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- "... minden állampolgárnak joga van emberi méltóságának tiszteletben tartásához"
- „A Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósulását az esélyegyenlőtlenségek
kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti"
/Magyar Köztársaság Alkotmánya /

Elöljáróban:
Néhány főbb problémakör megfogalmazásával kívánom felhívni a figyelmet a
szerintem (és a látókörömben dolgozó gyógypedagógusok és pszichológusok által
megfogalmazott) legfontosabb átgondolandó tényekre, élve azzal a lehetőséggel, hogy az
értelmi

fogyatékos

személyek

oktatásával,

ellátásával

kapcsolatosan

tapasztalt

problémákat felvethetem. A következőket szeretném előrebocsátani:
1. A problémaköröket önkényesen választom ki, rangsorolva azok között, amelyek
véleményem szerint a legfontosabbak. Átbeszélésük sürgető lenne, hogy több
egyéb, ezekből következő problémahelyzetet elkerüljünk, vagy megoldjunk.
2. A problémakörök nem elszigetelten léteznek, óhatatlan, hogy az egyik
tárgyalásánál ne kerüljön képbe egy másik és fordítva. Éppen ez a tény
bizonyítja az egymásból következéseket, a komplex kezelés igényét.
3. Feltételezem, hogy az olvasó a ma Magyarországon létező legkurrensebb
szakirodalommal, amelyet számtalan más helyen idéznek, tisztában van, ez
indokolja, hogy a jelen tanulmányban főként nem ezekre hivatkozom, hanem
azokra a tanulmányokra, amelyek nincsenek előtérben, keveset, vagy egyáltalán
nem idézettek, de én lényegesnek tartom őket. A hivatkozásoknál természetesen
utalok az alapokra (pl. törvények), illetve külföldi modellekre, véleményekre.
4. Néhány mellékletben konkrét példákat hozok a jelenleg elérhető külföldi
állásfoglalásokból, azt gondolom, hogy a döntéshozók munkáját és a szakmai
közvélemény állásfoglalásait ezzel segíthetem.
5. Nem gondolom, hogy az általam megfogalmazottak az egyedüli igazságok, de
örülnék, ha mellettük vagy ellenük szakmai érveket sorakoztatnának fel, mindez
nyilvánosan, valamennyi érdekelt és érdeklődő bevonásával történhetne. Ez a
szempontok kikristályosodásához vezethetne, ami feltétlenül azt a célt szolgálná,
amiért reményeim szerint valamennyien dolgozunk: az érintett személyek jobb
boldogulását, életfeltételeik, körülményeik, azaz életminőségük javulását.
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1. Problémakör: Az értelmi fogyatékosság definiálása
A fogalom definiálása és értelmezése elvi, jogi és financiális szempontból egyaránt
lényeges és alapvető, visszahat az egész rendszerre. Magyarországon a jelenlegi ellátó
rendszerben sokszor elavult definíciókat használnak, illetve az elnevezések értelmezése nem
egységes.

1. Csoportosítás, elnevezések.
Annak nyomon követése, hogy az értelmi fogyatékosság és ezen belül a különböző
súlyossági kategóriák definiálása hogyan változott korábban, túlnő ennek a tanulmánynak a
keretein, bár érdemes lenne ezzel is foglalkozni, hiszen a régi elnevezésekkel (pl.: imbecillis
(pláne: „imbi”; „kisegítő”, „foglalkoztató iskola”, „oligofrén”) még ma is gyakran
találkozunk. Időnként szakmabeliek is használják ezeket az elnevezéseket, ennek egyik oka,
hogy a kategóriák megnevezéseit illetően meglehetősen kaotikus a helyzet, ez akár

a

legfrissebb dokumentumokban is tetten érhető, ahol ezeket az elnevezéseket előszeretettel
használják. Másrészt érthető a régi elnevezésekhez való rigid ragaszkodás, hiszen a 20 évvel
ezelőtt végzett gyógypedagógusok még „oligofrénpedagógia” szakon végeztek, közülük
sokan úgy gondolják, hogy a mai napig érvényes tudással rendelkeznek a képzésben azóta
kettévált

tudományterületeken:

a

tanulásban

akadályozottak,

illetve

az

értelmileg

akadályozottak fejlesztésének területein is. Igazolásul felhozható náluk, hogy jelenleg is egy
tanszékként, a „Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája
Tanszék” keretében folyik az ELTE Gyógypedagógiai Karán a képzés.
Nagyobb probléma, hogy a jelenleg érvényes kategóriákat is keverik, gyakran az interneten
intézmények hivatalos oldalain, vagy más kiadványokban is rosszul használják a
csoportmegjelöléseket, ezzel jelentősen félretájékoztatva a közvéleményt és akár a frissen
végzett gyógypedagógusok körében is bizonytalanságot keltve. Néhány példa:
Országos Közoktatási Intézet honlapja
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=Tagulo-Kategoriak
Sajátos nevelési igény: a látássérülés, a hallássérülés, a mozgáskorlátozottság, az
autizmus, a beszédfogyatékosság, az értelmi fogyatékosság
„Értelmi sérültek
Magyarországon a testi és az érzékszervi fogyatékos tanulók integrált oktatásának több
évtizedes tapasztalatai vannak. Az értelmi sérültek fogadására a többségi iskolákban
kevesebb tapasztalatunk van.
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Az értelmi sérülteket súlyosság szerint differenciálja a gyógypedagógia (a közoktatási törvény
terminológiáját használva):
Enyhén értelmi fogyatékosok – tanulásban akadályozottak,
középsúlyos értelmi fogyatékosok – értelmileg akadályozottak”

Más, ahol jelentősen félreérthető a megfogalmazás:
pálya.hu oktatási portál
http://adamandamanda.com/felso/suliadatb/leir.cfm?l=68
„értelmileg akadályozottak pedagógiája szak leírása
az oklevélben
szereplő
a képzés szintje
képzési idő
szakképzettség
megnevezése

f iskolai

7-10 félév

gyógypedagógus,
értelmileg
akadályozottak
pedagógiája szakos
tanár és/vagy terapeuta

a vonatkozó
jogszabály
168/2000. (IX. 29.)
Korm. rendelet
a gyógypedagógiai
fels oktatás
alapképzési
szakjainak
képesítési
követelményeir l

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTTAK PEDAGÓGIÁJA SZAK - f iskolai szint
A f iskolai szint gyógypedagógiai szakokon a képzés része a kötelez en választandó tanári
vagy terapeuta szakági specializáció. …
….A tanári szakági specializáció elvégzése az értelmileg akadályozott tanulókat oktatónevel
általános iskolákban az oktatás teljes id tartamában, valamennyi m veltségi
területen az idegen nyelvek kivételével minden tantárgy oktatására, valamint a családi és a
közoktatáson kívüli intézményi nevelés támogatására jogosít.”

És egy harmadik:
http://www.szolnok-ped.sulinet.hu/ped_szakszolg/bizottsag/aktualis/JNKMPI_uj.ppt
Cím: JNK-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet Szakmai és Szakszolgálat Feladatai és szolgáltatásai a
változó jogszabályok tükrében
„A sajátos nevelési igény
Testi-, érzékszervi fogyatékos, értelmileg sérült:
o Tanulásban akadályozottság (enyhe fokú értelmi sérülés)
o Értelmi akadályozottság (középsúlyos)
o Autizmus/pervazív fejl dési zavarok
o Halmozott sérülés
o Beszédfogyatékosságok
(dadogás, hadarás, orrhangzós beszéd, beszédképtelenség)”

Ugyancsak meglehetősen aggályos és tettenérhető ez a jelenség a 10/2006 (II.16) OGy
határozat Az új Országos Fogyatékosügyi Programról esetén, ahol a csoportmegjelöléseket
kaotikusan használják.
A Program Alapelveinél (I. fejezet, 5.o.) a következő olvasható.
„ A fogyatékos emberek heterogén csoportot alkotnak, tagjai – a látás-, hallássérült,
mozgáskorlátozott, értelmileg akadályozott, kommunikációban számottev en korlátozott és
autizmussal él , vagy súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek – eltér

szükségletekkel

rendelkeznek….”
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A felsorolás azt implikálja, mintha az „értelmileg akadályozott” megjelölés az „értelmi
fogyatékos” helyett állna. A területen kellően nem jártas személy ezt valószínűleg így is
értelmezi, és a továbbiakban a kifejezéseket szinonimaként fogja használni. Minderre
feljogosítja őt ez a jelentős központi dokumentum. Továbbolvasva az OFP –t, az I. fejezet
végén, a „semmit rólunk, nélkülünk elve” kifejtésénél (9.o) viszont már az „értelmi
fogyatékos” megnevezéssel találkozunk a következő szövegkontextusban:
„ A semmit rólunk, nélkülünk elve azt jelenti, hogy a fogyatékos személyek saját jogon vagy
a maguk választotta képvisel ik útján, értelmi fogyatékos, autizmussal él

és súlyosan-

halmozottan fogyatékos emberek esetében saját jogon vagy szüleik útján részt vesznek az
életüket meghatározó döntések el készítésében….”

Ezen a helyen a csoportmegjelölések egyenlőtlenségeivel foglalkozunk, ezért nem
egészen ideillő, de nem lehet megjegyzés nélkül hagyni: a semmit rólunk, nélkülünk elve
alkalmazásánál éppen jelentős különbség adódik a tanulásban akadályozott illetve értelmileg
akadályozott populáció között, ezért e két csoport ilyen értelemben vett összemosása
szakmailag súlyos hibának tűnik.
A nomenklatúra változásait módomban állt az utóbbi évtizedekben a német és angolszász
nyelvterületen figyelemmel kísérni.

Sehol nem találkoztam ezzel a jelenséggel, ott egy

indokoltan bevezetett elnevezést az adott ország törvénykezése és a szakma képviselői
magukra kötelezőnek tartják.
Érdemes röviden megvizsgálni, hogy Magyarországon miért állhatott elő ez a helyzet.
1.

Nincs összhang a gyógypedagógiai iskolatípusok (1993.évi LXXIX tv. a közoktatásról)

és az ott dolgozó gyógypedagógusok végzettségének elnevezése között. Az értelmi
fogyatékos tanulók iskolatípusai: EÁI (Enyhe fokban értelmi fogyatékosok Általános
Iskolája) illetve KÁI (Középsúlyos fokban értelmi fogyatékos tanulók Általános Iskolája),
míg az ott tanító gyógypedagógusok végzettsége: Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája
szakos

gyógypedagógus,

illetve

Értelmileg

Akadályozottak

Pedagógiája

szakos

gyógypedagógus (168/2000 (IX.29) Kormányrendelet a gyógypedagógiai felsőoktatás
alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről). A gyógypedagógus képzésben a bologna
- modellben a megnevezések némileg változnak, de ez a kompetenciaterületeket (Értelmileg
akadályozott, illetve Tanulásban akadályozott) nem érinti.
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Fontos tudni, hogy az értelmileg akadályozottak gyógypedagógusa nem szűken vett
iskolai pedagógus, a korai fejlesztéstől kezdve a felnőttek pedagógiai kísérésén át az
időskori ellátással egyaránt foglalkozik, a képzésben felkészítést kap a súlyos értelmi
fogyatékosok és halmozottan sérültek fejlesztésére is (ELTE B.G. Gyp. F. K. Tanterv).

2.

A legtöbb helyen – és a központi törvénykezésben is – a gyógypedagógia egyes

területeit furcsán értelmezik. Gyakran megkülönböztetik pl. a logopédust, és a
gyógypedagógián kívül helyezik, így igazán könnyen félreérthetővé, vagy akár
értelmezhetetlenné válik a „gyógypedagógus” elnevezés, lsd:
2006. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
www.okm.gov.hu/letolt/minisz/vegleges_ktv_modosítas_torveny_szoveg
20.§ (1) A közoktatási tv 1.sz. 3.melléklet, harmadik rész:
„A vezet k és a beosztott pedagógusok kötelez óraszáma f cím, B) Pedagógus és
szakvizsgázott pedagógus-alcímet követ felsorolás - a II. jelölésig – helyébe a következ
rendelkezés lép: B) Pedagógus és szakvizsgázott pedagógus mukakörök: …… /utolsó pont/…
pszichológus,
szociálpedagógus,
konduktor,
logopédus,
pedagógus,
gyógypedagógus, gyógytestnevel …”
Ugyanígy: a nevelési – oktatási intézményekben foglalkoztatott vezet k és alkalmazottak
kötelez
és ajánlott létszámánál: pedagógusok az óvodában: - gyógypedagógus,
logopédus, illetve:
6.pont: utazó gyógypedagógus, logopédus”

Nem világos, hogy a törvényalkotók kit értenek ebben az esetben gyógypedagógus alatt.
Ugyanakkor a168/2000 (IX.29) Kormányrendelet a gyógypedagógiai felsőoktatás alapképzési
szakjainak képesítési követelményeiről a következő képpen rendelkezik: „ (30§) 11.
gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részt vevő intézményekben a pedagógus-munkakör
betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettségek és szakképzettségek a következők: a
fogyatékosság típusának megfelelő gyógypedagógiai tanári, konduktor….”
A törvényalkotás precizitása megkövetelte volna, hogy a közoktatási törvényben a
„gyógypedagógus” megnevezés helyett mindenhol a „megfelelő szakos gyógypedagógus”
elnevezés szerepeljen. Ebben az esetben nem lenne szükség a logopédus külön kiemelésére,
valamint nem hivatkozhatnának a törvény megfogalmazására, amikor értelmileg akadályozott
személyek mellé tanulásban akadályozottak pedagógiája, vagy más szakos gyógypedagógust
vesznek fel, azzal az indokkal, hogy a törvény előírását így is teljesítik.
Ennek a megfogalmazásbeli pontatlanságnak lehet a következménye, hogy előfordulhat: a
központi rendelkezések kidolgozásánál egyetlen olyan szakembert sem vonnak be a munkába,

6

aki az adott célcsoportra nem pusztán valamikor második szakként (esetleg!) diplomát kapott,
hanem azon a területen tapasztalatot is szerzett, így kompetens szakemberként tisztában van a
terület problémáival. Nem mindegy, hogy milyen szakon végzett és szerzett gyakorlati
jártasságot egy gyógypedagógus. Ez a helyzet a helytelen értelmezések lavináját indíthatja el.
Ugyancsak fontos lenne pl. továbbképzések alkalmával pontosítani azt, hogy milyen
szakos végzettség esetén biztosítottak azok az előtanulmányok, amelyre a további tudás
biztonsággal építhető, itt sem lenne elég a „gyógypedagógus” megnevezés.

2. Jól értelmezhető és alkalmazható definíció:
Konszenzusra kellene jutni a tekintetben, hogy a sajátos nevelési igény kategóriába
soroláshoz a kognitív területek sérülése esetén milyen kritériumokat használunk. És ez
nem csak az „épektől” való elkülönítés szintjén fontos, hanem a súlyosabb eseteknél
is, hiszen ez jelentős hatással bír a személy egész életútjára (milyen típusú
intézményben milyen jellegű ellátást fog kapni). Kell-e, hogy az IQ legyen a fő
meghatározó, illetve milyen más szempontok veendők figyelembe. A definiálás
szempontjai vezetnek át majd a diagnosztikához, megszabva annak fő szempontjait.

Fontos lenne egységesen olyan definíciókat alkalmazni, amelyek beváltan az adott
csoportra jellemzőek, lehetőleg átgondolt szempontokat vesznek figyelembe és a kor
tudományos állásfoglalásait tükrözik. Nem utolsó szempont, hogy egy definíció milyen
mértékben támogatja azokat a nemzetközileg elfogadott elveket, amelyek Magyarországon is
kötelező érvényűek (ls. 10/2006 (II.16) OGy határozat Az új Országos Fogyatékosügyi
Programról).
Ilyen az Amerikai Értelmi Fogyatékosügyi Szövetség (American Association on Mental
Retalardation AAMR) többször átdolgozott definíciója, amely az IQ mellett kiemeli az
adaptív jártasságok fontosságát (Hardman és mtsai, 1995 176. o. in.: Radványi 2001). E
szerint:
„Az értelmi fogyatékosság olyan kóros funkcionális állapot, amelyben az intellektuális
teljesítmények jelentős mértékben az átlag alatt maradnak, (IQ 70-75, vagy kisebb) ami
együttjár az adaptív képességek következő területei közül kettő vagy több sérülésével, és
amely 18 éves kor előtt manifesztálódik.
Az adaptív képességek tíz specifikus viselkedésbeli összetevője:
1. kommunikáció (szimbolikus: beszéd, írás, rajz, nem szimbolikus: arckifejezés,
gesztikulálás, köszönés, tiltakozás, stb.)
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2. önellátás (öltözködés, evés, tisztálkodás, szobatisztaság, stb.)
3. háztartás ellátása (otthoni napi feladatok ellátása: főzés, mosás, takarítás, bevásárlás, ezzel
összefüggésben a szomszédokkal való kapcsolat, tájékozottság, stb.)
4. szociális képességek (megfelelő: barátság, kedvesség, mosoly, szeretet kimutatása,
együttműködés másokkal, becsületesség, megbízhatóság stb. nem megfelelő: irigység,
veszekedés, versengés, veszekedés, versengés, követelőzés, stb.)
5. közösség / társadalom nyújtotta lehetőségek kihasználása (közös kirándulás, bevásárlás, a
szolgáltatások igénybevétele, közlekedési eszközök használata, könyvtárak, parkok,
színház, strand, baráti összejövetelek, megfelelő viselkedés a közösségben stb.)
6. önmegvalósítás (döntés, választás képessége, tevékenységek kezdeményezése, elvégzése,
feladatok befejezése, szükség esetén segítségkérés, családi problémák megoldása, stb.)
7. egészség,

biztonság

(betegség

felismertetés,

kezeltetés,

diéta,

megelőzés,

elsősegélynyújtás, törvényesség betartása, védelem a bűntények ellen stb.)
8. tanulási képesség ( kognitív képesség, memória írás, olvasás, a környezetre, az egészségre,
a szexualitásra vonatkozó alapvető ismeretek, földrajzi ismeretek, - mindazon ismeretek
birtoklása, amelyek az önálló élethez szükségesek )
9. szabadidő eltöltése (olvasás, zene, TV, stb.)
10. munkavégzés (rendszeresség, eredményesség, hibák korrigálása, stb.)”
A kétszempontú megközelítés yohari-ablakot nyit, amely letisztultabban képes körülírni a
csoportot:
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Az intellektuális funkciók és az adaptív képességek mérésének lehetséges kombinációi (Drew,
Logan és Hardman, 1984, 47. o. in.: Radványi 2001.)
A kvadránsokba könnyedén behelyettesíthetünk akár a lakókörnyezetünkben élő
személyeket. Rájöhetünk, hogy milyen jelentősége van az ilyen jellegű megközelítésnek, ha
olyanok jutnak eszünkbe, akik a mindennapi életben remekül eligazodnak, az iskolai
elvárásokat viszont nem tudják kellően teljesíteni. Nyilvánvaló, hogy ezek a személyek nem
sorolhatóak az értelmi fogyatékosok közé. Fontos azt is belátni, hogy az intelligenciafunkciók
mellett az adaptív készségeknek az egyéni boldogulás szempontjából legalább ilyen szerepe
van, és ráadásuk ezek a készségek súlyosabban sérülteknél is fejleszthetőek.
Kirk (1997) az adaptív viselkedés kategóriáihoz megfelelő jártasságokat rendel. A
kommunikáció kategóriáját például olyan fajta jártasság jellemzi, mely szerint "képes
szimbolikus úton (u.m.: beszélt nyelv, írott nyelv, jelnyelv), vagy nem szimbolikus
viselkedéssel (pl. arckifejezéssel) adott jelzéseket felfogni és adni. Az adaptív viselkedés
szociális képességek kategóriája pedig azt fedi, hogy képes legyen a személy kezdeményezni
és fenntartani interakciót másokkal, reagáljon jelzőingerekre, és ismerjen fel érzelmeket.
Az AAMR definíciója alapján a felsorolt tíz kategória közül kettő, vagy több jelentős
alulteljesítése esetén értelmi fogyatékossággal kell számolni, kritérium még ebben a
megközelítésben, hogy mindig 18 éves kor alatt manifesztálódik.
Az adaptív viselkedés figyelembe vétele egyben annak a - főleg a szociális-kognitív
tanuláselmélet kidolgozói által képviselt - megközelítésnek az elismerése, mely szerint a
tanulás-és viselkedésproblémák szituáció és személyiségfüggőek. A személyek viselkedése
mindig függ a környezettől is, a környezet nyújtotta feltételek pedig nagyban befolyásolják a
gyermek működésének lehetőségeit, így adaptív jártasságainak kialakulását. (Radványi,
1999.) Az értelmi fogyatékosság az egyén képességei és a környezet elvárásai közti viszonyt,
illetve a megbomlott egyensúlyt tükrözi. Így csak abban a környezetben értelmezhető, ahol az
illető él, dolgozik, játszik, tanul. Ezért megítélésekor figyelembe kell venni például a
kulturális és nyelvi különbségeket, az életkort, és az előzetes iskoláztatást (Oláh, 1999.).
Az adaptív viselkedés fogalmát mások a szociális kompetencia szinonímájaként használják
(Holtz et al. 1982). A szociális kompetencia mérésére az értelmileg akadályozottak iskoláiban
évek óta használatos a Gunzburg által kidolgozott PAC (Pedagógiai Analízis és Curriculum,
Lányiné-Marton, 1991, Radványi-Kertész, 1988.), néhány éve a HKI (Heidelbergi
Kompetencia Inventár) magyarországi alkalmazásával kapcsolatosan kezdődtek vizsgálatok.
(Radványi, 1999, 2001.)
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A szocializációt illetően az értelmileg akadályozottaknál nehezítő tényezőkkel kell
számolnunk. Gyakran adódhatnak problémáik például az önszabályozás területén. Mivel az
önszabályozó stratégiák nyelvi háttéren működnek, azok a személyek, akiknek a nyelvi
jártasságuk szegényes, hiányt szenvednek az önszabályozási technikák használatában is.
Ilyenkor nehézségeik vannak kapcsolatok kialakításánál, ugyanis nehezen képesek szociális
interakciókba lépni, ezért nagyobb arányban mutatnak olyan viselkedést, amely társaiktól
elszigeteli őket (pl. figyelmetlenség, vagy inadekvát viselkedés) (Hallahan et al. 1997.).

3. A súlyossági kategóriák jelenleg használatos megnevezéseinek indoklása
A „Tanulásban akadályozottak” illetve „Értelmileg akadályozottak” elnevezések alapja az
Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1980-as alapdefiníciói voltak, melyek háromféle
kifejezést értelmeztek: (Lányiné, 1993, Hatos)
1. Sérülés , károsodás ( impairment): az emberi test mentális

vagy

fizikai

felépítésének illetve funkciójának zavara a szervezet biológiai szféráját érinti.
2. A

fogyatékosság,

magatartásban

zavar

keletkezik

(disability):

a

korlátozottság

hagyományosan
vagy

hiány,

elvárható
mely

az

emberi
egyén

cselekvőképességében, pszichológiai működésében jelentkezik.
3. Az akadályozottság, korlátozottság vagy rokkantság (handicap): a károsodás vagy
fogyatékosság következtében kialakult hiányokat jelenti, melyek korlátozzák a
személyt a kortól, nemtől, társadalmi helyzettől, kulturális tényezőktől függő szerepei
betöltésében. Az akadályozottság az egyén környezetéhez való alkalmazkodásában
jelenik meg a társadalmi szerepbetöltés szintjén, így a szociális szférára vonatkozik.
A tanulásban akadályozottak illetve értelmileg akadályozottak kifejezések tehát a személy
és környezete közötti kapcsolatot emeli ki. Így a határ a két csoport között a középsúlyos
fokban értelmi fogyatékos személyeknél húzódik. Az értelmileg akadályozott gyermekek
iskoláskori fejlesztése során az időbeosztás ( pl.. nem lehetnek 45 perces „órák” , hanem a
gyermekek képességeihez, adott figyelmi és egyéb kapacitásukhoz kell igazítani a
foglalkozások idejét. A csoportokban történő fejlesztésnél is mindig kitérünk az egyéni

10

foglalkozásra, nincs plenáris osztálymunka, a módszerekről és eszközökről nem is szólva).
A „tanulásban akadályozott” kifejezéssel tehát „felfelé nyitottunk”, de az integrációs
törekvéseknek megfelelően ugyancsak a súlyosabban fogyatékosok befogadását szolgálja
az „értelmileg akadályozott” kifejezés. A „lefelé nyitás” oka az is, hogy gyakorlatilag nem
lehet (és nem is szabad) a középsúlyos értelmi fogyatékos személyek után alsó határt
vonni. Egyrészt azért, mert nincsenek megbízható tesztjeink annek érdekében, hogy a
középsúlyos és súlyos fokban értelmi fogyatékos, illetve a középsúlyos értelmi fogyatékos
és a halmozottan sérült gyermek között pontos elhatásrolást tegyünk – ez az elhatárolás
szakmailag, módszertanilag nem is értelmezhető - , másrészt azért, mer tegy ilyen típusú
elkülönítés újabb szegregáció forrása lehet.
Értelmi akadályozottsággal élő személyek tehát a középsúlyos, súlyos fokban értelmi
fogyatékosok. (A súlyosan, halmozottan sérültekről szóló fejezetben még visszatérek a
témára).
Színesíti a dolgot, hogy a kellően nem pontosított értelmezések oda vezetnek, hogy egy,
az elnevezések megváltoztatásához képest később kiadott dokumentum fordításában más
szavakkal fordítják azokat a kifejezéseket, amelyek a magyar gyógypedagógiára elvi
hatással voltak. Így a következő dokumentum fordításában az alábbi megfogalmazás
olvasható:
www.szmm.gov.hu definicio_eu.[1]pdf.
Szociális biztonság és társadalmi integráció
A FOGYATÉKOSSÁG DEFINÍCIÓI EURÓPÁBAN
ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS
A Brunel Egyetem által készített tanulmány
Foglalkoztatás és Szociális Ügyek
Szociális biztonság és társadalmi integráció
Európai Bizottság
Foglalkoztatási és Szociális Ügyek F igazgatósága
Kézirat lezárva 2002 szeptemberében
25.o.: 2.1. Kapcsolódó kutatások ICIDH és ICF
„ A WHO 1980-as publikációja, a Képességcsökkenések, fogyatékosságok és
hátrányok Nemzetközi Besorolása (ICIDH) három fogalmat határozott meg:
- képességcsökkenés (funkcionális/strukturális testi gyengeség)
- fogyatékosság (képességcsökkenés által okozott személyes tevékenységi és viselkedési
problémák)
- hátrány ( a fogyatékosságból adódó társadalmi hátrányok)”

A klasszifikáció a támogatás mértéke szerint is különbséget tesz, - amelyben jól
felismerhető a jelenleg érvényes két kategórián (tanulásban, illetve értelmileg akadályozottak)
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belüli hasonlóság - négy féle támogatási rendszert jelölve meg. Ezek is fontosak lehetnek az
értelmi fogyatékosság fokozatainak megállapításánál:
1. időszakos: „Kívánság szerinti” támogatás, melyet epizodikusság jellemez. A személy nem
igényli folyamatosan a támogatás(oka)t, vagy csak bizonyos életszakaszban (pl.munkahely
elvesztése vagy egészségügyi krízis esetén)
2. korlátozott: A támogatás lehet folyamatos vagy időnkénti, de nem időszakos, több segítőt
igényel, kevesebbe kerül, mint az intenzívebb támogatások (pl. átmeneti támogatás az
iskoláskorból a felnőtté válás idején)
3. kiterjedt: Rendszeres, pl. napi elfoglaltságot igénylő támogatás, legalább néhány
helyszínen (pl. munkahely, vagy otthon) és nem időnkénti. (pl. tartós home-living
támogatás)
4. pervazív: A támogatás állandó, magas intenzitású, a környezet helyszíneit átfogó,
potenciálisan egész életen át tartó. A pervazív támogatás tipikusan több segítőt és
befektetést igényel, mint a kiterjedt vagy időszakos támogatás.
A 3. és 4. támogatási forma főként az értelmileg akadályozott, míg az első kettő, részben a 3.
főként a tanulásban akadályozott személyekre jellemző.
Mivel az egészségügy nagy hatással van az értelmi fogyatékos személyek
kategóriákba sorolására, nem érdemtelen megemlítenünk a BNO-10-et, amely a maga
szövegezésével, a sok pejoratív, negatív előítéletet sugalló, és időnként nem is helytálló
megállapításaival korántsem oldotta az előítéleteket.
Mint tudjuk, a Magyar Pszichiátriai Társaság 1994-ben lefordíttatta az ICD-10-ből a
Mentális és viselkedészavarok osztályozására vonatkozó részt, mely BNO-10 néven
használatos Magyarországon. 1996-ban a teljes BNO-10 megjelent, használata az
egészségügyben azóta kötelező. Az angol szövegnek megfelelően a magyar fordítás is a
„mentális retardáció” kifejezést használja az értelmi fogyatékosságra. Ez a következő
meghatározást tartalmazza (337.o.):
„Abbamaradt vagy nem teljes szellemi fejlődés, amelyre jellemző a különböző készségek
romlása, olyan készségeké, melyek az intellektus minden szintjét érintik, mint pl. a
kognitív, nyelvi, mozgásbeli, szociális készségek, képességek. A retardáció létrejöhet
minden más mentális vagy fizikai állapottól függetlenül is. Retardáció mentális zavarral
és anélkül is előfordulhat A mentálisan retardált a pszichiátriai zavar teljes spektrumát
átélheti, a mentális zavarok háromszor vagy négyszer gyakoribbak, mint az átlag
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populációban. A mentálisan retardáltaknál nagyobb a rizikója, hogy kihasználják őket vagy
szexuálisan/fizikálisan abúzust követnek el rajtuk. Az alkalmazkodási készségük csökkent, de
védett környezetben, ahol támogatást kaphatnak, az enyhe mentális retardáltak
alkalmazkodásának ezek a hátrányos vonásai nem válnak nyilvánvalóvá.”
A „Diagnosztikus útmutatóban” felhívják a figyelmet, hogy olyan intelligenciateszteket kell
alkalmazni, melyek az adott kulturális normáknak és az egyén színvonalának megfelelnek,
majd így folytatják: „Ezeket kiegészítik helyi környezethez adaptált tájékoztató skálák az
adott környezethez való szociális adaptációról, és érettségről, amit ha mód van rá a szülőktől,
a gondozóktól meg kell kérdezni” A BNO-10 1996-os átdolgozásában még a következő
kiegészítést találjuk:
„A mentális retardáció mértékét hagyományosan az intelligencia tesztekkel határozzuk
meg. Ezeket kiegészíthetik tájékozódó skálák az adott környezethez való szociális
adaptációról…” (369. o)
A súlyossági kategóriák a BNO-10 – ben a következőek: (mellettük összehasonlításul az
AAMR által javasolt határértékek)
- F70 Enyhe mentális retardáció

(IQ megközelítőleg 50-69)

- AAMR 55-70

- F71 Közepes mentális retardáció

(IQ megközelítőleg 35-49)

- AAMR 40-55

- F72 Súlyos mentális retardáció

(IQ megközelítőleg 20-34)

- AAMR 25-40

- F73 Igen súlyos (extrém) mentális retardáció (IQ 20 alatt)

- AAMR 0-25

- F78 Egyéb mentális retardáció
- F79 Nem meghatározott mentális retardáció
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a hatályos 141/2000. (VIII. 9.) a súlyos
fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás
folyósításának szabályairól szóló Kormányrendelet 1. számú mellékletében (Értelmező
rendelkezések) a következőket írja:
3. Értelmi fogyatékosnak azt a személyt kell tekinteni, aki
a) önellátásra képtelen, ezért állandó ápolásra szorul, beszéde nem alakult ki vagy tagolatlan, tartalom
nélküli, s mindezek következtében a mindennapi élet szintjén csak kis mértékben képezhető, és élete más
személy állandó segítsége nélkül veszélybe kerülne (IQ pontja 0-19 között határozható meg olyan teszttel,
amelynek átlaga száznál van. BNO szerinti besorolása: F 73.), vagy
b) a hétköznapi élet elemi cselekményei területén másokra van utalva, mivel az általános értelmi
képessége az adott korosztályú népesség átlagától az első évektől kezdve számottevően elmarad, s amely
miatt az önálló élet vezetése jelentősen akadályozott (IQ pontja: 20-49 között határozható meg olyan
teszttel, amelynek átlaga száznál van és standard deviációja 15. BNO szerinti besorolása: F 71-F 72.).
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Ez a kategorizáció megfelel az általam előbb vázolt szakmai trendnek, belátható, hogy
az ebbe a kategóriába tartozó személyek másoktól jelentősen eltérő fejlesztést igényelnek,
erőltetett azonban a súlyosnak minősített kategórián belül az újabb két, külön csoport
képzése.
A tudtommal még mindig érvényben lévő 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényűtanulók iskolai
oktatásának irányelve kiadásáról (továbbiakban: Irányelvek) meglehetősen érdekes
megfogalmazásokat tartalmaz. Jó lenne ilyen esetekben lehetőséget kapni arra, hogy a
rendelet megfogalmazójával személyes találkozás során tisztázhatóak legyenek a
félreértések. Ugyanis:
a.) a csoport megnevezésében a korábban jelzett

„megszokásból” ragaszkodik a

„középsúlyos értelmi fogyatékos” (sic!!! helyesen: „Középsúlyos fokban értelmi
fogyatékos”) kifejezéshez.
b.) az irányelvekben leírt, erre a csoportra vonatkozó elvárások egyáltalán nem tükrözik a
valóságot, a csoportba tartozó gyermekek képességeit. A következőkben néhány kiemelés
tőlem:
Egyértelmű túlkövetelések fogalmazódnak meg a következőkben:
6.5.3.1. Anyanyelv és kommunikáció
Célok és fejlesztési feladatok:
…
. Hozzájárul a tiszta és helyes hangképzéshez, a beszédkészség fejlesztéséhez, a beszéd általi további
ismeretszerzés képességének kialakulásához és megszilárdulásához.
…
- az egyénre szabott minél nagyobb fokú önállóság kialakítása az olvasás és írás területén,
- önálló eligazodás írásos anyagokban,
- a kulturált kommunikáció minden formájának gyakorlása különböző élethelyzetekben.
….
- Saját élményekből, tapasztalatokból kiindulva a környezet tárgyainak, jelenségeinek, folyamatainak, okokozati összefüggéseinek felismerése.
….
- Értő olvasás.
-

Majd egy igen érdekes megfogalmazás:
…
- Helyes és helytelen táplálkozási szokások kialakítása.

Nem szükséges különösebb gyógypedagógiai tudás, elég egy Down szindrómás
személy ismerete ahhoz, hogy nyilvánvalóvá váljon: az előzőekben megfogalmazottak
nyilvánvaló túlkövetelések.
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c.) Mint az Irányelvekben említett többi fogyatékossági területnél, itt is megmaradt a
„halmozottan sérült…” leírás, ami nem baj, csak túl rövid, és sematikus. Lsd.:
6.5.4. A halmozottan sérült középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók oktatásáról,

Jóllehet ez igen elnagyoltan került valamikor kidolgozásra, de néhány kucsszó jelzi
általában a középsúlyos – súlyos fokban értelmi fogyatékos (értelmileg akadályozott)
gyermekek csoportjával kapcsolatos legfontosabb tennivalókat és jellemzőket:
„A helyi tanterv a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe véve - indokolt esetben akár az egyes
tanulóra lebontott - egyéni tantervi (fejlesztési) követelményeket állapíthat meg.
Tanórai keretben a figyelemfelkeltés, a cselekedtetés, az ismeretek közvetítése és megerősítése, az
értékelés differenciált formában történik.”
d.) Az irányelvekben rendkívül nagy aránytalanságok vannak a különböző fogyatékosságok
leírásai között:
2. A testi fogyatékos (mozgáskorlátozott) tanulók iskolai
fejlesztésének elvei

11-15.

4o

3. A látássérült (vak, aliglátó, gyengénlátó) tanulók iskolai
fejlesztésének elvei

15 - 22

7 o.

4. A hallássérült (siket, nagyothalló) tanulók iskolai
fejlesztésének elvei

22 - 30

8 o.

5. Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók iskolai fejlesztése

30 - 50

20 o.

6. A középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók iskolai
fejlesztése

51 - 57

6 o.

7. A beszédfogyatékos tanulók iskolai fejlesztésének elvei

57 - 61

4 o.

8. Az autizmus-spektrumzavarokban szenvedő
(autisztikus) tanulók iskolai fejlesztésének elvei

61 - 68

7 o.

9. A pszichés fejlődés zavara miatt a nevelési, tanulási
folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulók
iskolai fejlesztésének elvei

68 - 71

3 o.

71 - 101

30 o.

3. számú melléklet a 2/2005. (III. 1.) OM rendelethez
A Súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztő
oktatásának irányelve

Az Irányelvek egyes részei tehát mindenképpen egy átgondolt, koncepciózus
átdolgozást igényelnek.
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Javaslatok a definíciókkal és az értelmi fogyatékos személyek csoportba
sorolásával kapcsolatosan
1. Szükséges lenne a jelenleg használatos definíciók felülvizsgálata, értelmezése és
egységesítése.
2. A definiálásnál figyelembe kell venni a nemzetközi ajánlásokat, a fordításoknak jól
átgondoltan a fogyatékos személyekkel kapcsolatos elveket kell tükröznie
3. Az elnevezések szakmai konszenzusra épüljenek, amely alapos, az adott populációval
kapcsolatosan tapasztalatokat szerzett szakemberek javaslatára történjen
4. Az elnevezések használata legyen elvárható mind a döntéshozók, mind a szakmai
közélet, mind a határterületek tudományainak képviselői számára.
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MELLÉKLET
az 1. problémakörhöz
Jelenleg használatos definíciók elérhetősége, példák a definíciókra néhány
külföldi honlapon
Az angolszász szakirodalomban
http://intellectualdisability.info/home.htm
United Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/Mental_retardation
Mental retardation is a term for a pattern of persistently slow learning of basic motor and
language skills ("milestones") during childhood, and a significantly below-normal global
intellectual capacity as an adult. One common criterion for diagnosis of mental retardation is a
tested intelligence quotient (IQ) of 70 or below and deficits in adaptive functioning.
People with mental retardation may be described as having developmental disabilities, global
developmental delay, or learning difficulties

http://en.wikipedia.org/wiki/Mental_retardation#Alternative_terms#Alternative_terms
Alternative terms
The term "Mental retardation" has acquired pejorative and shameful connotations over the last
few decades and is now used almost exclusively in technical or scientific contexts.
In North America the broad term developmental delay has become an increasingly
preferred synonym by many parents and direct support professionals. Elsewhere,
however, developmental delay is generally used to imply that appropriate intervention
will improve or completely eliminate the condition, allowing for "catching up."
Importantly, this term carries the emotionally powerful idea that the individual's
current difficulties are likely to be temporary.
Developmental disability is preferred by most physicians, but can also refer to any
other physical or psychiatric delay, such as delayed puberty.
The phrase intellectual disability is increasingly being used as a synonym for people
with significantly below-average IQ.[1] These terms are sometimes used as a means of
separating general intellectual limitations from specific, limited deficits as well as
indicating that it is not an emotional or psychological disability. Intellectual disability
is also used to describe the outcome of traumatic brain injury or lead poisoning or
dementing conditions such as Alzheimer's disease. It is not specific to congenital
conditions like Down syndrome.
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The American Association on Mental Retardation continued to use the term mental
retardation until 2006.[1]. In June 2006 its members voted to change the name of the
organisation to the "American Association on Intellectual and Developmental Disabilities,"
rejecting the options to become the AAID or AADD. Part of the rationale for the double name
was that many of the members worked with people with autism and Asperger syndrome, also
known as pervasive developmental disorders, not all of whom were also mentally retarded.
In the UK, "mental handicap" had become the common medical term, replacing "mental
subnormality" in Scotland and "mental deficiency" in England and Wales, until Stephen
Dorrell, Secretary of State for Health in England and Wales from 1995-7, changed the
National Health Service's designation to "learning disability." The new term is not yet widely
understood, and is often taken to refer to problems affecting schoolwork (the American
usage): which are known in the UK as "learning difficulties." British social workers may use
"learning difficulty" to refer to both people with MR and those with conditions such as
dyslexia.
In England and Wales the Mental Health Act 1983 defines "mental impairment" and "severe
mental impairment"[1] as "a state of arrested or incomplete development of mind which
includes significant/severe impairment of intelligence and social functioning and is associated
with abnormally aggressive or seriously irresponsible conduct on the part of the person
concerned." As behavior is involved, these are not necessarily permanent conditions: they are
defined for the purpose of authorising detention in hospital or guardianship. However, English
statute law uses "mental impairment" elsewhere in a less well-defined manner, e.g. to allow
exemption from taxes, implying that mental retardation without any behavioural problems is
what is meant. Mental Impairment is scheduled to be removed from the Act when it is
amended in 2008.

http://www.intellectualdisability.info/home.htm
St George’s University of London
Diagnosis, Causes & Prevalence
The aim of this section is to describe prenatal screening procedures and tests designed to
assess the functioning of children and adults. It will cover not just the technical aspects of
these procedures, but the impact which the process of testing per se has on parents and on
individuals who are themselves thought to have intellectual and other disabilities.
A number of genetic and behavioural syndromes are discussed in some detail, in many cases
with statistical information on their prevalence in a variety of populations. The effects of
maternal malnutrition and pre- and antenatal environment on the development of intellectual
disabilities are also brought to the attention of the reader. These authors offer their experience
of initiatives which have addressed these causes, often very successfully.
http://www.gla.ac.uk/departments/psychologicalmedicine/staff/annacooper.html
University of Glasgow
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http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.14683156.2005.00353.x?cookieSet=1&journalCode=bld
British Journal of Learning Disabilities
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Német nyelvterületen használatos elnevezések:
http://www.cinedat.org/wiki/Geistige_Behinderung

Geistige Behinderung
Der Begriff geistige Behinderung bezeichnet einen andauernden Zustand deutlich
unterdurchschnittlicher kognitiver Fähigkeiten eines Menschen sowie damit verbundene
Einschränkungen seines affektiven Verhaltens.
Eine eindeutige und allgemein akzeptierte Definition ist jedoch schwierig. Medizinisch
orientierte Definitionen sprechen von einer Minderung oder Herabsetzung der maximal
erreichbaren Intelligenz. So bezeichnet auch die International Classification of Diseases
(ICD-10) dieses Phänomen als Intelligenzminderung (F70-79). Demnach lässt sich - rein auf
die Intelligenz bezogen - eine geistige Behinderung quasi als Steigerung und Erweiterung der
Lernbehinderung verstehen. In anderen Definitionen rückt statt der Intelligenz eher die
Interaktion des betroffenen Menschen mit seiner Umwelt in den Blick.
Der alters- oder krankheitsbedingte Verlust einmal besessener Fähigkeiten (und damit auch
der Intelligenz) wird als Demenz bezeichnet.

Synonyme und Sprachgebrauch
In der veralteten Fachsprache wurden früher für unterschiedliche Ausprägung einer Geistigen
Behinderung die Bezeichnungen Schwachsinn, Debilität, Imbezillität und Idiotie verwendet.
Diese sind mittlerweile vollständig aus der Fachsprache verschwunden. Allerdings leiten sich
aus ihnen heute noch allgemein gebräuchliche Schimpfwörter ab. Schwachsinn findet sich
außerdem noch im Strafgesetzbuch (StGB) der Bundesrepublik Deutschland (§ 20
Auch der Sprachgebrauch im Umgang mit Menschen, die diese Behinderung haben, hat sich
deutlich gewandelt. So wurde in den 1960er Jahren noch von „geistig Behinderten“ oder
„Schwachsinnigen“ gesprochen. Da diese Formulierungen jedoch die Behinderung vor dem
Menschen betonen und diesen damit stigmatisieren, wurde später vom „Menschen mit
geistiger Behinderung“ gesprochen. Damit wird der Mensch in den Vordergrund gestellt und
die geistige Behinderung ist eine von vielen Eigenschaften.
Auch Sichtweisen, die eine Behinderung als soziale und weniger als personale Kategorie
ansehen, haben die Sichtweise von geistiger Behinderung gewandelt. So unterscheidet die
Weltgesundheitsorganisation (WHO) 2001 zwischen der ursächlichen Schädigung, der daraus
resultierenden Beeinträchtigung der Aktivität, der Beeinträchtigung der Teilhabe in einem
Lebensbereich oder einer Lebenssituation, sowie den Umfeldfaktoren in der physikalischen,
sozialen und einstellungsbezogenen Umwelt. Damit muss eine Schädigung oder eine
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Aktivitätsbeeinträchtigung nicht zwingend zu einer sozialen Beeinträchtigung und damit
Behinderung führen.
In den Empfehlungen der Kultusministerkonferenz von 1994 und 1998 wird vom
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung als Zielgebiet der Sonderpädagogen gesprochen. Als
Bezeichnung für entsprechende Schüler wird weiterhin Kinder und Jugendliche mit einer
geistigen Behinderung verwendet; es tauchen jedoch vereinzelt schon Bezeichnungen auf wie
Kinder und Jugendliche mit dem Förderbedarf geistige Entwicklung oder Kinder und
Jugendliche mit besonderem Förderbedarf im Bereich ganzheitliche Entwicklung.
Von einigen Autoren und zunehmend auch Vertretern verschiedener pädagogischer
Richtungen wie Sonderpädagogik, Sozialpädagogik oder Heilpädagogik wird der Begriff
kognitive Behinderung bevorzugt.
http://www.cinedat.org/wiki/Lernbehinderung
Der Begriff der Lernbehinderung existiert seit den 1960er Jahren des 20. Jahrhunderts.
Seitdem gab es einige Versuche, den Begriff zu definieren. Die eingängigste und plausibelste
Definition liefert Kanter mit der These, dass eine Lernbehinderung ein „langandauerndes,
schwerwiegendes und umfängliches Schulleistungsversagen“ bedeutet, das in der Regel
mit einer Beeinträchtigung der Intelligenz einhergeht.
Für den Deutschen Bildungsrat (1973) kommen für die Lernbehindertenschule solche
Schülerinnen und Schüler in Frage, bei denen
langandauerndes und umfassendes Schulleistungsversagen und
Minderbegabung vorliegt,
und die deswegen in der Grundschule oder in der Hauptschule nicht ausreichend individuell
gefördert werden können.
Allen besherigen Definitionsversuchen gemein ist, dass der Begriff der „Lernbehinderung“
nur im schulischen Kontext gesehen wird, so dass lediglich ein kleiner Ausschnitt des
menschlichen Lernens darin widergespiegelt wird. Schröder (1996) schlägt vor, die
Fachterminologie der Lernbehindertenpädagogik auf vier Begriffe zu begrenzen:
Lernschwierigkeiten treten auf, wenn schulische Leistungen (gleich in welcher
Schulart) unterhalb tolerierbarer Abweichungen von Bezugsnormen liegen.
Lernbeeinträchtigungen „sind deren spezielle Formen, wenn es um
Lernanforderungen der Grund- und Hauptschule [...] geht.“
Lernstörungen als die 'geringere' Form der Lernbehinderung, bezogen auf die drei
Dimensionen Schwere, Umfang und Dauer.
Lernbehinderung (und zwar wieder nur im Sinne der Schule für Lernbehinderte) als
schwerwiegende, umfängliche und dauerhafte Lernbeeinträchtigung.
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Im Unterschied zu den Lernschwierigkeiten geht es hierbei also um Probleme bei den von der
Gesellschaft definierten Mindestanforderungen.
Neuere Definitionen von Lernbehinderung versuchen von monokausalen Erklärungsansätzen
abzurücken. Viel zu starr wurden in der Vergangenheit Schülerinnen und Schüler nach IQWerten 'einsortiert'. Von Baier (1982) stammt dabei das Zitat: „Es gibt kein eindeutiges
Merkmal, das Lernbehinderung als eine in sich geschlossene Gruppe von NichtLernbehinderten unterscheiden läßt. Abgrenzungsprobleme bestehen nicht nur gegenüber
Schülern mit Lernschwierigkeiten [...] oder mit Lernstörungen [...], sondern auch zu anderen
Behindertengruppen wie zum Beispiel den Verhaltensgestörten und in Einzelfällen auch zu
den Geistigbehinderten. Eine Lernbehinderung ist dabei oft auch mit Verhaltensproblemen,
Sprachauffälligkeiten oder Hörbeeinträchtigungen verbunden und kann sich sekundär aus
diesen primären Beeinträchtigungen entwickeln.“ Der multikausale Ansatz rückt dabei bei
Baier in den Mittelpunkt, wenn er Lernbehinderung definiert als „multifaktoriell bedingte
biosoziale Interaktions- und Kumulationsprodukte“, die sich im schulischen Kontext negativ
niederschlagen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cinedat.org/wiki/Behinderung

Behinderung
Von einer Behinderung spricht man bei individuellen Beeinträchtigungen eines Menschen,
die umfänglich, vergleichsweise schwer und langfristig sind.
Die infrastrukturellen Umweltbedingungen, insbesondere aber gesellschaftliche Einstellungen
und Verhalten gegenüber von Menschen mit Behinderung, nehmen in modernen Ansätzen zur
Definition des Begriffs einen größeren Raum ein.
]

Kategorien und Ursachen
Grundsätzlich lassen sich Behinderungen grob kategorisieren in:
körperliche Behinderung
Sinnesbehinderung (Blindheit, Gehörlosigkeit, Schwerhörigkeit, Taubblindheit)
Sprachbehinderung
psychische (seelische) Behinderung
Lernbehinderung
geistige Behinderung
Hinsichtlich der Ursachen lässt sich unterscheiden zwischen:
erworbenen Behinderungen
- durch perinatale (während der Geburt) entstandene Schäden
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- durch Krankheiten
- durch körperliche Schädigungen, zum Beispiel Gewalteinwirkung, Unfall
- durch Alterungsprozesse
angeborenen Behinderungen
- durch Vererbung bzw. chromosomal bedingt
- durch pränatale (vor der Geburt entstandene) Schädigungen.
Behinderungen können auch als Kombination aus mehreren Ursachen und Folgen auftreten
(Mehrfachbehinderung, Schwerste Behinderung), oder weitere Behinderungen zur Folge
haben, z. B. Kommunikationsbehinderung als Folge einer Hörbehinderung.
Häufigkeit
Nach Angaben des statistischen Bundesamtes lebten 2003 (Stand 31. Dezember) in
Deutschland 6.639.000 Menschen mit einer Schwerbehinderung. Ein hoher Anteil von ihnen
(52 Prozent) sind ältere Menschen über 65 Jahre. Jeweils 22 Prozent umfassen die
Altersgruppen von 55 bis unter 65 Jahre und von 25 bis unter 55 Jahre. Die restlichen
4 Prozent sind unter 25 Jahre alt. 68 Prozent der Behinderungen werden von dieser Statistik
als „körperliche Behinderung“ und 17 Prozent als „geistig-seelische“ Behinderung
eingeordnet. 84 Prozent der Behinderungen seien durch Krankheit, zwei Prozent durch Unfall
erworben.
Eine solche Statistik erfasst allerdings nicht alle Betroffenen, sondern nur Personen, die den
rechtlichen Status eines Schwerbehinderten (Behinderungsgrad über 50 %) und den damit
verbundenen Schwerbehindertenausweis erfolgreich beantragt haben. Weil es keine
„Meldepflicht“ für Behinderungen gibt, lässt sich die tatsächliche Zahl der Menschen mit
Behinderung nur schätzen, wobei häufig die Zahl von 10 Prozent der Gesamtbevölkerung
genannt wird. Nationale und internationale Schätzungen divergieren erheblich, da eine
einheitliche und verbindliche Definition von „Behinderung“ nicht existiert.
In der Schweiz sind Schwerbehindertenausweise unbekannt. Dort sind beim Bundesamt für
Sozialversicherung die IV-Renten statistisch erfasst. Im Jahr 2003 bekamen 271.039 Personen
einfache Invalidenrenten und 185.476 noch Zusatzrenten. Die durchschnittliche Rente betrug
1396 CHF. Individuelle Maßnahmen (Hilfsmittel, Sonderschulen, Berufliche Ausbildung
usw.) bezogen 400.537 Personen. Bei den Männern ist einer von fünf kurz vor der
Pensionierung IV-Rentner.
ICIDH(1980) und ICIDH-2
1980 entwickelte die WHO mit dem ICIDH („International Classification of Impairments,
Disabilities and Handicaps“) ein Klassifikationsschema von Krankheiten und Behinderung.
Dabei wird zwischen Impairment, Disability und Handicap unterschieden. 1999 wurde dieses
Schema im ICIDH-2 (International Classification of Impairments, Activities and
Participation: A Manual of Dimensions and Functioning) verändert und erweitert. Hierbei
sind nicht mehr die Defizite einer Person maßgeblich, sondern die persönlichen Fähigkeiten
und die soziale Teilhabe.
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ICIDH(1980)
Impairment

ICIDH-2
Impairments

Disability

Beeinträchtigung einer Körperfunktion oder struktur im Sinn einer wesentlichen Abweichung
oder eines Verlustes
Activity

Fähigkeitsstörung, die aufgrund der
Schädigung entstanden ist
Handicap

Möglichkeiten der Aktivität eines Menschen, eine
persönliche Verwirklichung zu erreichen
Participation

soziale Benachteiligung aufgrund der
Schäden und/oder der Fähigkeitsstörung
(Behinderung)

Maß der Teilhabe an öffentlichen,
gesellschaftlichen, kulturellen Aufgaben,
Angelegenheiten und Errungenschaften
Kontextfaktoren

/

physikalische, soziale und einstellungsbezogene
Umwelt, in der ein Mensch das eigene Leben
gestaltet

Schäden einer psychischen, physischen
oder anatomischen Struktur

( Fornefeld, 2002)
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A statisztikai nyilvántartások nem öncélúak. A fogyatékos személyek
nyilvántartása lehetővé teszi a felkészülést a következő évekre (óvodáskorúak
majd iskolába kerülnek), lehet egyfajta segítő szerepük is, amennyiben a
nyilvántartások segítségével elérhetőekké válnak a fogyatékos személyek
(családjaik). Van még ezeken kívül egy nagyon fontos szerepe is a
statisztikának, amennyiben egyfajta kontroll funkciót is betölt. Tudjuk, hogy
pl. Európában átlagosan hány százalék gyermek születik bizonyos fejlődési
rendellenességgel, hányan más típusú fogyatékossággal. Az ezektől eltérő túl
magas vagy alacsony arány felveti a diagnosztikus pontatlanság lehetőségét,
vagy az iskolarendszer, az oktatási módszerek felülvizsgálatára, esetleg más
jellemzőkre kell, hogy irányítsa a figyelmet.

Több évtizednyi, a szakmában eltöltött év és több, e területen végzett kutatás engedi
meg számomra azt a megállapítást, hogy bizonyos szempontú statisztikai adatokkal nem,
illetve igen korlátozottan és pontatlanul rendelkezünk az értelmi fogyatékos emberekkel
kapcsolatosan, amennyiben vannak is ilyenek, azok elérhetősége igen nehézkes, és gyakran
nem a lényeges adatokat tartalmazzák.
Kezdődik ez azzal a problematikával, hogy a Veleszületett Rendellenességek Országos
Nyilvántartása alapján személyiségi jogok miatt nincs lehetőség az érintettek elérhetőségére,
így korai fejlesztésre nem invitálhatóak az érintettek, sok esetben a szülők meglehetősen
későn, sok energiát belefektetve értesülnek azokról a lehetőségekről, amelyekre a
gyermeküknek a legkorábbi időtől szüksége lenne. Ez a gyermek fejlesztésén kívül az egész
családra negatív hatással van (Radványi 2001, 2006, 2007).
Nagy a felelősség hárul ezen a téren az egészségügyre, főként a szülészek,
gyermekorvosok és a védőnők figyelmét kellene felhívni a korai tájékoztatás fontosságára (és
megfelelő formájára), így a személyiségi jogok csorbulása nélkül, a szülők önkéntes
jelentkezése

során

kerülhetnének

a

gyermekek

megfelelő

szakemberhez.

A

SE

Magatartástudományi Intézetében foglalkoznak a rossz hír megmondásának kérdéseivel,
sajnos a korábban végzett orvos-generációk még nem kaptak ilyen jellegű képzést, illetve nem
elég mélységben. A szakorvos-képzések és továbbképzések során ki kellene térni erre is.
A statisztikákban az iskoláskorú népességre vonatkozó adatok rendszerint annak
alapján kerülnek a táblázatokba, hogy a gyermek milyen intézménytípusba jár. Az integráló
iskolák nyilvántartásai jól működnek, - ezt valószínűleg az emelt szintű támogatásnak
köszönhetjük, de éppen ennek okán nem lehetünk száz százalékig meggyőződve arról, hogy
teljesen tiszta adatokhoz jutunk. A többségi általános iskolák esetén működik egy kontroll,
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tudjuk, hogy éppen ebben az évben kerül sor az SNI gyermekek felülvizsgálatára. (7/2007.
(II.13.) OKM rendelet)
Néhány gondolattal kitérve a felülvizsgálatra: abban az esetben, ha a 70-es IQ-t rigiden
betartva állapítják meg a szakemberek a gyermek helyét, előfordulhat (ez megtörtént), hogy
autisztikus gyermek, akinél 72-es IQ - t mértek, visszautalásra kerül a többségi iskolába,
pedig eddig az EÁI-ban szobatiszta lett, és kezdett kibontakozni. A megszokott környezetből
kiemelve a szobatisztaság terén visszaesés következett be és viselkedésproblémái újra
felerősödtek.
Az iskoláskornál maradva: a súlyossági fokozatok nyilvántartása terén különösen
nehezen lehet adatokhoz jutni. Pontatlanok az adatok arra vonatkozólag, hogy hány EÁI – ban
tanul értelmileg akadályozott (középsúlyos, vagy súlyos fokban, esetleg halmozottan
fogyatékos) gyermek és az sem nyilvánvaló, hogy a súlyosan, halmozottan sérültek ellátó
rendszerében hány olyan – valójában középsúlyos értelmi fogyatékos - gyermek él, akiket
állami gondozásba adtak, nincs mögöttük család, így az értelmi sérüléshez társuló járulékos
zavarok miatt (kommunikációs nehézségek, mozgás összerendezetlenség, általános késői
funkcióbeindulások),

- amelyeket a hospitalizációs helyzet csak súlyosbít – súlyosan,

halmozottan fogyatékosnak minősítettek. Fogyatékosok ápoló – gondozó otthonaiban
rendszeresen lehet ilyen gyermekekkel találkozni.
A felnőtt korúak helyzete még átláthatatlanabb, ugyanis a munkavállalási képesség
jelentősen befolyásolja a személyek megítélését. Sokan viszont nem saját képességeik
gyengesége miatt, hanem előéletük illetve életkörülményeik okán nem dolgozhatnak. Ebben
az időszakban különösen sokat jelent a család menedzselése, ennek megléte vagy hiánya
döntő hatással lehet a személy sorsára. Hasonló IQ esetén jelentősen jobb életutat jár be az a
fiatal, akit a családja támogat. A nyilvántartások pontatlansága akadálya lehet annak, hogy a
törvényi előírások ellenére nem tudnak nappali ellátó intézményt nyitni, mert nem lehet
kimutatni a rászorultak előfordulását. (Bánfalvy, 2003)
A következőkben néhány régebbi statisztika arra vonatkozólag, hogy az értelmi
fogyatékosság súlyossági és korcsoportonként hogyan oszlik meg. A becsült prevalencia
mutatja, hogy az enyhébb fokban fogyatékosnak minősített személyek száma iskoláskorban
kiugróan magas, a többieknél ez nem jellemző.
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Az értelmi fogyatékosság becsült prevalenciája 100,000 főnél
( Drew, Logan és Hardman, 1988, 12.o.)
IQ

Kor (év)
0-5

6 - 19

20 - 24

25 - +

összes

0 – 19

8

18

4

20

50

20 – 49

36

70

20

74

200

50 +

25

600

25

100

750

összes:

69

688

49

194

1000

A retardáció mértékének összefüggése a szocioökonómiai státusszal
(1000 iskoláskorúra számított átlag)
(Drew, Logan és Hardman, 1988, 13.o.)
A fogyatékosság

Szocioökonómiai státusz

mértéke

magas

közepes

alacsony

IQ 20 alatt

1

1

1

IQ 20 – 50

4

4

4

IQ 50 – 75 (80)

10

25

50

IQ 75 (80) - 90

50

170

300

Tanulságos a szocioökonómiai státusz és a fogyatékosság előfordulásának kapcsolatát mutató
táblázat. Náluk sajnos a legutóbbi időkig nem végeznek hasonló felméréseket. A súlyosan,
halmozottan sérültekkel kapcsolatos felmérések egyenesen minden más személyt „enyhébben
fogyatékos” kategóriába sorol, ami összetéveszthető az enyhe fokban értelmi fogyatékos
kategóriával.
A gyógypedagógiai fejlesztés szempontjából meglehetősen gyanúsak azok a
kimutatások, amelyek a KSH jelentéséhez hasonlóan a gyakorlati tapasztalattal össze nem
egyeztethető adatokkal szolgál, pl.:
(Statisztikai Tükör I, évf. 17.szám 2007 május 30. KSH Tájékoztatási Főosztály)
„Fogyatékkal él k a népesség 5,7%-át teszik ki (ez a háború utáninak több, mint háromszorosa.
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A fogyatékosok közül mozgássérült vagy testi fogyatékos 44%
Látássérült 14% (vak 1 vagy mindkét szemére, illetve gyengénlátó)
Nagyothalló, siket vagy beszédhibás (sic!) 11%
Értelmi fogyatékos 10%”

A fogyatékosok 80%-a elmúlt 40 éves, időskorban sok a mozgássérült- írja a KSH-jelentés.
Alapfokú oktatást sem végzett el 29% (vajon milyen oktatásról van szó?!), viszont: az értelmi
fogyatékosok 0,6%-ának sikerült felsőoktatási oklevelet szereznie (!!!)
Vajon a SNI személyek szempontjából, az életük megszervezése, a juttatások elérése
szempontjából ezek a számok mondanak-e valamit is a döntéshozóknak? Nem szerencsés az
időskori mozgássérüléseket egy kalap alá venni a veleszületett, vagy már gyermekkorban
meglévő, a társadalmi beilleszkedés és az egyéni karrier szempontjából esetleg meghatározó
fogyatékossággal. Vajon hol vannak ezek a személyek, integrálódnak-e a társadalomba,
milyen ellátásban részesülnek… Egyébként statisztikai megállapításként – még ha ez egy
tájékoztató kiadványban jelenik is meg -, meglehetősen sommás megállapítás, hogy
„időskorban sok a mozgássérült”.
Nagy felzúdulást keltett az értelmi fogyatékosnak minősített személyek sikeres
felsőoktatási karrierje. Tudunk-e valamit ennek hátteréről? Milyen kérdés(ek)re, kinek, ki
által adott válaszok összesítéséből adódott az adat? Azt hiszem, ennek az egy százaléknak az
elemzésével többet tudnánk meg a jelenlegi hazai állapotokról, mint a számok egyéb, jelenleg
rendelkezésünkre álló halmazából.
Összehasonlítva a KSH által nyilvánosságra hozott adatokat külföldi, hasonló adatokkal, némi
eltérést tapasztalhatunk. Az általam talált adatok összehasonlítása nem enged meg
messzemenő következtetéseket, (az adatok, amiket sikerült elérnem időnként nem a
legfrissebbek), nem is ez a célom az említésükkel, de reményeim szerint felhívják a figyelmet
a pontosabb statisztikai adatok könnyebb elérhetőségének szükségességére.
Az összehasonlításhoz egy példa:
http://aspe.hhs.gov/daltcp/reports/rn11.htm

ASPE Research Notes...Information for Decision Makers Population Estimates of Disability
and Long-Term Care February 1995
Az Amerikai Egyesült Államokban 1995-ben a lakosság 17,5 %-a élt valamilyen
fogyatékossággal (42,7 millióan). Ebből 12,7 millióan igényeltek pervazív (long-term care
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LTC) támogatást. Ilyen mértékű segítségre a fogyatékos személyek 29,7 %-a, a teljes
népesség 5, 1 %-a szorul. 262 ezer gyermek van köztük. (lsd. Még a fejezet melléklete)

Felhasznált és kapcsolódó irodalom:
Bánfalvy Cs. (2003): Gyógypedagógiai szociológia
Drew,C.J., Logan, D.R., Hardman, M.L.(1988): Mental Retardation.
Approach. Merril Publishing Company, Columbus Ohio.

A Life cycle

Radványi K. (2001): Szempontok a középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek
képességeinek megítéléséhez: iskoláskorú Down-szindrómás személyek értelmi
szintjének, adaptív viselkedésének és otthoni környezetének vizsgálata. Bölcsészdoktori
disszertáció. ELTE BTK Pszichológia Doktori Iskola.
Radványi K. (2006): Sérült gyermek a családban. In.: Ismerj meg,.. Hogy megérts! Ismeretek
a sajátos nevelési igényű gyermekeket gondozó és nevelő szakemberek és családok
részére Szerk.: Várkonyi Ágnes Semmelweis Egyetem Hajnal Imre Egészségügyi
Főiskolai Kar. Budapest, 15-25.o.
Radványi K. (2007): Krízis kialakulásának hatótényezői fogyatékos gyermeket nevelő
családok esetén. Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar
Tanácsadás Pszichológiája Intézeti Központ, Tanácsadó Szakpszichológus Képzés
záródolgozat Budapest
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MELLÉKLET
A statisztika problémái c. 2. problémakörhöz
http://aspe.hhs.gov/daltcp/reports/rn11.htm

Overview
A large minority of Americans (42.7 million or 17.2%) have disabilities. Disability is broadly
defined functionally as difficulty with certain activities (e.g., climbing stairs, walking,
attending school), due to a physical or mental health impairment. Most people with
disabilities (60%) are under 65. In 1990, 4.5 million children under 18, 21.1 million adults
aged 18-64, and 17.1 million persons aged 65+ reported a disability.
About 12.7 million Americans need long-term care (LTC), which is defined as help from
another person to take care of basic needs, such as dressing or bathing. About 29.7% of all
people with disabilities and 5.1% of the entire population need LTC. The LTC population
includes 262,000 children, 5.1 million nonelderly adults, and 7.3 million elderly persons

Institutional Population
Almost all people with disabilities and LTC needs live in the community: 40.1 million or
93.9% of those with disabilities live in the community as do 10.2 million or 80.3% of those
with LTC needs. About 2.6 million persons with disabilities reside in a variety of institutions,
i.e., nursing homes, intermediate care facilities for the mentally retarded (ICF/MRs), and
facilities for the mentally ill. Facilities for the mentally retarded include Medicaid-certified
ICF-MRs and other forms of residential care. Facilities for the mentally ill include residential
treatment or in-patient care in State and county mental hospitals, private psychiatric hospitals,
VA psychiatric organizations, residential treatment centers for emotionally disturbed children,
multi-service mental health organizations, and other residential organizations.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------http://ec.europa.eu/information_society/istevent/2004/cf/document.cfm?doc_id=935
….
EU FP6, IST CALL 4, PROPOSAL eInclusion
USER INTERFACE DESIGN IN MULTIMEDIA AND VIRTUAL REALITY SOFTWARES FOR USERS
WITH SPECIAL NEEDS
Most of the software engineering companies do not develop programs for users with special needs
because they do not see fantasy in this poor market. 10% of the population around the world are
handicapped. Data in Hungary are the following: 450,000 children are learning in special education
institutes, 300,000 people are hearing impaired, 45,000 blind people live in Hungary (the number of
visually impaired people is unregistered), 174,000 adults and 25,000 children have locomotive
difficulties, 350,000 children are mentally handicapped and 10,000 people are seriously handicapped.
The present inhabitant number of Hungary is 10 million.
In the USA about 14% of the population suffers from disabilities. This number is 50% for
people older then 65 years of age.
There is no common definition of “disability” across Europe and some Member States do not
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have statistics on the number of people with functional disabilities. Where figures do exist they are
always related to eligibility to benefits. Available figures date from 1999 and are based on people who
have reported being hampered “to some extent” or “severely” in their activities: it is subjective, and
there are huge differences between countries in defining “well-being” and “disability”. In 1999 18% of
the EU’s total population reported “severe” or “moderate” impairment in their daily lives, of whom 7%
reported being “severely disabled”.

….
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

http://www.mdrr.org.ru/

Down's Syndrome Association
Few statistics on persons with mental disability, their education and employment
Number of people with mental illness and learning disabilities
The Report of Ministry of Health of Russia “Health of Russian population and activity of
institutions of medical system at 2000” mentioned that there are 670907 people with learning
disabilities officially recognized as invalids.
The State Report “Health of the population of Russian Federation at 2000” shows that the
number of people with learning disabilities is 0.633% of the whole population and the number
of people with mental illness is 0.697%.
Education for children with mental illness and learning disabilities
The State Report about the status of children in Russian Federation in 2002 states that in
Russian Federation there are 658,000 disabled children (younger then 18). Nevertheless
according to Statistical Reports and Reports of Russian Ministry of Education the education is
available only to about 186,600 disabled children.
Number of school-age children with learning disabilities is about 116.8 thousand.
22.6 thousands of them receive education. And 94.2 thousand of them or 80.6% don’t receive
education.

http://www.signgenius.com/info-statistics.shtml

According to the CASE report conducted on behalf of Department of Health, there are between 2.3
million and 2.5 million people with disabilities in South Africa (5.7% - 6.1% of the total population).
According Central Statistical Service (SA Yearbook, 1998), at least 4 million South Africans in 1995 were
deaf or hard of hearing.
Of the Deaf population:
- 68% live in informal settlements
- 70% are unemployed
- 40% attend school
- and 66% are illiterate.

http://www.legco.gov.hk/yr05-06/english/panels/ws/papers/ws0213cb2-1392-1e.pdf.
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Figures on the different types of
Disabled persons in Hong Kong
In August 2001, the Census and Statistics Department (C&SD) published its Special Topics
Report (STR) Number 28 on“Persons with disabilities and chronic disease”. The definition of
disability, was drawn up with reference to the HongKong Rehabilitation Programme Plan
(1998/99 – 2002/03) and having regard to the definitions adopted by other countries/territories
for surveys of similar nature and in consultation with relevant parties in Hong Kong.2.
According to the Report, the total number of PWDs was about 269,500, which did not include
an estimated number of mentally handicapped persons, ranging between 62,000 and
87,000Note. Adding the number of mentally handicapped, we estimate that there are about
344,000 PWDs on the basis of the findings of the Report. Detailed breakdown of PWDs by
disability type is at 3. It should be noted that the method of self-reporting was adopted for the
survey, i.e. no medical certification on disability was requested. Note tatistical assessment
was made by C&SD to eliminate possible under-estimation of mentally handicapped through
survey.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://text.disabilityknowledge.org/Banfalvy-Kozokt.htm
Bánfalvy Csaba: A fogyatékossággal élő diákok a közoktatásban (részletek)
A fogyatékos emberek megoszlása
(súlyosabbak) fogyatékosságuk szerint, 1986
Fogyatékosság
Mozgássérült
Testi fogyatékos
Értelmi fogyatékos
Látásfogyatékos
Hallásfogyatékos
Beszédhibás
Egyéb

Megoszlás, %
31,0
9,9
8,2
19,5
19,5
4,7
11,2

…
Az 1990-es és a 2001-es, önbevalláson alapuló, népszámlálási adatokat összevetve
NAGY megállapítja, hogy a „fogyatékos emberek száma 1990-ben 368265, 2000-ben 577006
volt, népességbeli arányuk 3,5%-ról 5,7%-ra emelkedett. A sérült emberek számának ilyen
rohamos növekedése (tíz év alatt kb. másfélszeresére) valószínűleg a statisztikai és
diagnosztikai problémákra (tévedések) vezethető vissza, és nem a valós helyzetet tükrözi.”
(2005, 5.)
Mindenesetre, a 2001-es népszámlálási adatok szerint a fogyatékossággal élő emberek
száma és megoszlása az 1. grafikonon látható módon alakult.
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1.grafikon
A fogyatékossággal élő emberek megoszlása a fogyatékosság jellege szerint (2001, KSH)
…„A fogyatékosságot leggyakrabban betegség okozza. A két népszámlálás adatai között nagy
különbség mutatkozik a veleszületetten fogyatékossággal élő emberek arányai között, arányuk
1990-ben 31,8%, 2001-en 17%. Ebben valószínűleg nemcsak az egészségügyi ellátás
színvonalának javulása játszik szerepet, hanem a fogyatékosok között az időskorúak
számának növekedése is. Mivel a szerzett fogyatékosságok az életút későbbi fázisaihoz is
kapcsolódhatnak, a veleszületett fogyatékosságok a gyermekek körében a legmagasabbak
(2001-ben 66, 8%), és idős korban a legalacsonyabbak (4%).
….
Az értelmi fogyatékos, siket, siketnéma, néma és beszédhibás emberek között magas a
veleszületetten fogyatékosok aránya, a mozgássérülést, egyéb testi fogyatékosságot, vakságot,
gyengénlátást többnyire betegség okozza. A fogyatékos személyek nagy része (86%) egy,
12% kettő, 2% három fogyatékossággal él.” (NAGY 2005, 9)
…..
Már évtizedek óta az jellemzi a fogyatékossággal élő diákok alapfokú képzését, hogy
az összesen mintegy 2500-3000 látási, hallási, mozgás, beszéd és halmozottan fogyatékos
gyerek mellett ennek a létszámnak körülbelül kilenc-tízszeresét teszi ki az értelmi
fogyatékossággal élő diákok iskoláiban tanulók száma. Ezen belül is a gyermekeknek a 90 %a az enyhe értelmi fogyatékossággal élő diákok iskoláiban vagy a számukra az általános
iskolákban elkülönített speciális osztályokban tanul. Miközben azonban a középsúlyos és
súlyos értelmi fogyatékossággal élő diákok iskolai létszáma nem változik, erősen hullámzik
az enyhe fokban értelmi fogyatékossággal élő diákok iskolai népessége.
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Problémakör: Az iskoláskorú SNI gyermekek jelenlegi ellátottsága, különös
tekintettel a szélesebb értelemben vett integrációs lehetőségekre, a rendszer
költség-és szakmailag hatékony javítása.
Az integráció és inklúzió témakörének Magyarországon is kiterjedt szakirodalma van, jóllehet
ebből az értelmileg akadályozottak csoportja gyakorlatilag kimarad. Ez a gyakorlat (és elmélet)
szöges ellntétben áll az EU-s gyakorlattal. Ausztriában vagy Németországban jelentősen
előttünk járnak a tágabb értelemben vett inklúzió terén (lsd. alább), nem beszélve az angolszász
vagy a skandináv országokról.

Itt csupán néhány olyan szempontra szeretném felhívni a figyelmet, amelyekről máshol
kevesebb szó esik. Mindkettő az integráció fogalmának túl szűk értelmezésérvel kapcsolatos.
1.

Az integráció kifejezést szakmai és össztársadalmi szinten egyaránt szokásos

kizárólag arra a helyzetre érteni, amikor fogyatékos (SNI) gyermekeket a többségi
iskolában oktatnak. Ennek a korlátozott értelmezésnek a következménye, hogy a
súlyosabban értelmi fogyatékos SNI gyermekek esetében szóba sem kerül az integráció
/inklúzió, a gyakorlatban pedig ilyen értelemben kellene kezelni az EÁI-ba járó
középsúlyos fokban értelmi fogyatékos gyermekek helyzetét is. Azt is jól tudjuk azonban,
hogy ezek az oktatási formák csak és kizárólag akkor lehetnek célravezetőek, ha a
környezet (a befogadó csoport tagjai, a többi gyermek szülei az iskolában) megfelelő
felkészítése után, a tárgyi és személyi segítség rendelkezésre áll, a módszereket a
gyermekek fogyatékosságának, életkorának megfelelően választják ki, és folyamatosan
felülvizsgálják a megvalósítást.
Az iskoláskorú SNI gyermekek integrációja esetén általában szó van az érzékszervi, a
mozgássérült, a magatartásproblémás és a tanulásban akadályozott gyermekekről. Alig
esik szó viszont az értelmileg akadályozott populációról és az autistákról, pedig az
esélyegyenlőség és a normalizációs elv nem engedi, hogy a többiektől eltérő minőségben
gondolkodjunk róluk.
Amikor ez a felvetés valahol elhangzik, ellenérvként azonnal szóba jön egy olyan érv,
amivel a jelenlegi közoktatási rendszer ismeretében nem, vagy alig lehet vitatkozni: a
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jelenleg kötelezően előírt többségi iskolai osztálylétszámok esetén szóba sem jöhet a
középsúlyos-súlyos fokban értelmi fogyatékos SNI gyermekek inklúziója.
Néhány dolog van, ami arra biztatna minket, hogy ezen a téren továbbgondolkodjunk:
-

Az ELTE B.G. Gyp Kar Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak
Pedagógiája Tanszék Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszéki Csoport
munkatársai évek óta több európai egyetemmel állnak az Erasmus hallgatói és oktatói
mobilitás keretében kapcsolatban. Így a külföldi oktatók előadásaiból és
publikációiból közvetetten, illetve a külföldi tanulmányutaink során közvetlenül is
elég sok tapasztalat gyűlt össze arra vonatkozóan, hogy a súlyosabb fokban értelmi
fogyatékos gyermekek estén is megteremthetőek az inkluzív oktatás bizonyos
formáinak feltételei.

-

Hazánkban az iskoláskor előtti együttnevelésnek már vannak előzményei a
gyakorlatban. Ezek a bölcsődei és óvodai integrációs kísérletek jó alapot
szolgáltathatnának a társadalmi elfogadáshoz.

Az inkluzív iskoláztatással kapcsolatosan a következő témák megbeszélésére lenne szükség:
- törvényi szabályozottság
- szakmai motiváltság
- szakmai tudatosság
Fontos lenne, hogy ezen a téren is beinduljanak olyan kísérletek, amelyek a mai magyar
társadalmi keretek között felmérnék a lehetőségeket és az alkalmazható módszereket. Jó
lehetőséget kínálhatna erre a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Főiskolai Karán
bevezetett tanulásban akadályozottak gyógypedagógusa - tanító, illetve értelmileg
akadályozottak gyógypedagógusa - tanító szakpárosítások.

2. A másik, az SNI gyermekek integrációját érintő szűk értelmezés következménye, hogy
nem hangoztatjuk eléggé a társadalmi integráció fontos területeit, mint:
a.) Laikus környezet (média szerepe!!)
b.) Helyi közösségek (személyes találkozások, pl. Heidelbergi minta: közös
„klubok”)
Vannak olyan példaértékű kezdeményezések, mint a Kézenfogva Alapítvány „Fogadd el,
fogadj el!” című országos rendezvénysorozata, vagy az „Osztályfőnöki óra” című
kezdeményezés, ahol általános - és középiskolás tanulókkal ismertetik meg az értelmi
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fogyatékosságot. Sok még a tennivaló ezen a téren, hogy ne forduljanak elő olyan esetek, mint
napjainkban az egyik vidéki nagyvárosban, ahol a környéken lakók minden erejükkel meg
akarják akadályozni, hogy értelmi fogyatékos személyek lakóotthona létesüljön az
utcájukban. A tudatlanság, információhiány, az ismeretlentől való szorongás, és még számos
dolog tetten érhető az ilyen helyzetekben, amelyekkel foglalkozni kell.
d.) Család
Mindenki számára nyilvánvaló, hogy egy gyermeknek a származási családba történő
integrációja magától értetődő folyamat, amennyiben ez nem történik meg, a gyermek
pszichoszociális fejlődése kárt szenved. Értelmi fogyatékossággal született gyermek esetén a
családi integrációnak különös jelentősége van: a fejlesztés alapjául szolgál. A helyzettel való
törődés fontosságát kiemeli az a tény, hogy a gyermek fogyatékosságának tudatában a családi
elutasítás sokkal gyakrabban fordul elő (Radványi, 2006).
A fogyatékosság ténye közlésének körülményei nagy szereppel bírnak, a szülők
mentálhigiénés ellátása már a koari időszakban is nagyon fontos lenne.

3. Nem pusztán az integráció elvét, hanem a normalizációs elvet és más, az Országos
Fogyatékosügyi Törvényben deklarált alapelveket is sért a súlyosan, halmozottan sérült
gyermekekre vonatkozó legújabb törvényi szabályozás megvalósítása. Az Országgyűlés 2005
novemberében elfogadta a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítását. A
törvénymódosítást az Oktatási Miniszter 2005. október 24-én nyújtotta be, és azt sürgősséggel
tárgyalták. Az így szültetett törvény előírja, hogy tankötelezettségét minden gyermek iskolai
keretek között teljesítse, akkor is, ha súlyosan fogyatékos.
A döntést fontosnak és pozitívnak tartom, megvalósításának lehetőségeivel kapcsolatosan
azonban néhány szempontra szeretném felhívni a figyelmet:
Az 1985. évi I. törvény kimondja a megkülönböztető elnevezések megszüntetését: az
iskolák fogyatékossági csoportok szerinti - a korábbi „kisegítő iskola” és „foglalkoztató
iskola”- elnevezései megszűntek, ehelyett az iskolák egységesen „általános iskola” elnevezést
kaptak. Azonban az oktatási törvény módosításával új iskolatípus („fejlesztő iskola”) jön létre,
amely elnevezésében nem használja az általános iskola megjelölést, ezzel megkülönböztet, ellentétben a társadalmi befogadást elősegítő, mindenki által jól ismert normalizációs és
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integrációs elvekkel és törekvésekkel. Jóllehet a törvényalkotók ezt a nehezményezést hárítják
azzal, hogy nem külön iskolatípusról van szó, de:
Az elnevezés különálló
Külön irányelveket írtak rá
A jelenlegi iskolarendszertől teljesen független helyszíneken alapíthatnak ilyen
intézményeket
Az ott folyó tevékenység módszertanilag egyoldalúan van kidolgozva. A
súlyosan-halmozottan fogyatékosok esetében a statisztikák 90% körül jelölik
az értelmi fogyatékosság jelenlétét, erre a területre, valamint az érzékszervi
sérülésekre vonatkozóan nem tartalmaz a módszertan kellő anyagot.
Az oktatási törvény módosítása továbbra is lehetővé teszi, hogy a fejlesztő iskola „a
fogyatékosok ápoló, gondozó otthonában nyújtott gondozás, …” keretében valósuljon meg.
Így a gyermekek továbbra sem jutnak ki azokból az intézményekből, ahol folyamatosan
tartózkodnak, ami a normalizációs elvvel (..azonos napirend, azonos hetirend… az épekhez
hasonlóan..) teljesen ellentétes. Az „out-patient” szolgáltatásból ezzel visszalépünk az „inpatient” szolgáltatásra (lsd. a fejezet mellékletében: „A speciális oktatási szolgáltatások
felépítése Drew, Logan, Hardman: Mental Retardation. Merrill Publishing, 1984.”)
Nem pusztán az egészségügyi intézményekben nyújthatnak fejlesztő iskolai
felkészítést az oda utaltaknak, hanem az Enyhe fokban értelmi fogyatékosok általános iskolái
is megtehetik ezt (alapító okirat módosításával), mindkét helyszinen erős szakmai kontrollt
kellene biztosítani arra vonatkozóan, hogy a gyermekeket kik, milyen szakmai végzettséggel,
milyen tudásanyaggal, módszerekkel és körülmények között fejlesztik. Remélhetőleg kevés
olyan eset fordul elő, hogy a magasabb támogatás miatt fogadják be ezeket az SNI
gyermekeket, ha mégis így lenne, a „rideg integráció” súlyos eseteivel kell számolnunk.
A 168/2000. (IX.29) kormányrendelet a gyógypedagógiai felsőoktatás képesítési
követelményeiben az értelmileg akadályozottak pedagógiája szakterület a következőkkel
jellemzett:
1. Képzési cél: … olyan széleskörű általános műveltséggel, valamint magas szintű
szaktudományi, gyógypedagógiai ismeretekkel, elméleti és gyakorlati tudással rendelkező
szakemberek képzése, akik képesek az értelmileg akadályozott (mérsékelt, súlyos,
legsúlyosabb fokú értelmi fogyatékos) gyermekek, fiatalok és felnőttek speciális nevelési,
fejlesztési szükségleteinek megállapítására, állapotuk és élethelyzetük javítására irányuló
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gyógypedagógiai nevelési, oktatási, fejlesztési, pedagógiai terápiás és pedagógiai prevenciós
feladatok ellátására.
.....
Máshol: ”A terapeuta szakágon …a képzés kiterjed a halmozottan akadályozottak
fejlesztésére történő felkészítésre is.”
A megvalósítás előtt érdemes lett volna az Uniós példákat tanulmányozni, egyes
országokban több, mint 20 éves múltra tekint vissza a teljes iskolakötelezettség. Az Erasmus
oktatói mobilitás keretében hazánkban előadásokat tartó professzorok sokat beszélnek a
tapasztalatokról, illetve azokat könyvek formájában is publikálták.
Nem csupán az elvi háttér indokolná a súlyosan, halmozottan fogyatékos tanulók
kiemelését a bentlakásos intézményekből, hanem az anyagi megfontolások is ebbe az irányba
mutatnak. Az egészségügyi intézményekben a szakemberellátottság, illetve az oktatáshoz
szükséges tárgyi feltételek nem megfelelőek, illetve csak igen költségesen lehet mindenhol
ezeket megfelelő mennyiségben és minőségben rendelkezésre bocsátani, - a KÁI-ban
(Középsúlyos fokban Értelmi Fogyatékosok Általános Iskolája) ugyanakkor rendelkezésre
állnak.
Szakmailag igen nehezen értelmezhető a törvénymódosítás azon mondata, hogy: „A
fejlesztő iskolai oktatásban a tanulókat a fogyatékosságuk, fejlettségük és életkoruk alapján
osztják be fejlesztő csoportokba”. Aki ismeri világukat, tudja, ez azt jelenti, hogy minden
gyermek külön csoportot képezne. Véleményünk szerint a halmozottan és súlyosan értelmileg
akadályozott személyek fejlesztése során nem csoportkövetelmények, hanem egyéni
fejlesztési terv alapján dolgozunk. A szakon tanuló főiskolai hallgatókat is erre készítjük fel.
Újabb nehézséget jelent a kialakult helyzetben, hogy nem áll rendelkezésünkre olyan
biztonságos vizsgáló eljárás, amely segítségével könnyen eldönthetnénk, közülük ki és milyen
indokkal nem kell, hogy részt vegyen az iskolai oktatásban. Okot erre csupán egészségügyi
probléma szolgáltathat, erre vonatkozóan viszont inkább csak (lehetőleg kórházi háttérrel
rendelkező) szakorvos adhat javaslatot. Így kétségeket kelt a tv. Következő bekezdése:
„Ha a tanuló – a Szakértő és Rehabilitációs Bizottság szakvéleményében foglaltak
szerint – nem tud részt venni a fejlesztő iskolai oktatásban, a tankötelezettségét egyéni
fejlesztő felkészítés keretében teljesíti. Az egyéni fejlesztő felkészítés megszervezhető otthoni
ellátás keretében, illetve a fogyatékosok ápoló-gondozó otthonában, a fogyatékosok
rehabilitációs intézményében, a fogyatékosok nappali intézményében, a gyógypedagógiai
tanácsadó korai fejlesztő gondozó központban, illetve a konduktív pedagógiai intézményben”.
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Mi indokolhatja, hogy iskolába nem, de más intézménybe járhat a gyermek, és mi a biztosíték
arra vonatkozóan, hogy pl. a szülők esetleges kényelmi szempontok alapján nem próbálják
meg a döntéshozókat presszionálni a felmentésre? Ez egyben implikálja azt a megoldást is,
hogy a gyermek vagy fiatal az ápoló-gondozó otthonban marad, onnan nem mozdul ki.
Kérdés, hogy mi történjen a törvénymódosítás után azokkal a gyermekekkel, akik
jelenleg a KÁI-kban vannak? Jelenleg is vannak súlyosan, halmozottan sérült tanulók a KÁIkban, bár illegálisan, hiszen az iskola elnevezése (helytelenül) csupán középsúlyos fokban
fogyatékosokra vonatkozik. A minisztérium által jóváhagyott, erre az iskolatípusra vonatkozó
tanterv is tartalmazza a súlyosan fogyatékos elnevezést (tény, hogy még ez sem valódi
kerettanterv!) lsd.: melléklet: Üllői tterv. Mindez egyezik az európai trenddel, ahol
tankötelezettek a súlyos fogyatékosok, és a hozzájuk legközelebb álló fogyatékossági csoport
(KÁI) iskolájába vannak integrálva. Az ezzel kapcsolatos kutatásról számolt be tanszéki
csoportunk a 2006-ban Bécsben megrendezésre került nemzetközi gyógypedagógiai
konferencián. (Dr. Radványi, Katalin – Regényi, Enikő – Mede, Perla – Barthel, Betty:
Kinder mit schwerer und Mehrfachbehinderung in Schulen für Kinder mit geistiger
Behinderung in Ungarn)

Konzultációs céllal birtokomban van négy nagy európai egyetem, Lipcse, Potzdam, Würzburg
és München értelmileg akadályozottak (középsúlyos-súlyos fokban fogyatékos) fejlesztésének
oktatásával foglalkozó egyetemi tanszékek professzorainak, valmint a berlini Humboldt
Egyetem pszichológia professzorának írásbeli állásfoglalása, akik valamennyien egyetértenek
velem a fent említett kérdésekben.

4. Felül kellene vizsgálni a jelenleg érvényben lévő tanterveket, amennyiben „kerettanterv”
elnevezést kaptak, legyenek azok valóban kerettantervek, és ne szigorúan strukturált zárt
kurrikulumok. A kerettantervek alkalmazása jelentősen megkönnyítené a különböző
képességű gyermekek együttnevelését. A kerettantervekre jó példa az ELTE BGGYFK
értelmileg akadlyozottak gyógypedagógusa szakon tanított Bajor tanterv.
A jelenleg érvényes fogyatékos tanulók iskolai irányelvei KÁI- ra vonatkozó része
ugyancsak felülvizsgálatra szorul, régen készült és még régebbi szemléletet tükröz.
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Melléklet
3. problémakör, az integráció
Dr. Radványi Katalin: Az értelmileg akadályozottak integrációjáról

Előadásvázlat
Szakmai továbbképzéseken tartott előadás

A speciális oktatási szolgáltatások felépítése
(In.: Drew, Logan, Hardman: Mental Retardation. Merrill Publishing, 1984.)

I. szint

II. szint
III. szint

IV. szint

V. szint

VI. szint

VII. szint

A gyermekek az általános iskolába járnak, azok
a „fogyatékosok” is, akik orvosi vagy terápiás
segítséggel (vagy azok nélkül) képesek
az osztályhoz alkalmazkodni
Általános iskolai ellátás kiegészítő
oktatási szolgáltatással
Tanulás részben speciális
osztályokban
Teljes időben speciális
osztályokban

„Out-patient”

szolgáltatások
(iskolai szisztéma)

Speciális
állomások
Otthon

Oktatás
a kórházban
vagy a lakóhelyi
környezetben

„In- patient”
szolgáltatások

„Nem oktatási szolgáltatások”
(orvosi és ápoló ellátás
szupervizióval)
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Az iskolai oktatásban nélkülözhetetlen elvek (Speck, 1991):

ELŐSZÖR: Az értelmileg akadályozott gyermek számára elengedhetetlenül fontos a
speciális tanulási segítség.
MÁSODSZOR: Az iskola a gyermek számára elfogadó élettérnek

bizonyuljon.

Ennek feltételei:
- a gyermek az iskolában szociálisan eléggé elfogadottnak, érzelmi biztonságban és védve
érezze magát.
- kapja meg a lehetőséget arra, hogy cselekvési kompetenciáit és élményszerző képességeit
kibontakoztathassa, méghozzá képességei valamennyi területén
- tudjon szociális kapcsolatokat kialakítani, vagyis legyenek barátai, kommunikációs
közeledési és válaszadási próbálkozásaiban támogatásra találjon.
- az iskolai mindennapoknak legyen számára megbízható ritmusa, amely orientációt és
biztonságot nyújt, valamint közeget a kikapcsolódáshoz és pihenéshez.
- kapjon lelki és erkölcsi támaszt, amely abban mutatkozik meg, hogy emberi méltóságára
tekintettel vannak és

emberi értékei minden egyéni gyengesége ellenére számítanak

másoknak.
HARMADSZOR: egy intézmény csak akkor tekinthetünk életterünknek, ha az a környezettel
élő, dinamikus kapcsolatban van.
NEGYEDSZER: biztosítani kell a súlyosan fogyatékos gyermekek és fiatalok bevonását az
iskolai oktatásba.
ÖTÖDSZÖR: az értelmileg akadályozottak iskolájában folyó pedagógiai munka szervezett
kooperációt igényel (team-munka, szülői együttműködés), és a gyakorlati tanulás felé
orientálódjon.
Végül elvként fogalmazza meg, hogy elengedhetetlenül fontos a pedagógiailag
tervszerű munka (nem teljesen nyitott kurrikulum).

Mindezek figyelembevételével Strasser (1994) nyomán a legfontosabb célok:
- Biztonságot nyújtani, szert tenni bizalomra ( tapasztalatszerző-és kapcsolatteremtő képesség
fejlesztése)
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- Kibontakoztatni az egyéni képességeket (tanulási képességek fejlesztése, önállóság,
nagykorúvá válás elősegítése)
- Gyakorló - és kísérletező tér kialakítása a gyermek egyéni elvárásaihoz igazodva (a
rátermettség és életmegvalósítás fejlesztése).

Egy előremutató kezdeményezés: az ún. "befogadó" (inkluzív) iskola:
Mit is jelent az un. "befogadó" iskola?
Mindenképpen teljesülnie kell a Speck által az értelmileg akadályozottak esetében
megfogalmazott, az iskola feladatait illető kritériumoknak.
A befogadó iskola legyen valóban befogadó, ehhez olyan képzettségű és szellemiségű
szakemberek kellenek, akik többedmagukkal képesek a csoportban az egyéni igények és
szükségletek maximális figyelembe vételével harmonikus és hatékony fejlesztő munkát
végezni.
A befogadó iskola jellemzői (Bradley és mtsai 1997):
- Minden tanuló a lakóhelyén látogatja az iskolát.
- Megvalósul a "zéró visszautasítás" filozófia
- A sérült tanulók az iskolában arányosan részesei a közösségnek
- Megnevezett adminisztrátor felelős az iskola összes programjáért
- Sérült és nem sérült tanulók szoros kapcsolatban vannak egymással
- A tanulók koruknak megfelelő osztályban foglalnak helyet
- Minden tanuló részesül az alapszintű kurrikulumban
- A csoportbeosztás heterogén
- Természetes az individualizált instrukció, a kooperatív tanulás és a kortárs segítés.
- A szolgáltatásoknak megfelelően gondoskodnak természetes oktató környezetről
- A szakértelem és a tárgyi feltételek megoszlanak a gyermekek között
- A tanári kar együttműködése evidens
- Külső támogató rendszereket alkalmaznak.
- A tanárok és a tanulók ösztönözve vannak a különbözőségek megbecsülésére
- A szabályok a korrektségre és egyenlőségre vonatkoznak, és a szociális jártasságok elérésére
való törekvés is van olyan értékes, mint a tudományos jártasságoké.
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ég
írálat

Oktató
programigények
A
speciális
Oktató
program a
Identifikálni
Az
oktató
program
felbecsülése
bevezetése
megtervezése
speciális

Kommunikáció
és
együttműködés
más
A speciális oktató program kidolgozásánakszakemberekkel
folyamata:
és a szülőkkel
kiértékelése
szükségletű tanulót

A team tagjai:
1. Speciális tanárok (utazótanárként is lehet)
2. Szülők: a program kidolgozásában rész vesznek
otthon is alkalmazni tudják
3. A többi tanuló
4. Iskolapszichológusok: - a fejlődést regisztrálják,
- interjút készítenek a szülőkkel,
- más szakemberekkel konzultálnak a gyermek képességeiről
-

részt vesznek a team-megbeszéléseken

-

tréningeket és csoportokat tartanak a tanároknak

5. Iskolai szociális munkások:
-

általános információkkal látják el a szülőket
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-

külső csoportokkal kapcsolattartást szerveznek

6. Iskolai „counselor”: megszervezi a teamek tagjainak feladatait és a tanulóknak a
konkrét szolgáltatásokat
7. Iskolai „nővérek”: egészségügyi vonatkozású információkat és segítést nyújtanak
8. Egyéb team-tagok: pl. különböző terapeuták, audiológus, stb.

Iránymutató törvénykezés fogyatékos személyek számára
/Lewis R.B.-Doorlag,D.H.: Teaching Special Students in the Mainstream. Merril, Columbus,
Ohio, 1995/
Az Egyesült Államokban drámai hatással járó törvények az 1970-es és 1990-es években
voltak.
Az oktatással kapcsolatos törvények:
1975: Valamennyi fogyatékos gyermekre vonatkozó oktatás
Minden iskoláskorú fogyatékos gyermek számára garantálja a megfelelő oktatás
szolgáltatását. Jóllehet a törvény nem használja a „általános” (többségi) /mainstream/
kifejezést, általában úgy nevezik, hogy „általános, v. többségi” törvény, mert előírja, hogy a
fogyatékosok számára a normál osztályokban tanuló társaikkal együtt történjen az oktatás, a
nekik legmegfelelőbb módon. Kimondja:
Minden fogyatékos tanuló számára biztosított a szabad, célirányos általános oktatás.
Minden fogyatékos tanuló számára egyéni oktatási programot kell kidolgozni
(Individual Education Program)
A

szülőknek

jogukban

áll

részt

venni

gyermekük

oktatási

programjának

kidolgozásában
A fogyatékossággal élő tanulókat a legkevésbé korlátozó környezetben kell oktatni,
azaz ne tekintsék őket fogyatékosnak, amennyire csak lehetséges.
A tesztek és más, a fogyatékos tanulók esetében alkalmazott felmérések nem lehetnek
diszkriminatívak a faj, a kultúra vagy a fogyatékosság tekintetében.
Megfelelően kimunkált eljárásokat kell alkalmazni annak érdekében, hogy hogy
megvédjék a fogyatékos tanulók és szüleik jogait.
A szövetségi kormány biztosítson az államok számára anyagi eszközöket, amivel
segítsen kiegyenlíteni a fogyatékos tanulók oktatására kiadott költségeket.
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1990-es Oktatási törvény a fogyatékos személyekről.
Változzon a törvények nyelvezete: az akadályozottság (handicap) helyére kerüljön a
fogyatékosság (disability) kifejezés.
A fogyatékosságok felsorolásához csatolt „autizmus” és „traumás agykárosodás”
kifejezéseket jogilag (törvény által) lefedve a „figyelmi deficit zavarok állapotának
tanulmányozására” változtassák meg.
Az egyéni oktatási programok tartalmazzanak átmeneti szolgáltatásokat 16 éves, vagy
annál idősebb tanulók részére (fiatalabbaknak is, ha az a megfelelő)
Hívják a támogató szolgáltatást „segítő technikai eszköznek” és „segítő technikai
szolgáltatásnak”.
Forrásokat kell biztosítani a különböző csoportokba toborzott személyek számára,
hogy a speciális oktatás terén karriert fussanak be.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Az esélyegyenlőség:
- megteremtése azt a folyamatot jelöli, amely által a társadalom általános rendszere, beleértve
a fizikai és kulturális környezetet
a szociális és egészségügyi ellátást
a lakást és a közlekedést
az iskolázási és munkalehetőségeket
a társadalmi érintkezést
a szabadidő, szórakozás és sportlehetőségeket mindenki - így értelmileg
akadályozottak számára is hozzáférhetővé alakítják
- lényeges fogalmai:
1. a fogyatékos embert a társadalmi életben és a fejlődésben egyenlőnek tekintsék és
elfogadják
2. ezáltal lehetősége legyen a részvételre a többi ember között ott és ahol erre képes.
Normalizációs elv:
- minden értelmileg akadályozott ember számára olyan életmintát és hétköznapi
életfeltételeket kell elérhetővé tenni, melyek a társadalom megszokott feltételeinek és
életmódjának a lehető legnagyobb mértékben megfelelnek.
(Nirje, 1993)
Összetevői: 1. szabályos, rendszeres napirend
2. szabályos, rendszeres hetirend
3. szabályos, rendszeres éves tevékenységek
4. az életciklus normális tapasztalatainak biztosítása
5. a megfelelő tisztelet
6. a kétnemű világban való élet feltételei
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7. megfelelő életszinvonal
8. megfelelő környezeti feltételek

ENSZ Közgyűlés 1971 dec.20:
„Az értelmi fogyatékosok általános és különleges jogairól”
Az értelmileg akadályozott embereknek ugyanazok az alapvető jogaik, mint ugyanazon
ország bármely állampolgárának
≈ joguk van megfelelő orvosi ellátásra
≈ joguk van anyagi biztonságra
≈ joguk van saját családjukkal élni
≈ joguk van szakképzett gyámra
≈ joguk van a kizsákmányolástól, visszaéléstől és lealázó bánásmódtól való védelemre
A jogok korlátozása vagy megtagadása esetén törvényes biztosítékok kellenek a visszaélés
bármely formájának megakadályozására.

Új Országos Fogyatékosügyi Program (10/2006. (II. 16.) OGY határozat az új Országos
Fogyatékosügyi Programról
Célja: a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, önrendelkező képességének, önálló
életvitelének, a társadalmi életben való aktív részvételének biztosítása érdekében azon
intézkedések meghatározása, amelyeket…. legkésőbb az esélyegyenlőségi törvényben
megadott határidőkig végre kell hajtani.
A program alapvető elvei:
1 A prevenció elve
2. A normalizáció elve
3. Az integráció elve
4. Az önrendelkezés elve
A hátrányos megkülönböztetés tilalmának és az előnyben részesítés kötelezettségének elvei
A rehabilitáció elve
A személyhez fűződő jogok védelmének elve
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Részletek
Dr. Radványi Katalin: Értelmileg akadályozottak oktatása iskoláskorban
Lektorált kéziratból
/Készült Gordosné Szabó Anna felkérésére a „Gyógyító pedagógia” c. kiadványba
(Medicina, Budapest. 2004.) nyomdába küldéskor helyhiány miatt közléstől visszautasítva/

Az iskoláztatás és az oktatás fogalmának értelmezése értelmi akadályozottság esetén
Az értelmi fogyatékossággal élő emberekkel való intézményes foglalkozás, oktatásuk
és iskolai nevelésük közel két évszázados múltra tekinthet vissza (Gordosné, 1962, 2000).
Napjainkban is jelentős változások történnek ellátásukkal, nevelésükkel kapcsolatosan
(Esélyegyenlőségi Törvény, Országos Fogyatékosügyi Program).
Az értelmileg akadályozott gyermekek a magyar közoktatási törvény alapján
tankötelesek, iskolájuk alapfokú nevelési-oktatási intézmény, általános nevelési irányultság
jellemzi, vagyis ugyanazok az alapelvek és eljárások irányadóak, mint általában mindenfajta
nevelésben. Szükség van azonban speciális nevelési irányultságra is, amely alapján mind az
értelmi akadályozottság súlyosságát, mind az egyéni különbségeket figyelembe kell venni.
(Speck, 1983). Az oktatás és nevelés célja, hogy egész életükre kihatóan növeljük esélyeiket a
mind teljesebb életre, hogy képességeiket kibontakoztathassák, saját megelégedésükre
élhessenek a társadalom tagjaként, partnerkapcsolatokat létesítsenek, rendelkezzenek
döntésképességgel és relatív függetlenséggel.
Az általános iskolára jellemző müveltségadó szempontok esetükben azonban csak
szűken értelmezhetőek.

Az iskolai oktatás többszempontú megközelítése
A Nemzeti Alaptanterv műveltségi területei az értelmileg akadályozottak iskolájában
módosulnak. Ez azonban nem jelenthet pusztán redukált tartalmat, ami korábban
előfordulhatott, vagyis ugyanazt tanították náluk, mint a tanulásban akadályozott
gyermekeknél, csak lassabban. Ez a módszer nagyrészt kapcsolódott a deficitorientált
szemlélethez, nálunk a 60-as évek óta fokozatosan megszűnt.
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A Nemzeti Alaptanterv értelmileg akadályozottak iskolái számára kidolgozott
módosult változatának célja, hogy a gyermekek az önállóság és a tájékozódás területein minél
magasabb szintre jussanak, vagyis a perszonális és szociális integrációs képességek fejlesztése
(Hatos, 1996).

A speciális oktatás paradigmáinak változása a gyógypedagógiában. A speciális nevelési
szükségletből adódó feladatok, az oktatás tartalmának tervezési szempontjai
A célok alapján megfogalmazódnak a feladatok. Olyan tudás elsajátítására kell
törekedni, amely a mindennapi életban felhasználható, például a kommunikáció terén nem
elsősorban az írásbeli kommunikáció fejlesztésén van a hangsúly, mint az általános iskolában,
sokkal inkább az interperszonális kommunikációt, a verbális és metakommunikációt kell
fejleszteni.

Az ökológiai szemlélet
Az előzőekben említett holisztikus elméletek képezik az alapját azoknak a
megfontolásoknak, melyek a gyógypedagógia elméletébe integrálták a humánökológiai
szemléletet (Speck, 1987, Hatos, 1992, Dill, 1996).
Az ökológiai szemlélet abból indul ki, hogy az ember önszabályozó rendszer, mely
önmagában nagyobb rendszerek részeként értelmezhető (Dill 1996). Ennek alapján a
gyermekek

fejlesztése

gyógypedagógiában

is

szempontjából
érvényesek.

bizonyos
Például:

a

konklúziók

adódnak,

szokások

kiépülésével

melyek

a

bizonyos

magatartásmódok stabilizálódnak, de egzakt módon nem lehet egyes emberek viselkedését
megtervezni. Magának a tevékenységnek nem szabad kizárólag az értelmileg akadályozott
emberre vonatkoznia, hanem abba a környezetet is be kell vonni, azon megfontolás alapján,
hogy az ember a környezetével kölcsönhatásban van. Az értelmileg akadályozott ember –
mint mindenki más - önszabályozó rendszer, homeosztázisra, illetve szükségletei kielégítésére
törekszik. A hiányérzet és az ebből eredő frusztráció gyakran nyugtalansághoz, zavart
viselkedéshez vezet.
Jelenleg azonban a gyógypedagógia gyakran nem felel meg ennek az ökologikus
felfogásnak, inkább a klasszikus világkép tükröződik benne. (Gaál, 1996). Az értelmileg
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akadályozottak pedagógiájában azonban nyomait régen felfedezhetjük például a munkára
nevelésben, vagy a korábbi Általános ismeretek oktatásában.

A normatív fejlődésmodell, mint a tervezés alapja
Az értelmileg akadályozott gyermekek fejlődési tempója más, fejlődési szekvenciáik
módosulnak, jóllehet az általános fejlődést követik
A normalizációs törekvések az értelmileg akadályozott gyermekek nevelésében,
oktatásában is szemléletváltáshoz vezettek. Az un. "normatív fejlődésmodell" elméleti
pozíciói alapján következő szempontokat kell figyelembe venni ( Speck 1981):
- A viselkedés érése és változása bizonyos fejlődési hierarchiát követ, pl. a
kisgyermekek előbb tanulják meg a tárgyakat megragadni, mint elengedni, a hangadást előbb
produkálják, mint szavak mondását, stb.
- A viselkedés megszervezése az egyszerűbb teljesítménytől halad a bonyolultabb felé,
pl. a gyermekek előbb használják a szemüket észlelésre, mint olvasásra.
- A komplex viselkedés egyszerűbb alkotórészek koordinációjából és modifikációjából
áll össze, gondoljunk csak a szem-kéz koordinációra, amelyet megelőz a célzott nézés és a
fogás.
- A fejlődésében visszamaradott, sérült gyermekek fejlődése általánosan ugyanazokon
a szekvenciákon át történik, mint a nem fogyatékosoké, csupán a gyorsaságban és az egyes
funkcióterületeken az adott képesség megjelenésének időpontjában van különbség
- A fejlődési normák annál megbízhatóbban jelennek meg, minél fiatalabb a gyermek.
- Intervenciós szempontból értelmileg akadályozottaknál a normatív fejlődésmodell
szoros kapcsolatban áll a fejlődési diagnózissal és a fejlődési terápiával, melyek a gyermek
meglévő képességeire helyezik a hangsúlyt a hiányosságok számbavétele helyett.
- Az operacionalizált fejlődési lépések, mint a magatartás megváltoztatásának
célmegjelölései

jól

kidolgozott

tanítási

technológiát,

részletesen

kidolgozott

viselkedésanalízist, tananyagot, ellenőrzést és megerősítést jelentenek.
A kurrikulumok készítésénél (Hatos, 1996) a normatív fejlődésmodell – alapú
kiindulás bizonyos előnyökkel jár, hiszen kis lépésekre bontott, szisztematikus tanuláshoz
vezet. Operacionalizált, így jól kontrollálható a tanulás és tiszta, világos tervezhetőséget
biztosít a funkciós területek és szekvenciák szerint. Így az egyéni fejlettségi állapot
folyamatosan ellenőrizhető és áttekinthető. Előnye a túlkövetelés elkerülése, illetve a
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normatív fejlődésmodell alapján lehetővé válik az alapvető tanulás: a "tanulás tanulása". A
modell figyelembevételével készült kurrikulum alkalmas arra, hogy súlyosabban értelmi
fogyatékos gyermekek és fiatalok számára is tanulási lehetőséget biztosítsunk. A tanulási és
oktatási tartalmat az értelmileg akadályozott tanulók tanulási szükségletei, sajátosságai és
jövőbeli élethelyzete elemzéséből kell kialakítani. A fogyatékosság súlyossága és jellege
csupán a célok adott kereteinek határait befolyásolhatják, a tartalomra nézve nem lehet döntő
jelentőségük.

A tervezés másfajta megfontolása: zárt, vagy nyitott kurrikulum?
Adam (1981) a tanítás alapját képező kurrikulumok fajtáival foglalkozva bizonyos
fejlődési trendet ismertet. Először un. "zárt" kurrikulumokat dolgoztak ki, amelyek egyfajta
programozott oktatást jelentettek. Pontosan előírták a segédeszközöket, a tanulási stratégiákat,
a szóválasztást, sőt még a gesztusokat és a mimikát is.
Az átdolgozott kurrikulumok a metodikai szempontokat jobban figyelembe vették,
jellemzővé vált a módszerorientált kiindulás, majd a kurrikulumok második generációja, az
úgynevezett „nyitott kurrikulumok” kidolgozása során már nem terveztek zárt tanítási
programokat. Úgy állították össze a tanítási példatárakat, hogy a tanárok didaktikai fantáziáját
ösztönözzék. Csupán tevékenységterületeket jelöltek ki, célokat fogalmaztak meg, amelyeket
a tanárnak a gyermekkel folytatott munkája során figyelembe kellett vennie, valamint szükség
szerint háttér-információkat közöltek. Ez a cselekvésorientált oktatás igénye is.
A tananyag mellett a tanítási célok funkciója is megváltozott: nem irányították többé
az oktatást, hanem egyfajta sémával szolgáltak a tanárnak ahhoz, hogy azok a tanulók spontán
aktivitását figyelembe vegyék.
Az értelmileg akadályozott gyermekek tanításánál Adam óvatosságra int a nyitott
kurrikulumok használatával kapcsolatosan, inkább egy, a zárt kurrikulumokat követő
megoldást javasol. Ne feledjük azonban, hogy a tanulók szélsőséges és extrém fejlődési és
tanulási lehetőségei miatt nem lehet minden tanuló számára egységes és általánosan kötelező
célt kitűzni valamennyi tanulási területen, erre ő is felhívja a figyelmet. A célok valójában
fejlesztési irányok, a tanárt kötelezik arra, hogy a tananyagjavaslatokat a tanuló tanulási
szükségleteivel összhangban, azok alapján tervezze meg.
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Általános elvek, melyeket az értelmileg akadályozott gyermekek iskolai oktatásánál,
nevelésénél figyelembe kell venni
A gyermekek fejlesztésének alapjául szolgáló korszerű kurrikulumok kidolgozásán túl
léteznek olyan meghatározó elvek, amelyek az iskolai fejlesztő munka során kiindulópontként
szolgálnak. Ezeket Speck (1991) az értelmileg akadályozottak iskoláinak jövőjét taglalva a
következőkben foglalja össze:
1. Az értelmileg akadályozott gyermek számára elengedhetetlenül fontos a speciális
tanulási segítség
2. Szükséges, hogy az iskola a gyermeket elfogadó élettérnek bizonyuljon, vagyis:
- a gyermek az iskolában szociálisan elfogadottnak, érzelmi biztonságban, védve érezze
magát.
- kapja meg a lehetőséget arra, hogy cselekvési kompetenciáit és élményszerző képességeit
kibontakoztathassa, méghozzá képességei valamennyi területén
- tudjon szociális kapcsolatokat kialakítani, vagyis legyenek barátai, kommunikációs
közeledési és válaszadási próbálkozásaiban támogatásra találjon.
- az iskolai mindennapoknak legyen számára megbízható ritmusa, amely orientációt és
biztonságot nyújt, valamint közeget a kikapcsolódáshoz és pihenéshez.
- kapjon lelki és erkölcsi támaszt, amely abban mutatkozik meg, hogy emberi méltóságára
tekintettel vannak és

emberi értékei minden egyéni gyengesége ellenére számítanak

másoknak.
3. Egy intézményt csak akkor tekinthetünk életterünknek, ha az a környezettel élő,
dinamikus kapcsolatban van.
4. A súlyosan fogyatékos gyermekek és fiatalok számára is biztosítani kell az iskolai
oktatást.
5. Az értelmileg akadályozottak iskoláiban folyó pedagógiai munka szervezett
kooperációt igényel (team-munka, szülői együttműködés).
Az előzőeket szem előtt tartva Strasser (1994) nyomán megfogalmazhatóak azok a
legfontosabb célok, amelyek az értelmileg akadályozott gyermekeket nevelő iskolák fejlesztő
munkájánál fontosak. Ilyen a biztonságnyújtás, a gyermekek bizalmának elnyerése
(tapasztalatszerzés,

kapcsolatteremtő

képesség

fejlesztése),

az

egyéni

képességek

kibontakoztatása (tanulási képességek fejlesztése, önállóság, felnőtté válás elősegítése),
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illetve a gyermekek egyéni elvárásaihoz igazodó gyakorló – és kísérletező tér kialakítása (a
rátermettség és önmegvalósítás fejlesztése).
Bármilyen feltételek és keretek között tanul az értelmileg akadályozott gyermek,
általános emberi jogai és optimális fejlődése érdekében az alapelvek és az általános célok
maradék nélkül meg kell, hogy valósuljanak.
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4. Problémakör: Néhány megfontolásra érdemes szempont a
szakképzés területén
..."a rokkant fiataloknak szakmai és munkalehetőséget kell kapniuk, nem pedig
rokkantsági nyugdíjat és segélyeket".
(Cselekvési Világprogram a rokkantan ügyében" ENSZ, 1983)

A normalizációs elv
Az 1960-as, 70-es évektől kezdődően svéd és amerikai szakemberek megfogalmazták
az ún. ”normalizációs elvet” (magyarul lsd.: Lányiné,1996, Hatos,1996). A normalizációs elv
lényege, hogy a fogyatékos ember életfeltételeit kívánják a lehető legnagyobb mértékben
közelíteni a nem fogyatékos emberek életfeltételeihez. Ebben a megközelítésben tehát nem a
személyekre kívánnak hatni, hanem a környezeti feltételek, a velük való bánásmód terén
várnak el változtatásokat.

Az Alkotmányban biztosított állampolgári jogok
A Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/A. §-a szerint a Magyar Köztársaság biztosítja
a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat,
különbségtétel nélkül. Az embernek bármilyen hátrányos megkülönböztetését a törvény
szigorúan

bünteti.

A

Magyar

Köztársaság

a

jogegyenlőség

megvalósulását

az

esélyegyenlőtlenségek kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti.
Az 1998. évi

XXVI. tv. „A fogyatékos emberek jogairól és esélyegyenlőségük

megteremtéséről” (Esélyegyenlőségi törvény) 1.§ - a kimondja: „ E törvény célja a fogyatékos
személyek jogainak, a jogok érvényesítési eszközeinek meghatározása, továbbá a fogyatékos
személyek

számára

nyújtandó

komplex

rehabilitáció

szabályozása,

és

mindezek

eredményeként a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, önálló életvitelének és a
társadalmi életben való aktív részvételének biztosítása”
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Az Európai Unióhoz való csatlakozás hatása az esélyegyenlőség megvalósíthatóságára
A munkaerő-piacon észlelhető, hogy többek között a fogyatékkal élő emberek és a nők
a munkaerőpiacra való belépés vagy részvétel szempontjából különösen hátrányos helyzetben
vannak.
Az Európai Unió Strukturális Alapjai az elérhető források hat százalékának erejéig
támogatnak kisebb, szűkebb területre irányuló, de igen nagy jelentőségű programokat,
melyeket "Közösségi Kezdeményezéseknek" neveznek. Az Equal Közösségi Kezdeményezés
az esélyegyenlőségi stratégia formálásának kísérleti műhelye, melyet az Európai Szociális
Alap (ESZA) támogat. Az Equal hozzájárul a munkaerőpiachoz kapcsolódó diszkrimináció és
egyenlőtlenségek megszüntetéséhez. Az Equal Program keretében megvalósított projektek
közös jellemzője az újszerű megoldások keresése, a kísérleti jelleg, mely, ha sikeres,
modellként

szolgálhat

az

esélyegyenlőségi

politika

további

formálásában.

A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 2003. szeptember 30-ig
nyújtotta be az Európai Unió Bizottságához az Equal Program magyarországi végrehajtására
vonatkozó véglegesített programdokumentumot. A teljes jogú tagállami státusz megszerzése
után, 2004-től a magyar Equal Program megvalósítására az Európai Unió előzetes pénzügyi
terve 26,8 millió eurót állapított meg. Az Equal Program keretében pl. az ÉFOÉSZ (Értelmi
Fogyatékosok és segítőik Országos Érdekvédelmi Szervezete) koordinálásában és
részvételével új képzést dolgoztak ki értelmi fogyatékos személyek és segítőik számára,
ebben az integrált munkavégzés elősegítése nagy súllyal szerepel, de ennél talán még
előremutatóbb része a projektnek a munkában részt vevő fiatalok önérvényesítésének
fejlesztése, és az érdekképviselet kialakítása.

Az értelmi fogyatékossággal élő fiatalok és felnőttek munkavégzésének lehetőségei,
személyi és tárgyi feltételek.

A fogyatékossággal élő emberek munkára felkészítése az egész képzési rendszerbe
beilleszkedő részfeladat. Ma már egyre inkább begyűrűzik hazánkba is a felnőttképzés, az
élethosszig tartó képzés fogalma. Azonban a képzést jelentős részben még ma is iskolai
képzésként, vagy iskolaorientált képzésként definiálják. Fontos azonban tudni, hogy az
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önálló, vagy relatíve önálló életvezetésre való törekvés feltétlenül egy folyamatos,
szintentartó, felfrissítő, újdonságokkal szolgáló tanulási folyamatot jelent.

A képzésről:
1. A képzés központi jelentőséggel bír az egyéni életperspektívák kibontakoztatásában.
A képzési rendszer legfőbb célja, és így minden képzési forma feladata, hogy az akadályozott
személyt optimális és széleskörű képzettséghez juttassa hogy társadalmi részvételét lehetővé
tegye és biztosítsa. Minden képzési törekvésnek alapvetően azt a célt kellene teljesítenie,
hogy a fogyatékos személy integrációját fejlessze és támogassa, az eltéréseket, amelyek
várhatóan csak nehezen szűnnek meg, csökkentse.

2. A fogyatékos emberek képzéshez való joga magában foglalja az egyéni fejlesztés
követelményét, amely továbbá már nem csupán a meghatározott intézményhálózat keretei
között mehet végbe. A jövőben nagyobb teret kell nyitni az egyéni választás lehetőségeinek a
fennálló képzési rendszeren belül. Annak, hogy pl. a szülők és a hozzátartozók maguk
választhassanak a megfelelő tanulási- és képzőhelyek közül. Egy rugalmas fejlesztési rendszer
adja a legjobb lehetőséget az integrációra.
3. Nagyobb arányban kell törekedni a fogyatékosok és nem fogyatékosok együttes
képzésére a fogyatékosság jellegétől és mértékétől függetlenül, Itt az ideje, hogy a megfelelő
jogi, szervezeti és személyi feltételeket újraformáljuk. Gondosan kellene arra figyelni, hogy a
speciális intézmények a saját speciális fejlesztési feladataikat megfogalmazzák, és az
érintettek érdekében teljesítsék is azokat.
4. Hogy a fogyatékos személyek jobb szociális integrációjának célja elérhetővé váljon, az
átmeneti fázist az iskolai és iskola utáni képzés között koncepcionálisan erősebben
figyelembe kell venni és megtervezni. Ajánlatos lenne, ha az átmenetben érintett intézmények
szorosabban tudnának együttműködni, és ezen belül modelleket és képzőrendszereket
kidolgozni. Abban az esetben, ha a KÁI-hoz csatoltan működik a Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola, ez a probléma esetleg megoldottnak tekinthető.
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A középsúlyos fokban értelmi fogyatékos tanulók készségfejlesztő speciális szakiskolai
képzésről hazánkban

A készségfejlesztő speciális szakiskolák nem nagy múltú intézmények.. A
következőkben jól látható, hogy a tantervek kidolgozói figyelembe vették a szakiskolai
képzést megelőző iskolai képzést, arra építettek, a tantárgyak több esetben az iskolai
tantárgyak egyenes folytatásai, ami az elnevezésekben is szembetűnik. Ezek bővülnek tovább
a témakörökben, illetve szükség esetén speciális szintentartó foglalkozásokként kerülnek
megszervezésre.
Ennek a rendszernek az előnyeit talán nem szükséges indokolni. Fontos azonban, hogy
figyeljünk az esetleges buktatókra: ne csupán az iskolai oktatást folytassuk, netán ismételjük,
hanem egyénekre szabottan a meglévő ismereteket valóban a szocializáció elősegítése
érdekében fejlesszük tovább.

Didaktikai szempontú problémák a speciális szakiskolákban
Hasonlóan a többi iskolatípushoz, a készségfejlesztő speciális szakiskolák is tanterv alapján
működnek. Mit is tartalmaznak ezek?
1 Tanítási célok (minősítések, szakképesítések, amire törekszünk).
2. Tartalmak (dolgok, amelyek a tanulási célok elérésében nyernek jelentést
3. Módszerek (eszközök és utak, hogy elérjük a tanulási célokat)
4. Szituációk (a tartalmak és módszerek csoportosítása)
5. Becslés, kiértékelés (a kimenetek bejóslása)
-

Az oktatás személyi feltételei: nem, kor, miliő, a gyermekek tanulási kapacitása (kor,
képesség, a tanár szakmai elvárásai)

-

Az oktatás szociokulturális feltételei:: hierarchia, csoportképződések, házirend, az
iskola körülményei, tanterv
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A szakiskolai tanítás didaktikai problémái általában a következőktől függnek:
1. A tanítási célok esetében:
A tanárnak gyakran nehezére esik, hogy a szakképzéssel kapcsolatos, a szakmai képzés
szempontjából alapvető ismeretek és készségek fejlesztését a tanulók személyes és szociális
kompetenciáinak fejlesztése mögé helyezze. A tanulóknak tipikus tevékenységeket (akár
elméletileg megalapozottan) lehetőleg több szakma területéről is meg kell ismerniük, önállóan
gyakorolva azokat. Legfőbb feladat azonban még mindig a szocializáció, az adaptív
jártasságok fejlesztése.
2. A tartalmak terén:
A célok és a tartalmak egymással kölcsönösen összefüggnek. Szakmai és gyakorlati
egyeztetéssel, az élethez igazítva kell a tartalmakat megválasztani, amelyhez elméleti
egységeket

is

rendelhetünk,

így

a

tevékenységorientált

elmélettel

tapasztalatokat

szerezhetünk. Értelmetlen, hogy a tanulók elméletben olyanokat tanuljanak, aminek nincs
gyakorlati haszna.
3. Módszerek:
Az az oktató, aki a tradicionális, tanárközpontú oktatást választja, az előbb-utóbb nem lesz
sikeres. A tanár indirekt tevékenységformái, az oktatás integratív szervezése kell hogy
előnyben részesüljenek, amelyeket információkban bővelkedő, a tanulási folyamatot elősegítő
médiumok közvetítenek.
4. Szituációk
Az összefüggésekbe ágyazott tevékenységek – komplexen képzett és strukturált modell egyszerű tanuláshoz vezetnek,

motiválnak és örömet okoznak. Többek között ehhez is

szükség van az oktatók, szakemberek, segítők együttműködésére – a team-munkára.
5. Értékelés
Az emberközpontú és szociokultúrális feltételeket szem előtt tartó szakiskolai képzés esetében
különösen jelentősége van a kimenetnek. A tanárok előfeltevései a képzés során még inkább
felerősödnek. Fontos, hogy az értékelésben részt vevő szakemberek alaposan körüljárják
azokat

a

szempontokat,

amelyek

a

tanulók

értékelését

torzíthatják.

Egységes

szempontrendszerre, a körülmények alapos ismeretében történő objektív értékelésre van
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szükség. A készségfejlesztő speciális szakiskolái képzésben a tanulók az esetek döntő
többségében nem képesek az egyéb szakképzéseknél előírtak teljesítésére (OKJ-ben szereplő
szakmák), ezért szükséges lenne egy olyan értékelési fokozat-rendszer kidolgozása
szakmánként, amely a tanulók képességeinek reális, és elfogadott értékelését jelentené.
Nyilvánvaló, hogy zárt, megkötésekkel telitűzdelt tanterv ebben az oktatásban nem
alkalmazható, sokkal inkább előnyben részesül egy sokoldalúan nyitott kurrikulum, amely az
osztály tanulóinak aktuális érdeklődéséhez és szükségleteihez igazodni képes.
Mi szükséges tehát a jó munkához:
1. A tanulók és helyzetük alapos ismerete – betervezhető idő kell a megismeréshez
2. A szakiskola feladatainak megértése – továbbképzásek, széleskörű kitekintés
szükséges
3. A szakiskola céljainak felülbírálata - biztos elvi alapok, folyamatos kontroll
1. A tanulók helyzetéről: A Nemzeti Szakképzési Intézet felmérései alapján a 2001/2002.
tanévben 346 fő középsúlyos értelmi fogyatékos fiatal járt készségfejlesztő speciális
szakiskolába, ez a létszám az összes szakiskolai tanuló 6,9%-a.

a felmérés idején a

készségfejlesztő speciális szakiskolák száma 5, (a szakiskolák 8 %-a), illetve még 5 tagozat
(újabb 8 %) működik a szakiskolák mellett. Az itt tanulókról azt elég biztosan lehet tudni,
hogy tanulási képességeik jelentősen az átlag alatt vannak, és sok esetben egyéb járulékos
zavarokkal is bírnak, mint érzékszervi és mozgáseltérések, kommunikációs nehézségek.
A középsúlyos fokban értelmi fogyatékosnak minősített fiatalok családjainak
szocioökonómiai státusza statisztikailag nem tér el az átlagtól. Kérdés, hogy az az állapot,
hogy az anya nem dolgozhat, nem veti-e vissza a család helyzetét az anyagi és pszichés
megterheléseken keresztül.
2. A készségfejlesztő speciális szakiskola feladatainak megjelölésénél fontos, hogy azok
minden tanuló számára valamilyen módon teljesíthetőek legyenek, olyan területeket kell
felölelniük, amelyek meghatározott és közismert szakmák tipikus tevékenységterületei.
Igazán az általános részt nevezzük szakmai előkészítő fázisnak. Fontos, hogy mindenki
számára ez elérhető legyen, mutasson egyfajta kontinuitást az iskolában tanultakkal,
ugyanakkor az önellátás, és szociális területek fejlesztése álljon a középpontban, de a képzés
egyben a következő, valóban szakmai jellegű képzés megalapozását is szolgálja. Az általános,
megalapozó képzéssel párhuzamosan jó, ha lehetőséget adunk a tanulóknak arra, hogy minél
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több munkaterületről kapjanak gyakorlati információt, esetleg kipróbálják azokat, hogy a
továbbiakban orientálódni tudjanak érdeklődésüknek és képességeiknek megfelelően. Nálunk
a

Salva Vita Alapítvány kezdeményezésére és szervezésében a „Munkahelyi gyakorlat

program” keretében egyre elterjedtebben találkozhatunk

ilyen próbálkozásokkal. Cél a

munkára való szakmai-gyakorlati felkészítés, kidolgozott modell keretében, a tanulók a
programban való részvételről tanusítványt kapnak.
3. A szakiskola céljainak, programjának felülvizsgálata hazánkban részben még várat
magára, másrészt viszont az elterjedt helyi kezdeményezések folyamatos monitorozással
javítanak saját helyi gyakorlatukon. Az az általános cél, hogy a tanulókat olyan kvalifikált
munkára tanítsuk, amivel a munkaerőpiacon társadalmilag hasznos munkához juthat, és amely
képességeiknek és érdeklődésüknek egyaránt megfelel. Ez gyakorlatilg a halmozottan
fogyatékos személyekkel is kivitelezhető, megfelelő tárgyi – környezeti kialakítás szükséges.
Meg kell vizsgálni, hogy ennek az általános célnak mennyiben felel meg a jelenlegi képzési
rendszer, milyen részcélokon keresztül valósulhat meg ez az általános cél, illetve hogy milyen
szempontok figyelembevételével kell a célokat a továbbiakban pontosítani.
4. A készségfejlesztő speciális szakiskolákat végzettek helyzete, munkavállalási lehetőségei
még nem tisztázottak. Jóllehet ez az intézménytípus is (nevében is benne van) szakiskola,
pályázatokban gyakran azért nem vehetnek részt, mert az itt folyó oktatás nem szakmai
jellegű, nincs OKJ – számmal ellátva. Ez az iskola számára hátrányos, negatív
diszkriminációt jelen, a jövőben törekedni kell a még előforduló ilyen esetek
megszűntetésére. A szakképzést igazoló bizonyítvány kiadása valóban csak abban az esetben
jogos, ha a tanuló az előírt vizsgáknak eleget tesz. Jó kezdeményezésnek tűnik a siket fiatalok
szakképzésében, Sopronban bevezetett modul rendszerű képzési forma (külföldi minta alapján
Magyarországon bevezette: Dr Szydorkó György), melynek elméleti megfontolásait az
értelmi akadályozottsággal élő fiatalok képzési rendszerébe is be lehetne emelni.
Az oktatásban az O.M. által jóváhagyott, a Rumi Speciális Készségfejlesztő
Szakiskolában kidolgozott szakképzési tematikák felhasználása is javasolt. A minisztériumi
jóváhagyás a tematikák legalizálását jelenti, jóllehet nem kapcsolhatóak OKJ számhoz. Ilyen
képzési tematikák kidolgozása jelenleg is folyamatban van.
A következő ábrán az értelmi akadályozottsággal élő emberek önrendelkezésének
alapfeltételeit foglalták össze (Klauss,2000)
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Egyéni feltételek:
Interaktív feltételek:
-Bizalom, emberkép,
Igények kifejtése
mások megértése
Ízlésformálás
-Önrendelkezés
Kompetenciák
és kézségek
Látható, hogy
az egyéni, interaktív, környezeti
(szociális,strukturális) és társadalmi
megengedése és támogatása
elsajátítása
feltételek egyaránt alakítják az autonóm, önrendelkező személyiség alakulását. Hamis dolog
- Minősítés, az eltérések
Önérvényesítő technikák
tehát
csupán
egy
(pl.
az
egyéni
feltételek)
területre
koncentrálni a képzés során.
megértése
Kreatív stílusformálás
Csak akkor
lehetünk eredményesek, ha valamennyi
hatással tudunk lenni:
-Azterületre
önkezdeményezést
Közölni
és indokolni
- Érdeklődés és bizalom
támogató segítés
- Pontos feladatmegjelölés
személy

Szociális / strukturális
feltételek:
Tárgyi feltételek: megfelelő
épület és eszközök
Személyre szabott segítés és
képzés
Jogi szabályozás
Intézményi háttér és
minőségbiztosítás

Társadalmi feltételek:
- Alapvető jogok és törvényi
szabályozás
- Egyöntetű beállítottság
- Társadalmi trendek
- Gazdasági beállítódás
- Politikai prioritások
- Gazdaságelméletek,
kutatási irányok-és
eredmények

Még néhány, képzéssel kapcsolatos szempont:
1. A nappali ellátás prioritást élvez a nagy bentlakásos intézményekkel szemben.
Bentlakásos intézményekben sem a lakóotthoni részlegben kell megszervezni a munkát.
Legyen a bent élőknek külön munkahelyük (lehetőleg az intézményen kívül) és máshová
térjenek délutánonként haza. A jelenleg érvényben lévő Szociális törvény előírja a
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lakóotthonokban

élő

személyek

kötelező

foglalkoztatását,

ezért

a

munkavégzés,

foglalkoztatás kérdése napjainkban különös jelentőséggel bír.
2. Az egész fejlesztés során, a korai gyógypedagógiai beavatkozástó kezdve cél a
felnőttkori tevékenységek megalapozása. Amennyiben a felnőttoktatás nem, vagy rosszul
működik, az egész korábbi fejlesztés veszendőbe megy.
3. A felnőttkori képzés mindenki számára fontos, így az értelmileg akadályozott
emberek számára is. A tanulási dinamika az életkor előrehaladtával egyre komplexebb és
differenciáltabb lesz. Napjainkban már elkészült néhány, központi szervezésben készült,
didaktikailag jól megalapozott munkatevékenység-tanítás, ezeket minél szélesebb körben fel
kellene használni. Vannak azonban még több olyan kezdeményezés, amelyeket egy-egy
intézményben használnak, szélesebb körben való terjesztésük a közös cél érdekében igen
fontos lenne.
4. Értelmileg akadályozottaknál a felnőtté válás testi jellemzői jól felismerhetőek
(külső jellemzők, másodlagos nemi jelleg). A testi változások hatásaival, ma már egyre többet
foglalkozunk. A fiatalok partnerkapcsolatairól, a teljes emberi élet megélésének lehetőségeiről
tanulmányok szólnak, kevesebb szó esik viszont a pszichés fejlődésükről. Ebben az
időszakban, vagyis a felnőtté válás idején – és még tovább is – pedagógiai kísérésük során
szükséges többek között:
- önértékelésük stabilizálása
- világlátás, szemléletformálás
- identitásuk alakítása
- a környezet jelzéseire adott reakciók finomítása
- felnőttekhez illő viselkedés alakítása a mindennapi szituációkban
Számolni kell a relatíve alacsony autonómia törekvéssel, illetve a relatíve magas
kötődésigényükkel. Ez megnyilvánulhat a környezet személyeivel való kapcsolatban, pl. a
szülőktől általában magas szintű megértést kapnak, nehezen válnak le, bár leválási
tendenciáik felismerhetőek (pl. szeretnének egyedül lakni).
A munkával kapcsolatosan gyakran ambivalensek::
foglalkoztatásra,

egyrészt él bennük a vágy a

másrészt megfelelés-szorongással is találkozunk nem egy esetben.

Félelmek: alakulhatnak ki bennük attól, hogy a munkahelyen gyorsan kell dolgozni, amit nem
tudnak megtenni, ha hibáznak, majd kiabálnak velük. Panaszkodnak, hogy túl sok munka és
félnek, ha nem felelnek meg, elbocsátják őket.

64

Összefoglalva:
1. Az iskolai fejlesztés során figyelembe kell venni az egyéni képességbeli eltéréseket, a
pozitívumok kiemelésével és a lemaradások lehetséges felzárkóztatásával.
2. Az egyéni jellemzőket a környezeti feltételek figyelembevételével, a lehetőségek
kihasználásával kell fejleszteni
3. A gyermekek fejlesztése során kiemelt szerephez kell, hogy jusson az adaptív
képességek fejlesztése, a szocializáció.
4. A munkára való felkészítést már alsó szakaszban el kell kezdeni az alapképességek,
figyelem, éntudat alakításával
5.A konkrét munkavégzésnél a lehetőségeket kell a fiatalok kibontakoztatott
képességeihez igazítani, és nem fordítva.

A munkahelyekről
Az értelmi akadályozottsággal élő emberek munkahelyei az érintettek nagy csoportja
számára nyújtanak védett munkakörülményeket. A munkahelyek ezzel nem csupán munkát,
jogi biztonságot és részben egzisztenciális biztonságot nyújtanak, hanem egyúttal fontos, vagy
akár központi szerepet is játszanak az életükben.
Értelmi

akadályozottsággal

élő

személyek

elhelyezkedési

lehetőségei

Magyarországon:
1. Védett munkahelyek (általában szociális foglalkoztatók vagy célszervezetek)
KSH adat

szerint 2001-ben a célszervezetekben dolgozók 82%-a, míg a szociális

foglalkoztatókban dolgozók 68%-a volt megváltozott munkaképességű személy .
2.

Nyílt munkaerőpiac, integrált foglalkoztatás.
A munkaadók 20 fő fölött a dolgozói arány 5 %- ában kötelesek megváltozott

munkaképességű embereket alkalmazni, e nélkül rehabilitációs hozzájárulást kell fizetniük.
Sajnos, az esetek döntő többségében inkább az utóbbit választják.
A TOP 200 kutatás (Könczei-Komáromi 2002) a Magyarországon található 200 legnagyobb
vállalatot kérdezte meg 2001-2002-ben az ott dolgozó fogyatékos személyekről. A
visszaérkezett 138 kérdőívalapján adódtak a következő eredmények:
- A foglalkoztatott 5552 fő megváltozott munkaképességű munkavállalóból 4508 fő
fogyatékos.
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- Közülük a legtöbben mozgásfogyatékosok (78,2 %), majd a hallássérültek következnek
(24,1 %) az értelmi fogyatékos foglalkoztatottak arány a fogyatékossággal élők csoportján
belül 3,8 % volt.
A Salva Vita Alapítvány a „Támogatott foglalkoztatás” program keretében a nyílt
munkaerőpiacra segíti a fogyatékossággal élő személyeket, ahol fizetett munkát végezhetnek
egyéni támogatás segítségével.

Milyen problémák merülnek fel a munkahelyekkel kapcsolatosan?
A védőmunkahelyek a fogyatékossággal élő emberek számára azt jelentik, hogy ők is
részesülhetnek a társadalmi munkamegosztásban. Az intézményeknek két fő feladatot kell
teljesíteniük:
-

az értelmileg akadályozott emberek számára, akik önállóan nem tudnak a
munkaerőpiacon

fogyatékosságuk

miatt

megjelenni,

munkahelyet,

vagy

tevékenykedési lehetőséget nyújtanak.
-

másrészt viszont rentábilis és hatékonysági szempontoknak kell megfelelniük,
gazdasági munkaeredményekre kell törekedniük, hogy teljesítési lehetőségeikhez
képest ellenszolgáltatást kaphassanak. Kevés fajta munkalehetőséget tudunk ma még
Magyarországon nekik felkínálni, és ez nem csupán az épek között is jelentős
munkanélküliség miatt van így. Ugyancsak külföldi példák magyarországi
adoptálásával, hazai szakemberek közreműködésével olyan védőfelszerelések
készíthetőek, amelyek segítségével számukra eddig elérhetetlennek gondolt munkákat
(gépi varrás, fémmunkák, faesztergálás, stb.) is el tudnak végezni.

Ennek a feszültségnek az oldása érdekében a védőmunkahelyeken óhatatlanul alkalmaznak
szelekciós mechanizmusokat, aminek eredményeképpen a jobban teljesítők jutnak
elsősorban munkahelyekhez. Sok esetben az egészségkárosodottak, vagy szociálisan nehezen
beilleszkedő személyek, akik kiszorulnak a normál munkaerőpiacról a védőmunkahelyeken
jelennek meg, mint munkavállalók. Reálisan nézve nincs is esélyük arra, hogy normál
munkahelyre visszakerüljenek. Ennek következtében fennáll annak a veszélye, hogy az
értelmi akadályozottsággal élő emberek, akik a teljesítményskála alján vannak, el kell, hogy
hagyják a munkahelyüket.
Ez a folyamat, amelyet „belső átstrukturálódásnak” neveznek, elsősorban a súlyosabban
fogyatékosokat érinti. Az olyan kritériumok, mint: ”beilleszkedési nehézség” vagy „ eltérő
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ápolási igény” kiteljesítik az alulról történő elhatárolódást. Külföldön ennek a tendenciának a
kivédésére született meg az a szabályozás, amely kimondja, hogy azon személyek számára,
akik a védőmunkahelyet nem tudják látogatni, külön munkacsoport működtethető, amely a
lakóhelyükön van, de a védőmunkahely kihelyezett egységeként kezelendő.
Magyarországon a Munkaügyi Központ által rehabilitációs foglalkoztatás bővítését
szolgáló

bértámogatás,

munkahelyteremtő

beruházás

támogatása

pályázati

úton,

munkatapasztalat-szerzés támogatása illetve foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás
igényelhető egyéb kedvezmények mellett.
A magyarországi helyzetről, az egyéni munkavégzés, munkavállalás nehézségeiről értelmi
akadályozottság esetén már történt felmérés (Palkovics, 2004). Ennek eredményei a
gyakorlatban dolgozó szakemberek és segítők tapasztalatairól szólnak, és a legfontosabb
problémákat foglalják össze.

A felnőttképzési intézményekről:
Jóllehet

nem

munkahelyként

funkcionálnak,

hagyományos

értelemben

vett

munkavégzés ezeken a helyszíneken nem létezik, mégis fontos szerepet játszanak az értelmi
akadályozottsággal élő felnőtt emberek életében az úgynevezett „Népfőiskolák”, vagy hétvégi
klubok.. ezeknek a szerveződéseknek jellemzője, hogy némi ellenszolgáltatás fejében az
értelmileg akadályozott felnőttek integráltan részt vehetnek olyan elfoglaltságokban,
amelyeket ők választanak. Lehet ez főzőtanfolyam, táncoktatás, pszichológussal való
beszélgetés, zeneterápia, drámacsoport, művészetterápiás csoport, kirándulócsoport, de még
sok más is.
A hétvégi klubok célcsoportjai
1. célcsoport: Értelmileg akadályozott felnőttek, akik 18 éves kor fölöttiek, megfelelő
iskolatípusba jártak, jelenleg lehetőleg valamilyen munkát végeznek, lakóotthonban laknak,
vagy más állandó lakóhellyel rendelkeznek, és másokkal kapcsolatot szeretnének létesíteni.
Értelmileg akadályozottak, akiknek ezen kívül nincs lehetőségük képzésben, továbbképzésben
való részvételre, szabadidő eltöltésre, és nyitottak arra, hogy fogyatékossággal vagy anélkül
élő emberek együtt legyenek.
2. célcsoport: A szülők és hozzátartozók, akik segítik az értelmi akadályozottsággal élőket a
választásban, a helyszín megközelítésében, esetleg maguk is részt vehetnek egyes csoportok
munkájában, bár a jó megoldás az idegenekkel, kortársakkal való együttlét.
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3. célcsoport: Az intézmények munkatársai, akik ötleteikkel, szervezésükkel, a csoportok
vezetésével vesznek részt a tevékenységben. Speciális munka ez, hiszen kevésbé van
alkalmuk az érintetteket megismerni, így azonban lehetővé válik, hogy a megnyilvánuló
pozitívumokat előzetes ismeretek befolyásoló hatásai nélkül méltányolják.
4. célcsoport: A nyilvánosság fontos eleme ennek a munkának. Egész más elfogadni a
fogyatékos embereket, akik önként vállat tevékenységekben nagy érdeklődéssel és odaadással
vesznek rész, mint azokat, akik csoportokban általuk kevésbé kívánt tevékenységek végzésére
kényszerülnek. A kötetlen, jól előkészített együttlétek során a civil személyek is
„kipróbálhatják” magukat, élményeket szerezhetnek a másságról, mint mindenki, aki ezeken a
helyszíneken megfordult.
A felnőttképzés ilyen fajtái még ismeretlenek hazánkban, remélhetőleg a jövőben mind több
lehetőség nyílik az épek és értelmi akadályozottsággal élő emberek találkozásaira,
kommunikációjára, egymás megismerésére, amely a munkahelyeken is pozitív irányban
befolyásolhatja az elfogadást.
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Melléklet az 4. problémakörhöz
Az iskolai fejlesztés pozitív diszkriminációt biztosító előírásai:
1. Időtartam: egy évfolyam tananyagának elsajátítására egy tanévnél hosszabb idő is
meghatározható a helyi tantervben (Kt. 50.§ 11/1994 (VI.8.) MKM sz. rendelet 24.§ (2))
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2. Létszám: az osztályok és csoportok létszámhatárait a törvény az átlaglétszám és a
maximális létszám előírásaival szabályozza. Az átlaglétszám számításánál a fogyatékos
gyermeket – a fogyatékosság típusától függően- kettő, vagy három főként kell figyelembe
venni. (Kt. 3.sz. melléklet)
3. Rehabilitációs foglalkozás: kötelező egészségügyi és rehabilitációs célú foglalkozásokat
szervezni. (Kt. 52.§)
A rehabilitációs célú órakeret – a fogyatékosság típusától függően – a kötelező tanórai
foglalkozások 15 – 50 %-a, vagyis az évfolyamra meghatározott tanítási óra
- tizenöt százaléka értelmi fogyatékos tanuló ( a rendelkezés így, egyben említi az összes
súlyossági fokú értelmi fogyatékosságot)
-tizenöt százaléka – az autista kivételével – más fogyatékos tanuló
- huszonöt százaléka gyengénlátó tanuló
- negyven százaléka a mozgásfogyatékos,a vak, a nagyothalló, a beszédfogyatékos tanuló
- ötven százaléka a siket és az autista tanuló esetén
Az értelmi fogyatékosság esetén előírt 15% óraszám a „más fogyatékos” mellett csak itt
ilyen alacsony, az össszes többi fogyatékossági típusnál magasabb. Kérdésemre, hogy ez
miért alakult így, a minisztérium illetékesétől azt a választ kaptam, hogy úgyis ilyen
jellegű tevékenység történik a többi órán is. Most is úgy gondolom azonban, hogy az
arányok átgondolásra szorulnának.
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A kognitív kapacitás gyengeségének megállapításának számos neuralgikus pontja van.
Jelenleg is folynak ezen a téren viták, amelyek nem pusztán az elméleti álláspontok ütköztetését
jelentik, hanem sokszor észrevehetően bizonyos érdekek mentén hangzanak el. Én úgy vélem,
ideje átgondolni a jelenleg alkalmazott diagnosztikát, az arra vonatkozó szabályozást, de nem
újabb toldásokkal fedni a korábbi rendszert, hanem a gyaorlatban diagnosztikai munkát végzők,
illetve a diagnózis következményeit viselők tapasztalatainak és véleményének figyelembe
vételével, valamint a külföldi tapasztalatok nem elcsöpögtetett és szubjektív kiválasztás alapján
történő felhasználásával szükséges egy új, az alapoktól történő építkezés. Ez nem jelenti perstze
azt, hogy ami eddig volt, azt mind el kell vetni, de feltétlenül szükség van egy konszenzuson
alapuló algoritmus kidolgozására (hallottam, jelenleg is folynak ilyen munkák).

Az értelmi fogyatékosságokkal kapcsolatos diagnosztikát említve még mindig
mindenkinek az IQ jut először eszébe. Akik tanultak pszichodiagnosztikát, azok gyorsan a
szemük előtt látják az IQ tesztek néhány itemét, aztán jönnek a nonverbális tesztek,
rajzkvóciens, stb.
Az IQ-val kapcsolatos véleményekről és vizsgálatokról képet kaphatunk a 2002-ben, a
Pszichológiai Szemle Könyvtár sorozat 5. köteteként megjelent „Az intelligencia és az IQvite” című kiadványból, amit Vajda Zsuzsa szerkesztett és az Akadémiai kiadó gondozásában
jelent meg. Ebből a kiadványból is jól látható: az intelligenciavizsgálatokkal kapcsolatosan
fel-fellángoló viták teljesen nem simultak el, és az utóbbi időben is sok új adalékkal
szolgálnak a vizsgálatol ehhez a kérdéskörhöz.
A diagnózis értelmi fogyatékosság esetén kétségkívül még mindig IQ-függő. Ahogy
az első problémafelvetéseknél már említettem, az IQ alapján történő csoportképzés
nehézségei nem csupán az ép – határeset – értelmi fogyatékos kategóriák esetén
problematikus időnként, hanem figyelnünk kell a többi „szint”diagnosztikájára is: nem
mindegy, hogy a törvényi szabályozás alapján jelenleg Magyarországon működő
intézményhálózat milyen formájába kerül a gyermek. Ismerjük a környezet jelentőségét,
kérdés, hogy mennyire vesszük figyelembe a gyermek „csoportba sorolásánál” az IQ-n kívüli
többi tényezőt, van-e egységes nézőpont e tekintetben?
Mivel a IQ-val kapcsolatosan jelentős viták zajlanak most is, azt gondolom, talán
nekem érdemesebb néhány olyan szempontot felsorolni, ami kevésbé van rivaldafényben.
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1. Az egyik ilyenről már volt említés az 1. problémakörnél: kiket nevezünk értelmi
fogyatékosnak, vizsgáljuk-e az AAMR által javasolt adaptív jártasság-területeket is?
A Brunel Egyetem által készített tanulmány, „A fogyatékosság definíciói Európában”
( www.fogyatekosugy.hu ) sorra veszi a különféle megközelítéseket. Úgy tűnik, nálunk még
mindig a képességalapú megközelítés főként orvosi szemléletű hozzáállása tapasztalható
leggyakrabban. Ez azt jelenti, hogy táblázatok állnak a vizsgáló rendelkezésére, amelyek
segítségével közvetlen mérésekkel („közvetlen mérési megközelítés”), esetleg az ún.
„fogyatékosító hatásokat” is figyelembe véve (ez nem minden esetben lehetséges) állítja fel a
diagnózist, illetve állapítja meg a fogyatékosság súlyosságát. Jól működik az érzékszervi és
mozgássérülések esetén. A kognitív kapacitásra vonatkozó vizsgálatokkal ez a modell nem
tud tökéletesen eljárni, abban az esetben, ha mégis ezt az orvosi modellt követjük, fennáll
annak a veszélye, hogy mereven képzett kategóriákba helyezzük az illetőt, ahonnan a ki vissza)térés meglehetősen nehéz.
Ezek a szempontok nem csak abban az esetben fontosak, ha határeset gyermekeket
kell megfelelő iskolába utalni, hanem akkor is, ha más alcsoportok között kell dönteni értelmi
fogyatékosság esetén.
2. Kizárt dolog, hogy értelmileg akadályozott gyermekek esetében az egyszeri
találkozás alkalmával (még kétszeri sem!) megfelelő képet lehessen kapni róla. Nem látom
szakmailag megalapozottnak ezekben az esetekben azt a vizsgálatot végzőkkel kapcsolatos
elvárást, miszerint a gyermek fejlesztésére vonatkozóan javaslatokkal kell élnie. A fejlesztési
terv csak hosszabb és alapos megfigyelések és együtt tevékenykedések, valamint a
környezettel (szülőkkel) folytatott konzultáció alapján dolgozható ki.
3. A témával kapcsolatos, külföldön kiadott szakirodalomból egyet kiemelve ajánlom
a szakma figyelmébe: Stahl és Irblich (2005) 500 oldalas könyvükben az értelmileg
akadályozottság diagnosztikáját járják körül. A sokoldalú megközeltés igen kis szelete a
standard átlagtól való eltérés. A könyv magyar nyelvre fordítása és (legalább!) vitára
bocsátása hasznos lenne.
4. A „141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és
felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól” a
„súlyos fogyatékosságot” 0 – 49 - es IQ -ban állapítja meg (erőltetetten és nehezen
indokolhatóan két alcsoportot képezve).
A rendelkezés 4.§ 1.bek.-e kimondja: „A fogyatékossági támogatásra való igény
legkorábban abban a hónapban nyújtható be, amikor az igénylő a tizennyolcadik életévét
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betölti”. Ez eddig világos és érthető, ám az 5.§-ban zuhan a kérvényezőre a bürökrácia és
a félreértelmezés, idézem:
5. § (1) A támogatás iránti igényhez mellékelni kell az igénylő háziorvosa, bentlakásos szociális
intézményben élő igénylő esetén az intézmény orvosa (a továbbiakban: háziorvos) által kiállított orvosi
beutalók (raktári szám: A 3510-90), valamint a fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentációt (a
továbbiakban együtt: orvosi dokumentáció). Az orvosi beutalóban a háziorvos
a) nyilatkozik arról, hogy a rendelkezésre álló orvosi dokumentáció a súlyosan fogyatékos állapot
minősítésére alkalmas-e,
b) véleményt ad az igénylő önálló életvitelre való képességének és önkiszolgálási képességének
minősítéséhez,
c) nyilatkozik arról, hogy ha az igénylő szakértői bizottság általi személyes vizsgálata szükséges, a
vizsgálatot az igénylő lakóhelyén, tartózkodási helyén vagy az Országos Rehabilitációs és Szociális
Szakértői Intézet telephelyén indokolt-e elvégezni.

Szeretném felhívni a T. törvényalkotók figyelmét arra, hogy:
-

Annak a személynek az állapotában, aki kora gyermekkorától értelmileg

akadályozottnak (középsúlyos – súlyos fokban értelmi fogyatékosnak) minősítették, ez
hivatalosan dokumentálva van, és a fogyatékossága súlyosságának megfelelő iskolatípusba
járt (vagy nem járt, mert felmentették), 18 éves korában sem fog bekövetkezni olyan
mértékű pozitív változás, hogy ettől kezdve ne tartozna bele a korábbi kategóriába.
-

Nem lehet érteni, hogy esetükben milyen jellegű orvosi dokumentációra kell

hivatkozni (elletétne az érzékszervi vagy mozgássérültekke, ahol a kérés jogos)
-

Tudok olyan esetekről, ahol szükségesnek látták az Országos Rehabilitációs

és Szociális Szakértői Intézet szakértői bizottságának vizsgálatát. Érdemes tanulmányozni a
rendelet 3.sz. mellékletét, milyen jellegű megállapításokat kell a szakértői bizottságnak –
reményeim szerint a legtöbbször csak a rendelkezésükre álló papírok alapján - megtennie.
Az eljárás bürokratikus rendje a többi fogyatékosság esetén valószínűleg indokolható
– ebben nem kívánok állást foglalni. Értelmi akadályozottság esetén azonban a szülők
meglehetősen megalázónak érzik az eljárást. Tudok olyan esetről is, amikor a háziorvos
nem volt hajlandó az indokoltságot alátámasztó igazolványt kiadni, mert olyan
formanyomtatványa volt, amin a mozgássérülést kellet leírni. Mivel súlyos eltérést ezen a
területen nem tapasztalt (kicsit nehézkesen, de tudott járni a fiatal), nem volt hajlandó
igyazolást kiadni.
Fontos lenne, átgondolni azokat a rendelkezéseket, amik a csoportba sorolásról
szólnak, hogy az eltérő fogyatékosságok között érdemben tegyenek különbséget, ne
egységesen kezeljék a rászorultakat.
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A

diagnosztika

problémáihoz

kapcsolódik:

egy

egészen

friss

rendelkezés

értelmezésbeli nehézségeket és indoklásbeli hiányosságokat vet fel:
A 2007. évi LXXXVII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
módosításáról (Kt.) 121.§(1) bek. 29. kimondja:
29. sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető
tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzd.

Eleve nem egyértelmű az organikus háttér bizonyíthatósága, ilyen formán nem is érthető,
miért van ilyen jelentősége ennek a különbségtételnek, míg ki nem derül:
. A nevelési tanácsadás feladata továbbá, hogy a szakértői és rehabilitációs bizottság által készített és a nevelési
tanácsadó részére megküldött szakvélemény alapján segítse azoknak a gyermekeknek, tanulóknak az óvodai,
iskolai, kollégiumi ellátását, akik a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza
nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek. Az e körbe tartozó tanulók részére az e törvény 52.
§-a (6) bekezdésének b) pontjában meghatározott időkeret terhére kell az iskolai fejlesztő foglalkozást
biztosítani. A nevelési-oktatási intézmény vezetője felelős a fejlesztő foglalkozások - e bekezdésben előírt szakvéleményekben meghatározottak szerinti megszervezéséért.”
21. § A Kt. 126. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„126. § (1) A szakértői és rehabilitációs bizottság 2007. december 31-éig - hivatalból indított eljárás keretében megvizsgálja a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartós és súlyos akadályozottság
miatt sajátos nevelési igényűvé nyilvánított gyermekeket és tanulókat. A vizsgálat célja annak megállapítása,
hogy a gyermek, a tanuló küzd-e a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos
rendellenességével, és ha igen, az visszavezethető-e organikus okra vagy nem vezethető vissza. A szakértői és
rehabilitációs bizottság azoknak a gyermekeknek, tanulóknak az iratait, akik a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdenek,
2008. március 15-éig megküldi a nevelési tanácsadó részére. A vizsgálat eredményétől függetlenül az érintett
gyermekeket, tanulókat a juttatások és a költségvetési támogatások tekintetében 2008. augusztus 31-éig sajátos
nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak kell tekinteni. Ha az e bekezdésben szabályozott vizsgálat
eredményeképpen a gyermek, a tanuló további ellátásra jogosult, anélkül, hogy a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdene, ellátásáról
2008. szeptember 1-jétől a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével küzdő gyermekre, tanulóra vonatkozó rendelkezések szerint kell gondoskodni, s így kell őt
nyilvántartani.
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(2) Ha a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem vezethető tartós és
súlyos rendellenességével küzdő tanuló külön osztályban, tagozaton, iskolában vesz részt gyógypedagógiai
nevelésben-oktatásban, iratainak a nevelési tanácsadó részére történő megküldésével egyidejűleg - a szakértői
véleményben meghatározottak szerint - intézkedni kell arról is, hogy a tanuló a következő tanítási évben
átkerüljön az általános követelmények szerinti oktatásba.

A Közoktatási törvény meglehetősen nehéz helyzetbe hozza ezzel a diagnosztikai
munkát végző kollégákat: a pedagógiai megközelítés jellegét és helyszinét nem a sérülés
organikus, vagy nem organikus volta determinálja, - gondoljunk a korábban MCD-snek
diagnosztizált gyermekekre - ezt egyébként is meglehetősen nehéz eldönteni az értelmi
fogyatékosság eseteiben (más sérüléseknél természetesen nem). Amennyiben egzakt módon
nem deríthető ki az organikus háttér, a gyermek be (vissza)kerül a többségi iskolába, az
„általános követelmények szerinti oktatásba”, nem kap a csoporton belül speciális segítséget,
további ellátásáról a Nevelési Tanácsadó gondoskodik, - ellentétben az „organikus háttérrel”
rendelkező gyermekektől.
Azt gondolom, hogy az „organikus háttér” definícióját és diagnosztizálásának
szempontjait ez esetben pontosítani kellene, mire gondoltak a törvényalkotók?

Irodalom:
Klauß, T. (1987): Verwahren oder fördern? Die Aufgaben des Psychologen im Heim für
geistig behinderte. Ernst Reinhardt verlag, München, Basel
Lányiné Engelmayer Á. (2005): Gyógypedagógiai pszpchológia In. Bagdy E.,
KleinS.(szerk.) Alkalmazott pszichológia. Edge Kft. Budapest.
Stahl, B. Irblich, D. (2005): Diagnostik bei Menschen mit geistiger Behinderung. Ein
interdisziplinäres Handbuch. Hogrefe, Göttingen- Bern- Toronto- Seattle-Oxford-Prag.
2007. évi LXXXVII. törvény közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
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Melléklet
5. problémakör: Diagnosztika
3. számú melléklet a 141/2000. (VIII. 9.) Korm. rendelethez
Ügyiratszám: ................................................

Az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet ... fokú szakértői
bizottságának szakvéleménye súlyos fogyatékosság minősítéséről
A) A fogyatékossági támogatást igénylő személy adatai:
Házassági neve:
.............................................................................................................................................................
Születési neve:
...............................................................................................................................................................
Anyja születési neve:
.....................................................................................................................................................
Születési helye, ideje:
....................................................................................................................................................
Lakóhelye:
.....................................................................................................................................................................
Tartózkodási helye:
........................................................................................................................................................
TAJ-száma:
....................................................................................................................................................................
Gondnok neve, címe:
.....................................................................................................................................................
B)

C)

D)

A fogyatékossági támogatást igénylő személy állapotának minősítése
a)
látási fogyatékos
látási képessége:
b)
hallási fogyatékos
hallási képessége:
hallásvesztés időpontja:
beszédképessége:
c)
értelmi fogyatékos
értelmi képessége:
d)
autista
szocializációs képessége:
e)
mozgásszervi fogyatékos
mozgásképessége:
f)
halmozottan fogyatékos
fa)
az a)-e) pontban meghatározott fogyatékosságok közül legalább kettő fogyatékossága van
hallásvesztesége olyan mértékű, hogy a beszédnek hallás útján történő megértésére
fb)
segédeszközzel sem képes, és az a), c)-e) alpontok valamelyikében megjelölt egyéb
fogyatékossága is van
Hallásképesség meghatározása:
A fogyatékossági támogatást igénylő személy önálló életvitelre
képes
nem képes
A B) és C) pontok alapján a fogyatékossági támogatást igénylő személy az 1998. évi XXVI. törvény 23.
§-ának (1) bekezdése szerint
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súlyosan fogyatékosnak minősül
nem minősül súlyosan fogyatékosnak
Indokolás:
A B) pont a), c)-e) alpontjai szerinti fogyatékosság esetén a fogyatékossági támogatást igénylő személy
E)
önkiszolgálási képessége
hiányzik
nem hiányzik
F)

Felülvizsgálat
a) az igénylő személy állapotában a fogyatékossági támogatásra való jogosultság szempontjából
változás várható
nem várható változás
b) az igénylő felülvizsgálata
szükséges, ennek időpontja: ..................... év ................................... hónap
nem szükséges

G)

Az elvégzett vizsgálat alapján
a) látássérültsége hallássérültsége értelmi sérültsége mozgássérültsége okán
adókedvezményre való jogosultság külön jogszabályban meghatározott feltételei
fennállnak
nem állnak fenn
b)
súlyos mozgássérültsége okán a lakáscélú támogatás igénybevételének feltételei fennállnak
c) állapota
végleges
előreláthatólag ..................... év ................................... hónapjáig áll fenn
Kiállítás helye, kelte: ...................................

P. H.
.....................................
bizottság tagja

.....................................
bizottság tagja

.....................................
bizottság elnöke
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6. Egyéb megjegyzések:
A következőkben már csak felsorolás – jelleggel érintek olyan további
területeket, amelyek jelentősen befolyásolni tudnák a fogyatékosügy jelenlegi
helyzetét, nem jelentenének sok kiadást, de arányaiban hatékonyabbá tennék a
munkát.
A következőkben leírtak nem az SNI gyermekekre vonatkoznak, mégis,
áttételesen jeletős hatással bírnaka a saját és környezetük élethelyzetükre,
életminőségükre.

1. A törvényi szabályozás és a gyakorlati megvalósítás diszkrepanciája:
Gyakran találkozhatunk azzal a jelneséggel, hogy a törvényi szabályozást tekintve
minden rendbe látszik, a gyakorlatban mégsem megfelelő az ellátás. Ennek oka lehet az
anyagiak hiánya - ez a leggyakoribb hivatkozás, és sajnos igen sok esetben igaz is. Ilyen a
felnőttek nappali ellátó rendszerének megszervezése, amely területen a Szociális tv. előírásai
ellenére rendkívül nagy hiányosságok vannak. Vannak azonban olyan kivételek, ahol a jó
megvalósítás nem is igazán az anyagiakon múlik. Ötletszegénység, kevés innovatív szemlélet,
sőt a burn-out jelensége is közrejátszik abban, hogy nem lépnek előre.
Ezeken a helyeken szükség lenne segítségre, ötletekre, motivációra.
A gyakorlatban dolgozó szakemberek többsége hiányol egyfajta szakmai támogatást.
Korábban a szakfelügyeleti, majd a szaktanácsadói rendszernek volt egy ilyen feladata, mára
azonban az intézmények igen gyakran úgy érzik, hogy magukra maradtak. Ilyen helyzetben
aztán előfordulhat, hogy nem szakmai alapon, hanem aszerint történnek a döntések, hogy
kinek van nagyobb hangja, ki az, aki szimpatikusabb, stb.
Szükséges lenne tehát egyfajta szakmai tanácsadó rendszert kidolgozni, amelyik
működik is.
2. Mint a segítő szakmákban általána, az SNI személyekkel dolgozó szakembereknél is nagy
a burn-out szindróma kialakulásának veszélye. Ezzel a jelenséggel külföldön már
komolyan foglalkoznak, és ott a gyakorlatban két általánosan elterjedt formát alkalmaznak
rendszeresen
Részvétel esetmegbeszélő csoportokban
Részvétel burn-out megelőző csoportokban (van olyan tartomány, ahol ez 2 évente
kötelező)
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Úgy látom, messze vagyunk attól, hogy a szakemberek időszakonként bizonyos
keretet továbbképzésükre felhasználhatnának, de bővíteni kellene az erre a célra
felhasználható pályázati lehetőségeket.
Jobban kellene értékelni (anyagilag és szellemileg) a publikálást, konferenciákon
előadások tartását, tehát a szakmai aktivitást, ez is hozzájárulna a szakemberek
szakmai identitásának növeléséhez, megmozgatva az „állóvizet”.
Több fórum kellene (pl. publikálási helyszin) ahol a jelenleg folyó, vagy már
befejezett módszerkísérletek közkinccsé válnának, egyrészt azért, hogy a szakmai
vitákban még jobban kikristályosodjanak, másrészt azért, hogy a már kidolgozott,
kipróbált

és

jól

működö

konstruktumokat

máshol

is

megismerhessék

és

felhasználhassák.

3. Az értelmi fogyatékossággal élő személyek egész életívének kontinuus figyelemmel
kísérése még mindig nem valósult meg. Az intézményrendszer szétszabdalt, különösen az
iskola elhagyása után állnak sokan tanácstalanul a hogyan hová tovább kérdésekkel. Még mai
is be kell adniuk szülőknek felnőtté vált gyermekeiket mammutintézményekbe, ahol a
körülmények nem megfelelőek, és ahol az addig megtanultak gyakorlatilag „kárba vesznek”,
azokat a személy nem alkalmazhatja, nem részesül szintentartó foglalkozásokban (nem a
papíron leírtakat kell figyelembe venni, hanem kontrollálni azok megvalósulását!). Ennek
egyenes következménye a leépülés, a viselkedésproblémák kialakulása, és még sok egyéb
negatívum.
4.

Az iskolás koron túli szociális ellátó rendszer hiányosságai, a nem átgondolt

szempontok megnehítik az érintettek sorsát. Egészen a legutóbbi időkig pl. nem esett szó az
időskori ellátásról, ami megint csak egy speciális helyzet.
Az egyének személyes döntési szabadságának (támogatott döntéshozatal) és a gondnokság alá
helyezés kérdéseinek részben vannak fórumai, de úgy érzem két olyan fontos területről van
szó, amik nagyobb hangsúlyt és hírverést érdemelnének.
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Összefoglalva:
Az előzőekben felsorolt valamennyi problémakörben igyekeztem lényegretörően
összefoglalni azokat a helyzeteket, amikkel véleményem szerint igen fontos lenne
mihamarabb foglalkozni. Valószínűleg kimaradt még néhány, amiről mások azt gondolják,
hogy szintén fontosak.
A lényeg kiemelésére irányuló igyekezet gyakran veszélyeztetei az érthetőséget.
Szeretném, ha az általam leírtak kiindulópontjául szolgálhatnának egy építő szakmai vitának,
a lehetőségek számbavételének, és a változtatásra irányuló szakmai és döntéshozói
motiváltságnak.

2007. augusztus 30.
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