelõs valamennyi személyt azonos értékûként vonja be a mun-

kába.
� Mind az akadályozott, mind az átlagos, mind a tehetséges gyermekek fejlõ-

dését biztosítja, teljesítményüket fokozza.

A nem megfelelõen szervezett integráció egyes esetekben problémákat is okoz:
� Az integrált oktatásra jelentkezõ akadályozott gyermekek száma az egyes

intézményekben/osztályokban túl magas lehet. 
� A különbözõ képzettségû pedagógusok közös munkája � különösen kezdet-

ben � problematikus lehet.
� Egyes esetekben a gyógypedagógusokkal szemben túlzott elvárásokat tá-

masztanak.
� Nehéz és lassú folyamat az elõítéletek csökkentése, a különbségek elfogad-

tatása.
� A szülõknek idõnként irreális elképzeléseik vannak integráltan nevelõdõ

gyermekük fejlõdésével kapcsolatban.
� Az integráció a felsõ tagozatban gyakran nem folytatódik.
� Az integrációt segítõ gyógypedagógusnak hiányozhat a �saját osztály� él-

ménye.
� A tanulásban akadályozott gyermek jelenléte a csoportban csak formális,

nem fejlõdik megfelelõen.
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A szakértõi bizottságokban, szakszolgálatokban, illetve szakmai
szolgáltató intézményekben dolgozó gyógypedagógusok feladatai
az integrált nevelés segítésében

Az integrált nevelés feltételeinek feltárása, ellenõrzése

A tanulásban akadályozottak integrált nevelésének terjedésével/terjesztésével
kapcsolatban részben bõvül, részben megváltozik a szakértõi bizottságokban
dolgozó gyógypedagógus munkája. A vonzáskörzetükhöz tartozó általános
iskolákkal az eddigieknél jóval szorosabb kapcsolatot ajánlatos kialakítania az
integrált nevelés erõsítése érdekében. A pedagógusokkal együttmûködve, ta-
pasztalataikra támaszkodva fel kellene tárni, kik azok a gyermekek, akik az
iskolai tanulási helyzetekben átmenetileg vagy tartósan tanulási problémákkal
küszködnek, akkor is, ha nem kerülnek a szakértõi bizottság elé. Ehhez fel kell
keresni az általános iskolákat, tájékozódni a pedagógusoktól, valamint hospitálá-
sok során részt venni azokban a tanulási helyzetekben, amelyekben a gyermekek
problémákat mutatnak. Ugyanez vonatkozik azoknak a gyermekeknek a vizsgá-
latára is, akiket az óvoda vagy az iskola a szakértõi bizottsághoz küld. Az õ ese-
tükben sem elegendõ a gyermek számára idegen helyen egy alkalommal elvé-
gezni a pedagógiai vizsgálatot, hanem meg kell figyelni azokat a pedagógiai
szituációkat, tanulási körülményeket, amelyek a gyermek iskolai-tanulási kudar-
caihoz vezetnek. A speciális nevelési szükségletek kielégítéséhez ugyanis � akár
eleve az általános iskolában lévõ/maradó, akár integráltan nevelt gyermek
esetében � nem a gyermeknek az iskolához �igazítása�, vagy eltávolítása, hanem
a körülményeknek az érintett gyermekek számára megfelelõ átalakítása szük-
séges.

Ezek a látogatások információkat nyújtanak arról is, hogy mely iskolákban,
illetve osztályokban mely feltételek segítik, illetve nehezítik a tanulásban
akadályozott gyermekek integrált fejlesztését, illetve melyik helyszínen milyen
átalakítások tehetik eredményesebbé ezt a munkát. (A 4. pontban már utaltunk
azokra az elemekre, amelyek az integrációt segíthetik) A bizottságok gyógy-
pedagógus munkatársai iskolánként, vagy akár osztályonként rögzítsék, hol,
milyen körülmények között folyik a tanulás, mely meglévõ feltételek segítik az
integrált fejlesztést, illetve tegyenek javaslatot a hiányzó elemek kialakítására.
Elsõdleges fontosságúnak tartjuk a szakterületre felkészült gyógypedagógus
segítségadását. Mivel a tanulásban akadályozott gyermekek létszáma nagyság-
rendekkel nagyobb, mint a többi akadályozott gyermekeké, nem tûnik szeren-
csés megoldásnak az érzékszervi fogyatékosokéhoz hasonló utazó gyógypeda-
gógusi hálózat létrehozása, ehelyett inkább a meglévõ, szegregáltan mûködõ
iskolák gyógypedagógusai és a környék többségi általános iskolái közötti kap-
csolatok kiépítését kellene szorgalmazni/szervezni.
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Amennyiben a szakértõi bizottság a szokásos vizsgáló eljárások alapján
valamely gyermeket enyhén értelmi fogyatékosnak minõsít, elsõsorban a
bizottság gyógypedagógus tagjának feladata lenne, hogy az integrált nevelés
ügyében képviselje a gyermek érdekét, segítse a szülõt az integrált nevelést
felvállaló intézmény kiválasztásában, az intézményt pedig a gyermek foga-
dásában. Ehhez is szükséges természetesen, hogy a körzetükhöz tartozó általá-
nos iskolákról napra kész információkkal rendelkezzen.

Az integráló nevelést vállaló intézmények adatainak gondozása

Az elõzõ alpontban azt jeleztük, hogy a bizottságok gyógypedagógus tagjainak
kell elvégezni az iskolák körülményeire vonatkozó feltáró munkát. Az integ-
rációt vállaló intézményekrõl azonban az iskolát fenntartó önkormányzat jegy-
zõje/fõjegyzõje köteles tájékoztatni a bizottságokat, megküldve számukra ezen
intézmények jegyzékét. Amennyiben nem rendelkeznek ilyen listával, a jegy-
zõtõl kérjék a hiány pótlását. (Az általunk ismert integráló intézményekrõl �
kérésre � mi is szívesen adunk tájékoztatást.) Ezeken a listákon többnyire nem
különül el, hogy melyik iskola milyen akadályozottságú gyermekek integrációját
vállalja, a lista ezirányú pontosítása, valamint a változások regisztrálása is a
bizottságok gyógypedagógus tagjainak feladatát képezheti.

A pedagógusok felkészülésének segítése 

A szakértõi bizottságok, valamint a szakmai szolgáltató központok gyógypeda-
gógusai az integrációt vállaló pedagógusok felkészülését elsõsorban tanfolya-
mok ajánlásával, szakirodalom-javaslattal és konzultációs lehetõségek biztosítá-
sával segíthetik. Hívják fel a pedagógusok figyelmét a Bárczi Gusztáv Gyógype-
dagógiai Tanárképzõ Fõiskola által rendszeresen indított, diplomát adó �Integ-
rációs fogadó pedagógus� szakirányú továbbképzési szakára. A pedagógiai
szolgáltató központok számára tegyenek témajavaslatot rövidebb idõtartamú,
helyi tanfolyamok szervezésére a tanulásban akadályozottak integrált nevelé-
sével kapcsolatban. Az intézményeknek ajánlják, hogy az óvónõkön és tanítókon
kívül kellõszámú � az integráció gondolatától gyakran még idegenkedõ � felsõ
tagozatos tanár is felkészüljön az integrált nevelésre.

A pedagógusok önálló felkészülésének segítéséhez állítsanak össze egy listát
a könnyen hozzáférhetõ, a tanulásban akadályozottak integrációját (is) felölelõ
kiadványokból, publikációkból. Ehhez felhasználhatók az irodalomjegyzékben
szereplõ kiadványok. 
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Az integrációhoz kapcsolódó dokumentumok kialakításának segítése,
meglétének ellenõrzése

Az integrált nevelésnek az intézmény alapító okiratában szerepelnie kell akár
alap-, akár kiegészítõ tevékenységként. A szakértõi bizottságok vizsgálják meg
az adott intézmény alapító okiratát, és amennyiben nincs utalás a tanulásban
akadályozott (enyhén értelmi fogyatékosnak minõsített) gyermekek integrált
nevelésére, segítsék az iskola vezetõségét az alapító okirat módosítását kérõ
elõterjesztés elkészítésében.

A következõ vizsgálandó dokumentum az óvoda vagy iskola nevelési
programja. (A vizsgálandó kérdéseket a közoktatási törvény 1999-es módosítása
alapján állítottuk össze.)

Az óvoda programján belül elemezni szükséges, hogy a nevelési alapelvek és
célkitûzések kiterjednek-e a tanulásban akadályozott gyermekekre is (lehetõleg
szövegszerû elkülönítésük nélkül). Meg kell figyelni, hogy a megfogalmazott
nevelési feladatok mennyiben biztosítják minden gyermek fejlõdését, az
akadályozott és nem akadályozott gyermekek természetes együttélését. Szerepel-
nek-e a speciális nevelési szükségletek kielégítésére vonatkozó pedagógiai
tevékenységek? A szülõ, a gyermek, a pedagógus együttmûködésének a prog-
ramban rögzített formái alkalmasak-e az integráció pozitív hatásainak erõsí-
tésére, az esetleges elõítéletek, félelmek csökkentésére? A program végre-
hajtásához szükséges eszközök és felszerelések jegyzéke tartalmazza-e azokat a
segédleteket, amelyek a tanulásban akadályozott gyermekek hatékony fejlesz-
tését (is) segítik? Az óvodai program felöleli-e a fogyatékosságból eredõ
hátrányok csökkentését szolgáló speciális fejlesztõ tevékenységet is?

Az iskola nevelési programjával kapcsolatban vizsgálandó kérdések: Az
iskolában folyó nevelõ-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,
eszközei, eljárásai mennyiben alkalmasak arra, hogy az integráltan fejlesztett
tanulókra � lehetõleg szövegszerû elkülönítés nélkül � kiterjedjenek? A szemé-
lyiség- és közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok között milyen súllyal és
tartalommal szerepel az integrált nevelés, mennyiben tervezik tudatosan az
integráció pozitív hatásainak kiaknázását mind az akadályozott, mind a nem
akadályozott gyermekek szempontjából? A tanulási kudarcnak kitett tanulók
felzárkóztatását segítõ program mennyiben alkalmas a tanulásban akadályo-
zottak teljes körének eredményes és egyénre szabott fejlesztésére? A pedagógiai
program végrehajtásához szükséges nevelõ-oktató munkát segítõ eszközök és
felszerelések jegyzéke tartalmazza-e mindazokat a tanulói és tanári segédleteket,
amelyek az enyhén értelmi fogyatékosnak minõsített tanulók eredményes
integrációját segítik? A program részeként megadott helyi tanterv tartalmazza-e
a tanulási akadályozottsághoz (az enyhe értelmi fogyatékossághoz) igazodó
fejlesztõ programot? Az iskola által választott értékelési mód alkalmas-e az
integráló tanulócsoportok � akadályozott és nem akadályozott � növendékeinek
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fejlõdését sokoldalúan regisztráló, differenciált és árnyalt minõsítésére?
(Javasoljuk, hogy a szakértõi bizottságok támogassák az iskolákat a szöveges
értékelés terjesztésében mind az alsó, mind a felsõ tagozaton, akár az osztály-
zatokkal történõ minõsítés kiegészítéseképpen is.) Történik-e utalás arra, hogy
mely esetekben és mely tantárgyakból/tananyagrészekbõl menthetõk fel a
tanulók, illetve mikor és milyen módon hosszabbítható meg az egyes évfolya-
mok követelményeinek teljesítéséhez szükséges tanulási idõ? A szülõk, a
tanulók és a pedagógusok együttmûködésének formái mennyiben segítik elõ az
integrált fejlesztést? Milyen intézkedések segítik a tanulásban akadályozott
gyermekek integrált fejlesztését a felsõ tagozaton? 

Segítségnyújtás a taneszközök, más tanári, illetve tanulói segédeszközök
beszerzéséhez

A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet intézkedik a nevelési-oktatási intézmények
kötelezõ (minimális) eszközeirõl és felszerelésérõl. Nem tartalmaz különleges
elõírásokat a várhatóan tanulásban akadályozott (enyhén értelmi fogyatékosnak
tûnõ) gyermekeket is nevelõ óvodák felszerelésével kapcsolatban. Érdemes
azonban figyelni arra, hogy az óvoda rendelkezik-e az értelmi képességeket és a
kreativitást fejlesztõ kellõ mennyiségû (gyermekcsoportonként a gyermekek 30
%-ának megfelelõ) eszközzel, anyaggal, valamint ugyanilyen arányban az
egyéni fejlesztést szolgáló speciális felszerelésekkel.

A tanulásban akadályozott tanulókat integráló iskolai csoportok számára sem
ír elõ a rendelet speciális felszerelést, a tárgyi feltételek biztosításánál az iskola
pedagógiai programjára, valamint �A fogyatékos tanulók iskolai oktatásának
tantervi irányelvé�-re utal. Ajánlatos azonban figyelemmel kísérni, hogy rendel-
kezésre áll-e, vagy kialakítható-e az egyéni és kiscsoportos fejlesztést segítõ
helyiség az iskolában, annak ellenére, hogy  az elkülönített foglalkozások számát
a minimálisra kell csökkenteni. Természetesen ezt a helyiséget is igénybe lehet
venni bármely tanuló érdekében, nem kizárólag a �fogyatékosok� fejlesztését
szolgálja. A tanterem kialakításának (különféle funkciójú terek, variálható
bútorok), a taneszközök elhelyezésének és használatának (sokféle taneszköz,
különbözõ szintû feladatrendszerek, a tanulást több csatornán segítõ tanulói
segédletek szabadpolcos, mindenki számára hozzáférhetõ elhelyezéssel) módjá-
val kapcsolatban az elõzõekben már tettünk javaslatot. (Ismételten szeretnénk
hangsúlyozni, hogy az osztályban álljanak ugyan rendelkezésre az enyhén értel-
mi fogyatékosnak minõsítettek taneszközei és segédletei, de ezt ne csak õk hasz-
nálják, hanem szükség esetén bármely tanuló, mint ahogy az enyhén értelmi
fogyatékosnak minõsítettek is dolgozzanak a többségi általános iskola tan-
eszközeivel.)
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A tanulásban akadályozott gyermekek szüleinek informálása az iskoláztatási
lehetõségekrõl, érdekérvényesítésük segítése

A (gyógy)pedagógiai és szociológiai vizsgálódások, tanulmányok évtizedek óta
egybehangzóan állapítják meg, hogy az enyhén értelmi fogyatékosnak minõsített
gyermekek családjai nem a társadalom különbözõ rétegeinek megfelelõ arányát
tükrözik, hanem szinte kizárólag a társadalom szociokulturálisan hátrányos
helyzetû csoportjaiból kerülnek ki. Ezekre a családokra jellemzõ, hogy jogaikat
többnyire nem ismerik, érdekeiket nem tudják megfelelõen képviselni, illetve
érvényesíteni.

A szülõk informálásához hozzátartozik, hogy számukra is érthetõ módon
kapjanak tájékoztatást a hazai törvénykezésben (közoktatási törvény, esély-
egyenlõségi törvény, gyermekvédelmi törvény, szakképzési törvény stb.) bizto-
sított jogaikról és lehetõségeikrõl � többek között az integrált neveléssel-
oktatással kapcsolatban. A szakértõi bizottságok ismertessék meg a szülõkkel,
hogy jogukban áll megválasztaniuk azt az iskolát, ahová gyermeküket járatni
szeretnék, valamint jogukban áll kérni az iskola fenntartójától, hogy a gyer-
mekük számára szükséges feltételeket az általuk kiválasztott iskolában bizto-
sítsa.

A szakértõi bizottságok gyógypedagógusai segítsék és támogassák a szülõket
abban, hogy a lakóhelyükhöz legközelebb esõ általános iskolába járathassák
enyhén értelmi fogyatékosnak minõsített gyermeküket. Amennyiben ez nem
lehetséges, elsõsorban arra törekedjenek, hogy más, integrált fejlesztést kínáló
intézményt javasoljanak a szülõknek, és csak abban az esetben fogadják el a
szegregált nevelésre tett javaslatot, ha a külsõ körülmények miatt a gyermek
szempontjából valóban ez tûnik a legjobb megoldásnak.

Ugyancsak a szakértõi bizottságok gyógypedagógusainak feladata lehet az
óvoda vagy iskola áthelyezési javaslata esetén annak megvizsgálása, hogy a
javaslatot tevõ intézmény valóban megtett-e minden pedagógiailag lehetséges
segítõ lépést az iskolai kudarcok elkerülése, a gyermek megtartása érdekében.

A szülõk érdekérvényesítését az iskolaválasztásban az integrált nevelést
vállaló óvodák/iskolák ismertetésével, az egyes intézmények elõnyeinek és
hátrányainak tisztázásával, az iskolavezetéshez, önkormányzathoz stb. szóló
kérvények, beadványok megszövegezésével egyaránt lehet segíteni.

A szülõk és gyermekek számára egyaránt gyakran kellemetlen szakértõi
vizsgálat során a bizottságban dolgozó gyógypedagógus különösen kísérje
figyelemmel, hogy az érintettek a vizsgálat folyamatáról és annak eredményérõl
számukra is jól értelmezhetõ, tapintatos tájékoztatást kapjanak. A bizottságon
belül szorgalmazza, hogy a gyermek számára szokatlan feltételek között végzett
vizsgálaton kívül a döntés meghozatalához minél több adatot gyûjtsenek az
áthelyezést, illetve vizsgálatot javasló intézmény pedagógiai munkájáról, feltéte-
leirõl, azokról a tanulási helyzetekrõl, amelyekben a gyermek nem felel meg az
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intézmény elvárásainak. A gyermek számára perspektívájában is legkedvezõbb
döntés meghozatalában elsõsorban a pedagógiai szempontokat érvényesítsék,
figyelembe véve természetesen a más szakemberek (orvos, pszichológus) által
végzett vizsgálatok eredményét is.

Amennyiben a szülõ rajta kívül álló okok miatt egy, a lakóhelyétõl távolabbi
iskolába kénytelen járatni gyermekét, segítsék a többletköltségre és többletter-
hekre (pl. kísérés, útiköltség stb.) vonatkozó igénye érvényesítésében.
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