Inkluzív oktatás alapjai
Főiskolai jegyzet

Készítette: Greba Ildikó,
Knobloch Beáta

AZ INKLUZÍV OKTATÁS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI
Alapvető fogalmak az inkluzív oktatásban
Az inklúzió befogadást jelent. Az inkluzív nevelés alapvető intézményi szemlélet, mely a
gyermekek, tanulók egyéni különbségeit (társadalmi, kulturális, biológiai) együttesen, teljes
mértékben figyelembe veszi és azokból kiindulva, azokra építve alakít ki befogadó környezetet
személyi, tárgyi és pedagógiai vonatkozásban, mely biztosítja a hatékonyság, eredményesség
és méltányosság hármas egységének megvalósulását. A befogadó intézmény pedagógusai az
egyéni differenciálás talaján az egyéni kibontakoztatás és fejlesztés szemléletét képviselik.
(Fülöp, 2015).
Az UNESCO meghatározása szerint az inklúzió egy olyan szemlélet, mely képes minden
tanuló érdekét egyformán figyelembe venni, pozitívan fogadni a sokféleséget, képes biztosítani
az oktatáshoz való egyenlő hozzáférést és javítja az oktatás minőségét minden gyerek számára.
Különleges bánásmódot igénylő gyermek: ide olyan gyermekek tartoznak, akiknek
állandó vagy átmeneti jelleggel fizikai, biológiai, pszichikai vagy más egyéb nehézségeik miatt,
sajátos nevelési igényeik vannak és ezekhez igazodó különleges bánásmódot igényelnek
(Petriné, 2003).
Sajátos nevelési igényű tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki
a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelemvagy magatartásszabályozási zavarral) küzd (Fazekasné, 2013).
A fogyatékosság a gyógypedagógia alapfogalma. A fogyatékosság jelöli meg azt a
tulajdonságot vagy tulajdonságcsoportot, ami alapján a gyermek gyógypedagógiai ellátást
igényel. A fogalom jelentése és terjedelme nagyon változó tartalommal bír. A fogalom
értelmezése függ például az egyén fizikai és társadalmi környezetétől, attól, hogy az adott
társadalomban hogyan gondolkoznak a fogyatékosságról, kit tekintenek fogyatékos
személynek. A fogyatékosság vonatkozhat egy tulajdonságterületre, egy területen belül egy
vagy több tulajdonságra, de vonatkozhat több területre és több területen több különböző
tulajdonságra is (Kovács, 2013).
Az inkluzív oktatás fejlődése a világban, és azon belül Ukrajnában is, arra ösztönöz minket,
hogy átgondoljuk az adott jelenséggel kapcsolatos fogalmakat.
Az alapvető nemzetközi okmányok és tudományos munkák megengedik, hogy
megerősítsük azt a tényt, hogy az inkluzív oktatás mindinkább a minőségi oktatás jellemzőjévé

válik. Garantálja minden gyermek számára az esélyegyenlőséget és az oktatási folyamatban
való jelentős részvételt.
A szakirodalmi forrásokban az inkluzív oktatás, vagy inkluzív pedagógia meghatározása
különböző, ennek a jelenségnek nincs egységes meghatározása. Amiben azonban megegyeznek
a kutatók, az az, hogy az inkluzív oktatás alapelveit mindnyájan elismerik.
Az első alapelv: Az inkluzív oktatás alapja az a jogi megközelítés, hogy minden gyereknek
egyenlő hozzáférést biztosítunk az oktatáshoz. Elsősorban a szociálisan sérülékeny
csoportokhoz tartozó gyermekek részére.
A következő alapelv – a sokszínűség pozitív elősegítése. Vagyis elfogadjuk a tanulók
individuális különbségeit, mint hasznos erőforrást és nem úgy kezeljük, mint problémát.
 Az inkluzív oktatás előirányozza, hogy minden tanuló maximálisan részt vesz az
oktatási folyamatban és nem csak fizikailag vannak jelen az osztályban.
 Az inkluzív oktatás egy állandó folyamat, mely az akadályok felderítésére és
leküzdésére, a meglévő erőforrások maximális bevonására irányul.
 Végezetül, az inkluzív oktatás az oktatási folyamat minden résztvevőjére, azaz
tanulókra, pedagógusokra, szülőkre is vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy kötelesek
vagyunk figyelmet fordítani az akadályokra is, melyek gátolják a szülőket, vagy a helyi
közösségek más tagjait, hogy az iskola életében részt vegyenek.
Szemmel látható, hogy paradigmaváltás történik a gyermekek oktatási folyamatban való
részvételének akadályoztatására vonatkozóan. Az ilyen akadályoztatás okait már nem csak a
gyermek sajátos fejlődésével magyarázzák, hanem meglátják azokat az akadályokat is, melyek
a környezetünkben léteznek. Ezek az akadályok különbözőek lehetnek. Pl.:
 építészeti (akadálymentesítés hiánya, megfelelően felszerelt vizesblokkok
hiánya, a közlekedés elérhetetlensége);
 információs (a látás- és hallássérült személyek számára az információ nem
érhető el);
 institucionális (intézményes) (tökéletlen jogi szabályozás és a jogalapok hiánya).
A sajátos nevelési igényű gyermekek, azon belül a mozgássérültek, akadályoztatása lehet
mentális akadályozás is, úgymint a környezet hozzáállása és az előítéletek.
Ennek megfelelően az erőfeszítéseket nemcsak a fejlődési rendellenesség következtében
kialakuló hátrányok leküzdésére, de a környezeti akadályok minimalizálására kell fordítani.
A különleges szükségletek ilyen új felfogása egybevág a fogyatékosság fogalmával, melyet
A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény foglal magába és Ukrajna

2009-ben ratifikált. Ebben az okmányban kifejezetten rámutatnak arra, hogy a fogyatékosság
fogalma fejlődik. Ez a fogyatékkal élők és a környezeti akadályok közötti kölcsönhatásnak,
valamint az emberek hozzáállásának eredménye. Ezek az akadályok zavarják azt, hogy a
fogyatékkal élők maximálisan és effektíven részt vegyenek a társadalom életében.
Az inkluzív oktatás modern megfogalmazás szerint a gyermekek szélesebb kategóriáit öleli
fel. Magába foglalja azokat a gyermekeket, akik számára fennáll a kockázata annak, hogy
kiszorulnak

a

középiskolai

oktatásból.

Mindenekelőtt

a

pszichofizikai

fejlődési

rendellenességgel rendelkező gyermekeket, a fogyatékkal élőket, a nemzeti kisebbségek
képviselőinek gyermekeit, stb., foglalja magába.
Az inkluzív oktatás ilyen értelmezése és a sajátos nevelési igényű gyermekek ilyen
besorolása egybevág azokkal az alapvető fogalmakkal, melyek Az oktatásról szóló törvényben
szerepelnek. Ebben az okmányban olyan meghatározásokat találhatunk, mint inkluzív oktatás,
inkluzív oktatási környezet, univerzális design, okos alkalmazások és egyéb fogalmak,
meghatározások, melyek az inkluzív oktatással állnak kapcsolatban. A törvény szerint továbbá
a sajátos nevelési igényű személy olyan személy, aki kiegészítő állandó, vagy ideiglenes
támogatásra szorul az oktatási folyamat során az oktatáshoz való jog biztosításának érdekében.
A kulcsfontosságú ebben a meghatározásban a kiegészítő támogatás, mely nemcsak
pénzügyi és anyagi-műszaki erőforrásokat jelent, hanem emberi erőforrásokat is.

Pl.

szakembereket, pedagógusasszisztenseket, stb. Ehhez nemcsak megfelelő szakemberek
biztosítására van szükség, de azok képzésére is, az inkluzív oktatási környezetben végzett
munkára, a tanárral, szülőkkel és egyéb szakemberekkel közösen végzett csapatmunkára való
felkészítésre is.
Fontos megjegyezni, hogy a kiegészítő támogatás nemcsak a sajátos nevelési igényű
gyermek számára szükséges, de a közvetlen környezete, szülők, vele dolgozó pedagógusok,
valamint az egész oktatási intézmény számára is.
Az „inkluzív oktatás”, „a sajátos nevelési igényű gyermek” fogalmak egyre szélesebb körű
használata új kihívásokat állít elénk, mégpedig, hogy megértsük az inkluzív pedagógia
fogalmát. Ez megköveteli a tanítótól, hogy tudjon olyan osztályban dolgozni, ahol különböző
gyermekek tanulnak, különböző pszichofizikai fejlődési sajátosságokkal, különböző kultúrával,
különböző etnoszok és nemzetiségek képviselői, különböző szociális-gazdasági státusszal
rendelkező gyermekek. A tanártól elvárják, hogy kész legyen és képes legyen a heterogén
környezetben dolgozni, rugalmasan reagálni és figyelembe venni a tanulók és azok családjai
közötti különbségeket, közösséget formálni, ahol minden egyes tag joga és hozzájárulása
értékes és különleges.

Inkluzív oktatás (francia inclusif - magába foglalja; a latin szóból beleteszem,
bekapcsolom) Az inklúzió az együttnevelés elfogadó gyakorlata. Olyan szemléletváltást
eredményez, melynek során az intézmény is szervezeti átalakuláson megy keresztül. Az
elfogadó gyakorlatban a módszer, az óravezetés nem hagyományos, jellemző a differenciáló,
önértékelésre alapozó pedagógiai gyakorlat (Csányi – Kereszty, 2009).
Az inkluzív oktatás olyan ideológián alapszik, amely kiküszöböli a gyermekekkel
szembeni minden hátrányos megkülönböztetést, és biztosítja, hogy minden embert egyenlő
módon kezeljenek, de megteremti a szükséges feltételeket a speciális oktatási igényű
gyermekek számára is. A nemzeti oktatási kezdeményezés célja ez. Az új iskola mindenki
számára iskola. Bármely oktatási intézmény biztosítja a fogyatékossággal élő gyermekek
sikeres szocializációját, akik a nehéz élethelyzetben lévő szülők gondozása nélkül maradnak.
Az inkluzív oktatás fontossága abban rejlik, hogy Ukrajnában 2018. január 1-jére 7,6 millió
gyermek él, akik közül a 2018-2019 tanév során 37,7 ezer gyermek tanul általános középfokú
oktatási intézményekben, 15,8 ezer gyermek a szanatóriumokban és csak 11,8 ezer gyermek
vesz részt a inkluzív oktatásban az általános iskolákban. Ezért az inkluzívoktatási környezet
bevezetése rendkívül fontos és aktuális kérdés országunk számára (Poroshenko,2019).
Az oktatásról szóló törvény a sajátos nevelési igényű személy fogalmát az alábbiaknak
megfelelően definiálja: olyan személy, aki kiegészítő, állandó vagy ideiglenes támogatásra
szorul az oktatási folyamatban az oktatáshoz való jog biztosításának érdekében (ZAKON
UKRAINE № 2053-VIII (2017).
Az inkluzív oktatás fejlődése a világban, és azon belül Ukrajnában is, arra ösztönöz minket,
hogy átgondoljuk az adott jelenséggel kapcsolatos fogalmakat. Az inkluzív oktatás, mint jogi
megközelítés, mely biztosítja az oktatáshoz való jogot és az egyenlő lehetőségeket az oktatási
folyamatban való részvételhez minden gyermek számára kivétel nélkül, több nemzetközi
egyezménybe is bekerült. Elsősorban azokba, melyek az alapvető emberi jogokra és
szabadságjogokra vonatkoznak (Lucenko,2018). A nemzeti oktatási paradigma modern
innovatív változásai a demokratikus értékek elismerésével kapcsolatosak, amelyek az egyén
jogainak és szabadságainak tiszteletben tartásán alapulnak, anélkül, hogy azonosítanák azokat
a fizikai és pszichés jellemzőivel, és ezért szükséges az új módszerek széles körű bevezetése és
azok végrehajtása, elfogadása. Ezért a befogadás a speciális oktatási szükségletekkel
rendelkező személyek valódi, nem részleges vagy részleges beilleszkedése, ideértve a
következőket: fogyatékosság, az aktív társadalmi életben, és a társadalom minden tagja számára
egyformán szükséges (Koval, 2018).

Az inkluzív tanulás magában foglalja egy olyan oktatási környezet megteremtését, amely
megfelel minden gyermek igényeinek és képességeinek, függetlenül annak pszichofizikai
fejlődési sajátosságaitól. Inkluzív oktatás - a pszichofizikai fejlődési rendellenességű
gyermekek rugalmas, individualizált oktatási rendszere a lakóhely szerinti átfogó
középiskolában.A képzést az egyedi tanterv szerint végzik,amelyet különböző szakemberek
bevonásával állítanak össze. Befogadó oktatás - a minőségi fejlesztéshez való egyenlő
hozzáférés biztosításának átfogó folyamata a gyermekek iskolában történő tanítása révén,
személyre orientált oktatási módszerek alkalmazásával, figyelembe véve a kognitív
tevékenység egyedi jellemzőit (Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukraine №912 (2010).
Befogadó iskola - olyan oktatási intézmény, amely az oktatási szolgáltatások befogadó
oktatási rendszerét biztosítja: adaptálja a tanterveket és a terveket, a fizikai környezetet, a
tanulás módszereit és formáit, felhasználja a közösség meglévő erőforrásait, bevonja a szülőket,
együttműködik a szakemberekkel, hogy speciális szolgáltatásokat nyújtson a gyermekek eltérő
oktatási igényei szerint. Pozitív légkört teremt az iskolai környezetben. Noha a befogadó
iskolák kedvező feltételeket teremtenek az esélyegyenlőség és a teljes részvétel eléréséhez,
eredményes tevékenységükhöz nemcsak a tanárok és az iskolai személyzet, hanem a szülők, a
családtagok és a kortársak együttes erőfeszítéseire is szükség van (Kolupayeva, 2012).

A befogadó/inkluzív iskola jellemzői
A befogadó oktatás koncepciója tükrözi az egyik legfontosabb demokratikus elképzelést minden gyermek értékes és a társadalom aktív tagja. Az inkluzív oktatási intézményekben
történő oktatás hasznos a speciális oktatási igényű gyermekek, valamint más gyermekek,
családtagok és a társadalom egésze számára. Kolupayeva (2012) tanulmánya szerint az inkluzív
osztályok elsősorban a gyermekek erősségeinek és tehetségeinek fejlesztésére, és nem a
problémáikra összpontosítanak. Más gyermekekkel való együttműködés hozzájárul a sajátos
nevelési igényű gyermekek kognitív, fizikai, nyelvi, társadalmi és érzelmi fejlődéséhez. Ebben
az esetben a tipikus fejlettségi szintű gyermekek megfelelő viselkedést mutatnak a sajátos
nevelési igényű gyermekek számára, és motiválják őket az új ismeretek és készségek
fejlesztésére és célzott felhasználására. A sajátos nevelési igényű tanulók és az inkluzív
osztályokban részt vevő más gyermekek közötti kölcsönhatás elősegíti a baráti kapcsolatok
kialakítását. Ennek a kölcsönhatásnak köszönhetően a gyerekek megtanulják természetesen
elfogadni és elviselni az emberi különbségeket, reagálnak, készen állnak egymás segítésére
(Kolupayeva, 2011).
A befogadó iskolára jellemző:
 minden gyermeknek együtt kell tanulnia, amikor csak lehetséges, a közöttük fennálló
nehézségek vagy különbségek ellenére;
 az iskoláknak fel kell ismerniük és figyelembe kell venniük diákjaik sokszínű igényeit,
 minőségi oktatás biztosítása mindenki számára megfelelő tantervek kidolgozásával,
szervezeti intézkedések végrehajtásával, oktatási stratégiák kidolgozásával, az erőforrások
felhasználásával és a közösséggel való partneri kapcsolatokkal;
 a sajátos nevelési igényű gyermekeknek bármilyen kiegészítő segítséget meg kell
kapniuk a tanulási folyamat sikere érdekében.

Az inkluzív oktatás előnyei
Az inkluzív oktatási intézményekben való tanulás hasznos mind a sajátos nevelési igényű
gyermekek, mind a tipikusan fejlődő gyermekek, a családtagok és általában a társadalom
számára.Az inkluzív megközelítés a család számára is előnyös. Ebben az esetben a sajátos
nevelési igényű családok támogatást kaphatnak más szülőktől, jobban megértik, mi jellemző és
mi nem jellemző gyermekeik fejlődésére, valamint jobban bevonják őket a tanulási és nevelési
folyamatba.Az inkluzív osztályok tanárai mélyebben megértik a gyermekek tulajdonságainak
egyedi különbségeit, valamint hatékonyabban működnek együtt a szülőkkel és más
szakemberekkel (fizioterápiás szakemberek, rehabilitológusok, logopédusok, szociális
munkások stb.).Az inkluzív oktatási rendszer társadalmi szempontból is hasznos, mivel a
megosztott tanulás révén a gyermekek már fiatal korban megtanulják megérteni és elfogadni az
emberi különbségeket.Általánosságban különböző kutatások kimutatták, hogy a sajátoss
nevelési igényű hallgatók inkluzív oktatással:
- javítja a tanulási eredményeket;
- életkorcsoportjának megfelelő példaképeket biztosít;
- lehetőséget teremt a valósághű természeti környezetben történő tanulásra;
- elősegíti a kommunikációs, társadalmi és tudományos készségek kialakítását;
- egyenlő hozzáférést biztosít a tanuláshoz;
- lehetőséget biztosít új barátságok kialakítására (Kolupayeva-Savchuk, 2011).

Az inkluzív oktatáshoz vezető út
A modern társadalom fejlődése meghatározza az emberi sokszínűség tiszteletben tartását,
a szolidaritás és biztonság elveinek bevezetését, amely biztosítja a lakosság minden rétegének,
mindenekelőtt a fogyatékossággal élőknek a védelmét és a társadalomba történő teljes
integrációját. Ennek oka a társadalmi fejlődés fő céljainak meghatározása - a "mindenki
számára társadalom" létrehozása. Az ilyen integráció középpontjában a holisztikus (a tanárok,
oktatók összehangolt közös tevékenysége, együttműködése) megközelítés fogalma áll, amely
mindenki számára lehetővé teszi a jogok és lehetőségek megvalósulását, mindenekelőtt egyenlő
hozzáférést biztosít a minőségi oktatáshoz. Az akadálymentesség elvét az emberi jogok alapján
fogalmazzák meg, amint azt az ENSZ Közgyűlése 1997. december 12-i állásfoglalásában
meghatározza, prioritást élvezve a fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlőségének
előmozdítása szempontjából. Ez az elv magában foglalja a fogyatékosság orvosi
szempontjainak hangsúlyának áthelyezését, a pszichofizikai fogyatékkal élők gondozását, az
alkalmazkodás védelmét és támogatását a társadalom reformjának környezetéhez, ahol a
pszichofizikai fogyatékkal élők képesek kielégíteni igényeiket, mindenekelőtt a minőségi
oktatás igényét. A minőségi oktatás biztosítja az egyének speciális oktatási igényeit, ideértve a
pszichofizikai fejlődési rendellenességeket is, anélkül, hogy elválasztaná az embert a szokásos
társadalmi környezettől, a családtól, a barátoktól.
A fogyatékossággal élő személyek pszichofizikai fejlődésének akadálymentességére és
kielégítésére vonatkozó alapelvek váltak az inkluzív oktatás sarokkövévé, olyan oktatási
rendszerré, amely azon alapul, hogy a gyermekek alapvető jogát biztosítsák a lakóhely szerinti
általános oktatási intézményben történő tanuláshoz, megfelelő pszichológiai és pedagógiai
támogatással és fejlesztéssel (Kolupayeva, 2011). Az oktatást amennyire csak lehet, általános
iskolákban kell biztosítani, a fogyatékossággal élő gyermekek és felnőttek megkülönböztetése
nélkül. Az európai közösség ezen hivatalos álláspontját az UNESCO, az Emberi Jogi Bizottság
fejezte ki. A legtöbb esetben a fogyatékosság önmagában nem akadály, a hátrányos
megkülönböztetés akadályozza meg a gyermeket abban, hogy általános képzésben részesüljön
(Poroshenko, 2019).
A fogyatékossággal élő személyek diszkriminációját a társadalom retrospektív (múltba
tekintő) hozzáállása tanúsítja. Az ókor óta a polgári jog határozta meg a fogyatékossággal élő
személyek elismerését alsóbbrendű, keresőképességű, gondozásra szoruló polgárokként. Így az
ókori görög Sparta jogszabályai rendelkeztek a testi fogyatékossággal élő gyermekek
azonosításáról, elválasztva őket a tipikus fejlődésűektől, ezáltal megőrizve az államrendszert és
vallva polgáraik „fizikai teltségének” teljes értékű gondolatát. „Legyen hatályos az a törvény,

amely szerint nem szabad sérült, fogyatékos gyermeket etetni" - az akkori fogyatékosságról
szóló ilyen bizonyságot a római Arisztotelész filozófus hagyta.” A fogyatékkal élők
alacsonyabb rendűségét és haszontalanságát elismerték a római jog alapjai. A fogyatékkal élők
gyámsági intézményének létrehozásával a római bíróság vált a fizikai és szellemi
fogyatékossággal kapcsolatos jogszabályok kidolgozásának további modelljévé. A római jog,
amely a legtöbb európai országban alapvetővé vált, majdnem a 20. századig rögzítette a
fogyatékossággal élő személyek teljes körű lemondásának jogi státusát. A jogszabályok
megóvták a "teljes többséget" az "alacsonyabb rendű kisebbségtől" azáltal, hogy szigorúan
rögzítették a fogyatékossággal élő személyek polgári jogainak korlátozásait (Kolupayeva,
2011).

A speciális oktatás és befogadás története
A fejlődő fogyatékkal élők társadalma és az állam közötti kapcsolat fejlődése öt periódusra
oszlik, két és fél ezer évre szólva - a gyűlölet és az agresszió útjától kezdve a fogyatékkal élők
elfogadásáig, partnerségéig és integrációjáig.
Az első időszak (996-1715 év) - az agressziótól és az elhanyagolástól a fejlődési
fogyatékossággal élők gondozásának szükségességének felismeréséig. Ezen időszak NyugatEurópában feltételes határértéke az, hogy Németországban megnyitják az első menedékhelyet
vakok számára (1198). Az első kolostor menedéket az Orosz Birodalomban hozták létre (17061715).
A második időszak (1715–1806) - a fejlődési fogyatékossággal élők gondozásának
szükségességétől a tudatosságig, hogy részüket megtanítsák. Feltételes határ - speciális iskolák
megnyitása a siket és vakok számára Franciaországban (1770-1784). Az első speciális iskolák
megnyitása a siket és vakok számára az orosz államban (1806-1807) (Kolupayeva, 2011).
A harmadik időszak (1806–1927) - a lehetőségek felismerésétől a gyermekek három
kategóriájának tanulmányozhatóságától kezdve: hallás, látás és mentális retardáció.A lehetőség
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tanulmányozására: hallás, látás és mentális retardáció.Az általános általános iskolai oktatásra
vonatkozó törvények elfogadása a nyugat-európai államokban, és ennek alapján - a siket, vak
és mentálisan fogyatékos gyermekek oktatásáról szóló törvények.Nyugat-európai államok
általános alapfokú oktatásról szóló törvényének elfogadása és ennek alapján - a siket, vak és
mentálisan fogyatékos gyermekek oktatásáról szóló törvény.A Szovjetunióban a siket, vak és
mentálisan fogyatékos gyermekek számára speciális iskolák létesítése az egyetemes törvény
(1927-1935) elfogadásával összefüggésben.Ebben az időszakban a szakosodott intézmények
hálózatának kiépítése során megpróbáltak a nyugat-európai iskolákban fogyatékossággal élő
gyermekeket egészséges társaikkal együtt tanítani.Amint L.Kulik rámutat a tanulmányában,
1846-ban Ausztriában elfogadtak egy törvényt, amely rendelkezett a látássérült vak gyermekek
oktatási lehetőségeiről együtt a látókkal. Hasonló jogszabályok voltak Angliában, Skóciában és
más európai országokban. A Szovjetunióban a közös tanulási kísérleteket folyamatosan és
széles körben megvitatták különféle pedagógiai üléseken. Meg kell jegyezni, hogy annak
ellenére, hogy ebben a történelmi időszakban a szegregációs létesítmények túlnyomórészt a
fogyatékossággal élő gyermekek oktatására és speciális intézmények felépítésére irányultak, a
fogyatékossággal élő gyermekek és egészséges társaik együttes oktatására irányuló kísérletek
nem álltak le (Kolupayeva, 2011).

A negyedik időszak (1927-1991) - a fogyatékossággal élő gyermekek nevelésének
szükségességétől a tudatosságig, egészen a fejlődési nehézségekkel küzdő gyermekek
oktatásának megértéséig. Nyugat-Európában ezt a XX. század elejétől az 1970-es évek végéig
tartó időszakot a speciális oktatás jogszabályi keretének kidolgozása jellemezte, a nemzeti
rendszerek strukturális fejlesztésével. A Szovjetunióban a speciális oktatási rendszer
differenciálása és fejlesztése, az átmenet 8 különféle intézménytípusra (1950-1990). Ebben az
időszakban, az 1970-es évek óta, a világ oktatási politikájában világszerte egyértelműen
meghatározták a megkülönböztetés tilalmát bármilyen alapon: nemzeti, etnikai, vallási és
pszichofizikai fejlődés szintjén, a világ vezető országaiban a közdemokrata kapcsolatok
alakulásának gazdasági növekedése hátterében. A közállam tudatosításának régi paradigmája
helyett a „teljes többség” - az „alacsonyabb rendű kisebbség” új - „az egyetlen közösség,
amelybe beletartoznak bizonyos problémákkal küzdő emberek”. A világközösség rögzíti az
úgynevezett társadalmi címkézés jogi elfogadhatatlanságát. A diszkriminációellenes nemzeti
jogszabályokat az ENSZ-nyilatkozatok fő rendelkezéseinek figyelembevételével hagyják jóvá.
Új kulturális és történelmi norma alakul ki - az emberek közötti különbségek tiszteletben tartása
(Kalupayeva, 2011).
Ötödik időszak (1991-től a mai napig) - a sajátos nevelési igényű gyermekek szegregált
oktatásától az inkluzív oktatásig. Nyugat-Európában az 1970-es évek vége óta jelentősen
csökkent a speciális iskolák száma, és nőtt a befogadó osztályok száma a középiskolákban, a
sajátos nevelési igényű tanulók középiskolában kezdik a tanulást inkluzív környezetben. Ez a
posztszovjet országokban az 1990-es években kezdődött, és egybeesik a Szovjetunió
felbomlásával és az állami rendszer radikális átalakításával ( Kalupayeva, 2011).

Alapvető nemzetközi okmányok az inkluzív oktatás területén
Az inkluzív oktatás joga, mely az oktatáshoz való egyenlő hozzáférést, az
esélyegyenlőséget biztosítja minden gyermek számára, több nemzetközi okmányba is bekerült.
Elsősorban azokba, melyek az alapvető emberi jogokra és szabadságjogokra vonatkoznak.
Fontos megismerkedni e nemzetközi okmányokkal, mivel ezek biztosítják a fogalmak és
tendenciák megfelelő megértését a modern világban. Valamint azok hatását az állami politikára
és annak gyakorlatára.
Mindenekelőtt ide tartoznak az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) által elfogadott
okmányok. Az ENSZ egy vezető nemzetközi szervezet, mely az emberi jogok védelmével
foglalkozik, és elismert nemzetközi jogalkotói státussal bír több, mint fél évszázada. Az
oktatáshoz joga van minden embernek kivétel nélkül és ez az 1948-ban elfogadott Emberi
Jogok Egyetemes Nyilatkozatába is bekerült. A későbbiekben nagy sok okmányba bekerült ez
az alapvető jog: nyilatkozatokba, paktumokba, egyezményekbe.
1991-ben Ukrajna függetlenné vált és nyílt demokratikus társadalom kiépítését tűzte ki
célul maga elé. Ezt követően ratifikálta azokat az alapvető nemzetközi okmányokat, melyek az
emberi jogok védelmére irányulnak. Többek között az oktatási jog garantálásának területén is.
Minden gyermeknek joga van a tanuláshoz, ezen belül a fogyatékkal élő gyermekek jogai
két nemzetközi ENSZ egyezményben is rögzítésre kerültek. Az első a gyermekek jogairól szóló
ENSZ egyezmény, melyet 1989-ben fogadtak el és Ukrajna 1991-ben ratifikált. A második az
ENSZ Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól szóló egyezménye, melyet 2006-ban
fogadtak el és azt Ukrajna 2009-ben ratifikálta.
Ezen okmányok ratifikálása azt jelenti, hogy Ukrajna nemzetközi kötelezettséget vállalt,
hogy betartja a gyermekek tanuláshoz való jogát, azon belül a fogyatékos és a sajátos nevelési
igényű gyermekek jogait is. Ezen kívül az ENSZ Fogyatékossággal élő személyek
jogairól szóló egyezményének 24. Oktatás c. tc. megfelelően a résztvevő államok befogadó
oktatási rendszert biztosítanak minden szinten.
Az inkluzív oktatásnak egy másik fontos dokumentuma a Salamancai nyilatkozat, melyet
a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásával kapcsolatos világkonferencián fogadtak el. A
konferencia Salamanca (Spanyolország) városában zajlott 1994 júniusában, az UNESCO
támogatásával. Ez az okmány kihirdette az iskolát mindenkinek koncepciót, mely alatt olyan
oktatási intézményt értenek, mely be kell fogadjon minden gyermeket és példa kell legyen a
társadalom számára, ahol tisztelik mások jogait és különbözőségeit. A Salamancai egyezmény
elsőként emelte ki az inkluzív oktatás előnyeit az oktatási folyamat minden egyes résztvevője
részére a gyermekek, szülők, pedagógusok, helyi közösségek és a társadalom részére egyaránt.

2000-ben hagyták jóvá a Dakari nyilatkozatot, vagy az évezred nyilatkozatát. Ez kezdte el
a célok meghatározásának folyamatát, melyeket 2015-ig el kell érni az egyesült közösségnek
azokon a területeken, ahol a globális emberi fejlődés egyenlőtlenségei a legélesebben
kiütköztek, többek között az oktatásban is. A Dakari nyilatkozat alapját képezik a Millenniumi
Fejlesztési Célok, melyek meghatározták a stratégiai fejlődési irányokat, többek között az
oktatáshoz való hozzáférés garantálását minden gyermek számára. A 2010-ben publikált
Beszámoló a Millenniumi Célok végrehajtásáról elsőként hívta fel a figyelmet a fogyatékkal
élő gyermekekre, mint olyanokra, akik jogaik érvényesítésében leginkább korlátozottak.
Rámutatott a fogyatékosság és a társadalmi peremre való szorulás közötti kapcsolatra, továbbá
felhívta a figyelmet annak fontosságára, hogy a fogyatékos gyermekekre több figyelmet kell
szentelni, különösen a lányokra, a Millenniumi Fejlődési Célok elérésének folyamatában.
Fontos megjegyezni, hogy Ukrajna az első olyan ország a volt szovjet térségben, mely
2003-ban adaptálta a globális Millenniumi Fejlődési Célokat és meghatározta az annak
megfelelő nemzeti célokat és feladatokat is.
Bár a gyermekek oktatáshoz való jogának biztosításában jelentős fejlődés tapasztalható, a
minőségi inkluzív oktatáshoz való egyenlő hozzáférés a mai napig problémát jelent még sok
hátrányos

helyzetű

gyermek

számára,

többek

között

a

pszichofizikai

fejlődési

rendellenességgel küzdő gyermekek számára is. Erről tanúskodnak a 2016-2030-as periódusra
meghatározott Fenntartható Fejlődési Célok is, melyeket 2015 szeptemberében fogadtak el az
ENSZ közgyűlésének 70. ülésszakán.
A fontosabb okmányok között megemlíthetjük az UNICEF által ajánlott Barátságos iskola
koncepcióját. Alapját képezi minden gyermek oktatáshoz való jogának elismerése, a
különbségek tiszteletben tartása, valamint azon gyerekek felkutatása, akik kikerültek az oktatási
folyamatból, azzal a céllal, hogy kiegészítő támogatást kapjanak a továbbiakban.
A Világbank okmányai szintén hangsúlyt fektetnek a gyermekek jogainak biztosítására és
a szükséges kiegészítő segítségnyújtás megadására. Továbbá megemlítik, hogy az inkluzív
oktatás az iskola missziójának, filozófiájának, értékrendjének és tevékenységének
elengedhetetlen része kell legyen.
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet hangsúlyozza annak fontosságát,
hogy kiegészítő forrásokat biztosítsanak abban az esetben, ha a gyermek a tanulás során
nehézségekbe ütközik.
Az inkluzív oktatás fogalmának nagy figyelmet szenteltek az UNESCO 48. közgyűlésén
2008-ban, ahol szintén kihangsúlyozták az olyan alapvető fogalmakat, mint a gyermekek
oktatáshoz való joga, a diszkrimináció felszámolása, a kiegészítő támogatás biztosítása.

Eredményként ezen közgyűlés anyagaiban megjegyzésre került, hogy az inkluzív oktatás
egy állandó folyamat az akadályok feltárásában és elhárításában az oktatási folyamatban,
minden gyermek individuális szükségleteinek biztosítására irányuló effektív utak állandó
keresése.

A fogyatékos személyek esélyegyenlőségének alakulása
Az ókori feljegyzésekben, Európában és a középkorban, eposzokban is megjelennek már
olyan emberek, akik valamely tulajdonságukban eltérnek az átlagtól. 1341-ben írtak először
egy elhagyott fiúról. Comenius szintén egy erdőben megtalált, elhagyott fiúról ír, aki az
emberek közé kerülve tanult meg beszélni. A társadalomtól hosszabb időn át szeparálva élés
utáni állapotot: dementia ex separationenak nevezték el. Ezt a kifejezést váltotta fel a
„gyengeelméjűség”. A középkorban a szerzetesrendek fogadták be a problémás, gyengébb
embereket (felnőtteket, gyermekeket), akik eltértek az átlagtól és segítségre szorultak. „Az első
gyermekotthonok, ahol az erre rászorulókat tanították, a protestantizmus ideje alatt alakultak
meg. A gyermekek nevelését „tudományosan képzett férfiakra” bízták. Ezek közülleghíresebb
volt Pestalozzi, aki elsőként tett kísérletet nevelésük speciális módszereinek megtalálására”
(Mesterházy, 2000:42).
„A XIX. század közepéig a pedagógia és az orvostudomány külön-külön foglalkozik az
abnormális gyerekek testi-lelki állapotával”(Mesterházy, 2000:43). A második világháborúig a
fogyatékos emberekkel való foglalkozás inkább orvosilag kezelték és magára a fogyatékosságra
koncentráltak. Ez a szemlélet az ún. orvosi modell. A fogyatékos személyek társadalmi helyzete
és jogaik, esélyegyenlőségük nem került látótérbe. A második világháború után, az 50-es 60-as
évek után a fogyatékosok társadalmi helyzete egyre inkább hangsúlyossá vált, amelye a
gyógypedagógiában,

szociológiában

úgynevezett

szociális

modellnek

neveznek.

A

fogyatékosokban lévő hibák, sérülések kutatása mellett, hangsúlyosabb szerepet kapott a
fogyatékos személyek szükségleteire való koncentrálás, továbbá életminőségük javítása.
Fontos kiemelni, hogy mindezt a fogyatékos személyek társadalmi integrációjával
képzelték el, nem külön intézményekben, a társadalomtól elszigetelve. 1945-ben megalakult az
Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ). Elsősorban az egyenlőség mindenkinek elv alapján jött
létre. Az ENSZ alapokmánya bevezetésében alapelvi szintre emelte azokat az értékeket,
amelyekkel minden egyes emberi lény rendelkezik (pl. méltóság), és különös jelentőséggel
ruházta fel a szociális igazságosság előmozdítását. Ily módon maga az ENSZ alapokmánya
biztosítja valamennyi alapvető emberi jog védelmét, beleértve a fogyatékossággal élők jogait
is (Lovászi, 2007). 1948-ban az ENSZ Közgyűlés párizsi ülésszaka fogadták el Az Emberi
Jogok Egyetemes Nyilatkozatát. Ettől az időszaktól kezdve a fogyatékkal élők egyre több
figyelmet kaptak, így, a társadalmi helyzetük egyre kedvezőbb lett.
Jelentős változások az ötvenes években következtek be a fogyatékos személyek szerepének
hangsúlyozásával. Az 1960-as években, tovább erősödött a fogyatékos személyek társadalomba
való integrálásának igénye. A hetvenes években kimondták, hogy minden ember egyenlő a saját

jogainak érvényesítésekor, vagyis a fogyatékosok is ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint a
többi ember (oktatás, egészségügy stb.). Ennek az évtizednek a sajátossága az egyenlő esély
biztosítása tekintetében a teljes társadalmi részvétel (full participation) biztosítása, amelyet az
akadálymentesítéssel is segíteni kívánnak. „1982 decemberében a közgyűlés újabb lépést tett
azzal, hogy elfogadta a Cselekvési Világprogramot a fogyatékosok ügyében, amelynek három
kiemelt célterülete volt: az esélyegyenlőség (equal opportunities), a teljes részvétel (full
participation in economic and social life) és a rehabilitáció (equal access to health, education
andrehabilitation services). Az oktatás mindenki számára (1990) jóváhagyott oktatási
világnyilatkozatban azt állították, hogy minden gyermeknek, serdülőkornak és felnőttnek
lehetőséget kell biztosítani az alapfokú oktatás elfogadható szintű megszerzésére, hogy az
oktatási intézmények rendszerét meg lehessen reformálni a gyermekek egyéni igényeinek
kielégítése érdekében.
1991-ben Ukrajna független állam lett és a nyílt demokratikus társadalom kiépítésének
útját választotta. Ezzel együtt az országban aktivizálódott a különleges bánásmódot igénylő
gyermekek jogaiért küzdő mozgalom, többek között a fogyatékkal élő gyermekek jogaiért is,
annak érdekében, hogy együtt tanulhassanak kortársaikkal és igénybe vehessenek minden olyan
erőforrást, mellyel a helyi közösség rendelkezik. Természetesen ezen mozgalom
kezdeményezői a társadalmi szervezetek voltak, főként a sajátos nevelési igényű gyermekek
szülei által alapított szervezetek.
Az emberjogi nemzetközi egyezségokmányok, többek között az 1991-es ENSZ Emberi
Jogok Egyetemes Nyilatkozata ratifikálásával Ukrajna megteremtette az alapot ahhoz, hogy
minden gyermek oktatáshoz való jogáért ki lehessen állni, többek között a fogyatékossággal élő
gyermekek jogaiért is.
1996-ban Ukrajna Alkotmánya deklarálta az oktatáshoz való jogot (53.tc.) és a szociális
védelemhez (ellátáshoz) való jogot (46.tc.).
2009-ben Ukrajna ratifikálta az ENSZ Fogyatékossággal élő Személyek Jogairól szóló
Egyezményét és nemzetközi kötelezettségeket vállalt az inkluzív oktatás biztosítására az
oktatási rendszer minden szintjén, ahogy az az egyezmény 24. Oktatás c. fejezetében
megjelölésre került.
Az állami jogi szabályozás területén az inkluzív oktatásra vonatkozóan változások 2009ben kezdődtek. 2010 júliusában Ukrajna jogszabályaiba első alkalommal került be az inkluzív
oktatás kifejezés, és a szakmák minősítő jegyzékében először jelent meg a tanárasszisztens
kifejezés.

2010. október 1-jén jóváhagyták az inkluzív oktatás fejlesztési koncepcióját, mely
tartalmazza az inkluzív oktatás fejlesztésének alapelveit, bevezetésének irányait és az elvárt
eredményeket.
Fontos okmány, mely meghatározza az inkluzív oktatás megszervezésének feltételeit a
2011 augusztusában elfogadott Az inkluzív oktatás megszervezésének rendje az iskolákban
c. rendelet. Ebben az okmányban meghatározásra kerültek olyan fogalmak, mint az individuális
fejlesztési program és az individuális tanterv, és hangsúlyozza a tanárasszisztens fontosságát a
személyre szabott oktatási folyamat biztosításában. 2017 augusztusában ezt az okmányt
módosították:

a

„fejlődési

defektusok”

meghatározást

„fejlődési

rendellenességre”

módosították, mivel az inkább megfelel a fogyatékosság szociális és nem egészségügyi
megértési modelljének. Továbbá módosították az individuális fejlesztési program struktúráját,
meghatározták a korrekciós-fejlesztési foglalkozásokra vonatkozó óraszámot, stb.
2012 augusztusában jóváhagyták a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló
egyezmény 2020-as periódusra vonatkozó nemzeti cselekvési tervének állami stratégiáját.
Ebben lefektették a fogyatékos személyek jogainak és szabadságjogai biztosításának útjait.
Ukrajna elnökének 2013 júniusában kiadott rendelete Ukrajna oktatására vonatkozó
nemzeti stratégia a 2021-es évig címmel szintén hangsúlyozza az inkluzív oktatás
gyakorlatának szélesítését az óvodákban, iskolákban és az iskolán kívüli oktatási
intézményekben; továbbá az oktatási intézmények építészeti, megközelíthetőségi és
információs hozzáférésének biztosítását is.
2015-ben az ENSZ fogyatékosok jogaival foglalkozó bizottságának ülésén meghallgattak
két beszámolót a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény végrehajtásáról –
egy állami és egy alternatív beszámolót (ez utóbbi beszámolót társadalmi szervezetek
készítették). Miután a bizottság megfelelő javaslatokat tett, 2016-ban jóváhagyták az ezek
végrehajtására irányuló cselekvési tervet a 2020-ig terjedő periódusra. Ezek között volt a
hozzáférés biztosítása, mind a fizikai, úgy az információs hozzáférés is.
Szintén fontos dokumentum Ukrajna Miniszteri Kabinetjének 2017 februárjában kelt
rendelete, mely biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermekek részére kiegészítő szolgáltatások
nyújtását az inkluzív oktatásban. Az okmány szabályozza a sajátos nevelési igényű gyermekek
állami költségvetésből való támogatásának (szubvenció nyújtásának) rendjét és feltételeit a
helyi költségvetések számára.
2017 júliusában elfogadtak egy másik fontos okmányt, Ukrajna Miniszteri Kabinetjének
rendeletét Az Inkluzív Erőforrásközpontról. Ezen központ feladata, hogy ne csak komplexen
értékelje a sajátos nevelési igényű gyermekeket kiegészítő szükségleteik felmérésének

érdekében az oktatási folyamatban, hanem hogy módszertani segítséget nyújtson a
pedagógusoknak, tanácsot adjon a szülőknek.
Minden olyan jogszabályi módosítás, mely az inkluzív oktatás kialakítására irányult,
megjelenik Az oktatásról szóló törvényben, melyet 2017 szeptemberében fogadtak el. Ebben
meghatározták az inkluzív oktatás megszervezésének alapvető fogalmait. Továbbá
hangsúlyozzák, hogy az oktatás hozzáférhetősége egyenlő feltételek alapján történik és hogy
az állam köteles feltételeket teremteni a sajátos nevelési igényű személyeknek, figyelembe véve
a személyes szükségleteket, lehetőségeket, készségeket és érdeklődést.

AZ OKTATÁSI FOLYAMAT SZERVEZÉSÉNEK JELLEMZŐI
Tanári kompetenciák a sikeres inkluzív nevelés szervezésében
Az inklúzió előirányozza a társadalmi igényt olyan, szakmai felkészült pedagógusokra,
akik képesek kielégíteni minden diák sajátos oktatási szükségletét. Ahogy Nils Muižnieks, az
Európa Tanács emberjogi biztosa megjegyezte „az inkluzív oktatásra nem úgy kell tekinteni,
mint egy utópisztikus tervre. Ez egy elérhető cél”. Azonban ennek eléréséhez pedagógusra van
szükség, egy olyan kulcsfigurára az oktatási folyamatban, aki megfelelő kompetenciákkal
rendelkezik az inkluzív oktatás területén.
Különböző országok tudományos pedagógusközösségei aktívan kutatják azokat a
kompetenciákat, melyek a pedagógus sikeres munkájához szükségesek az inkluzív közegben.
Ez függetlenül a tantárgytól, szakosodástól, az általuk oktatott gyermekek korától, azon iskolák
típusától, ahol tanítanak. A legalaposabb és legeredményesebb kutatás az Európai Ügynökség
a Sajátos Nevelési Igényű Tanulókért és az Inkluzív Oktatásért kutatása, melyet 2009-2012
között végeztek az Európai Unió 25 országában A tanárok tanítása az inklúzióra projekt keretén
belül. A projekt egyik eredménye az inkluzív oktatás tanári profiljának kidolgozása, ahol az
alábbi kompetenciák kerülnek megjelölésre:
• tisztelet a tanulók sokfélesége iránt,
• minden tanuló támogatása,
• közös munka a szülőkkel és más szakemberekkel,
• állandó személyes és szakmai fejlődés.
Minden kompetencia három elemből áll:
• attitűd (meggyőződés, értékek),
• ismeretek, tudás,
• készségek, jártasságok.
Az attitűd az ismeretekhez, készségekhez, problémához való megfelelő hozzáállást jelent,
a meglévő tudás realizálását a gyakorlati szituációkban. Bemutatjuk általánosított formában a
kompetenciák struktúráját, mellyel az inkluzív oktatás folyamatában résztvevő tanárnak
rendelkeznie kell.
Tisztelet a tanulók sokfélesége iránt – úgy tekintünk a tanulóra, mint az oktatás
erőforrására. A kompetenciák alapját a pedagógus kialakult mély-értékei képezik:
• az inkluzív oktatás nem vitatható,
• minden gyermeknek jogában áll, hogy bevonják inkluzív osztályba,
• valamint, hogy ez hasznos a gyermekeknek és a társadalomnak összességében.

Ezen értékek tudatossága megköveteli:
• a tudást a tanulók sokféleségéről (ez szükségszerű a kultúra, a nyelv, a szociálisgazdasági háttér megértéséhez)
•

az inkluzív oktatás megértését, mint az egyes tanulókhoz vezető utat (nem csak a

sajátos nevelési igényű tanulókhoz).
Ezen ismeretek realizálásának érdekében a tanárnak rendelkeznie kell az alábbi
szakértelemmel (készségekkel):
• kritikusan értékelni saját meggyőződését és azok befolyását saját cselekedeteire,
• meghatározni a különböző tanulókra való reagálás legjobb módszereit minden
helyzetben,
• segíteni, hogy az iskola oktatási közösséggé váljon, mely tiszteli, ösztönzi és megdicséri
minden tanuló eredményét.
Minden tanuló támogatása – előirányozza minden tanuló egyenlő akadémiai, szociális,
érzelmi fejlesztését és oktatását, valamint minden egyes tanuló teljesítményével kapcsolatban
a magas elvárásokat. Ennek alapját mély meggyőződés képezi (értékek, kompetenciák) az
alábbiaknak megfelelően:
• effektív tanárok – minden a diákokat oktató tanár, aki egyforma felelősséget visel
minden gyermek oktatásáért.
• minden tanuló számára egyformán fontos az akadémiai, gyakorlati, szociális és érzelmi
nevelés is.
• a tanárok elvárása a gyermek sikerének kulcsfontosságú tényezője, a gyermekek
családjai pedig fontos erőforrást jelentenek a gyermekek tanításában.
Ezen értékek megértése megköveteli az alábbi ismeretet és tudást:
• az akadályok feltárásának és leküzdésének módjait a különböző funkcionális zavarokkal
rendelkező gyermekek oktatásában,
• oktatási technológiákat, melyek fenntartják az oktatási folyamatot,
• az osztálymenedzsment (osztályvezetés) módszereit,
• az oktatási módszerek értékelését, melyek a tanulók erősségeinek feltárására irányulnak,
• az oktatási program, oktatási folyamat, a tananyag tartalmának differenciálását a tanulók
bevonásának és különböző szükségleteinek kielégítése érdekében,
• az individuális fejlesztési program kidolgozásának és bevezetésének technológiája.
E feladatok realizálásának érdekében a tanár köteles az alábbi készségekkel rendelkezni:
• effektív verbális és non-verbális kommunikátornak kell lennie, aki képes reagálni a
tanulók, szülők és egyéb szakemberek különböző kommunikatív szükségleteire,

• segíteni a kooperatív tanulást,
• alkalmazni az oktatás módszereinek, tartalmának és eredményeinek differenciálását,
• együtt dolgozni a tanulókkal és azok családjaival az oktatás személyre szabásának és az
oktatási, nevelési, fejlesztési célok meghatározásának érdekében,
• használni a formatív és szummatív (összegző) értékelést, melyek fenntartják az oktatást
és nem bélyegzik meg a tanulókat.
Közös munka más szakemberekkel és a szülőkkel – előirányozza a csapatmunkát és a
partnerséget, mint fontos szempontot a tanárok számára. A modern, hatékony pedagógusnak
tudatosítania kell az alábbi értékeket:
• a szülőkkel és családokkal végzett közös munka értéke (a tanár úgy kell tekintsen a
családokkal megvalósuló együttműködésre, mint kizárólag saját feladatkörére),
• az együttműködés, partneri kapcsolatok, a más szakemberekkel végzett közös
csapatmunka értékelése. Annak tudatosítása, hogy az inkluzív oktatás nem lehetséges
csapatmunka nélkül.
Ezen értékek tudatosítása tudást és értelmezést követel meg:
• a más szakemberekkel végzett közös munka előnye,
• a csapatmunka stratégiája,
• effektív partneri viszony kialakításának technológiája a családokkal,
• az oktatási folyamatban résztvevő más szakemberek terminológiájának és alapvető
munkakoncepciójának megértése.
Ezen tudás realizálásához a tanítónak az alábbi készségekkel kell rendelkezni:
• hatékonyan bevonni a szülőket és családokat gyermekük tanulásának támogatásába,
• eredményesen kommunikálni a különböző kultúrájú, etnikumú, szociális helyzetű
családokkal,
• támogatást találni az iskolán belül azon akadályok leküzdéséhez, melyek a sajátos
nevelési igényű gyermekek oktatásában jelentkeznek,
• megoldani a problémákat más szakemberekkel közösen,
• segíteni az iskolák, társadalmi szervezetek és egyéb oktatási intézmények közötti
partnerséget a külső erőforrások felkutatására az oktatási szükségletek kielégítése érdekében.
Állandó személyes és szakmai fejlődés – előirányozza a tanulást a szakmai tevékenység
egész ideje alatt. Ennek alapját a pedagógusok kialakult értékei és kompetenciái képezik:
• a tanárok felelősek saját folyamatos szakmai fejlődésükért,
• információ és tanács kérése nem a pedagógus gyengeségére utal,
• a tanár nem lehet szakértő minden, az inkluzív oktatást érintő kérdésben,

• a változás és fejlődés állandó az inkluzív oktatásban.
A tanárnak ennek értelmében jó reakciókészséggel kell rendelkeznie az elvárásokat,
változásokat illetően egész életpályájuk során.
Ezen értékek tudatosítása megkívánja a személyes oktatási stratégiákat és a munka
értékelésének módszereit.
Szükséges készségek:
• képes értékelni saját munkáját,
• eredményesen bevonni másokat a közös gondolkodásba az oktatást és tanulást illetően,
• rugalmasnak lenni az innovációt és személyes tanulást segítő stratégiák kiválasztásában,
• értékelve a kollégákkal és más szakemberekkel történő beszélgetéseket, segíti az iskola,
mint oktatási közösség fejlesztését.

Sajátos nevelési igényű gyermekek támogatása
A sajátos nevelési igényű gyerekek is olyanok, mint a többi tipikusan fejlődőek,
egyenértékűek. Mivel mindegyiküknek más-más fajta fogyatékossága van, és ahhoz, hogy be
tudjanak illeszkedni, valamennyiüknek szükségük van speciális eszközökre. Az állam minden
gyermek számára biztosítja a tanuláshoz való jogot, így magára vállalta a szükséges speciális
felszerelések, eszközök, szolgáltatások biztosítását is. 2019. január 1-jén lépett hatályba az
ukrán költségvetési kódex (BCU) módosítása, miszerint – új állami támogatást nyújtanak a
sajátos nevelési igényű személyek számára.
A szubvenció célja, hogy állami támogatást nyújtson a következő csoportba tartozó
gyermekek oktatására:
 vak és látássérült
 siket és hallássérült
 beszédfogyatékos
 pszichés fejlődési zavar
 mozgásszervi fogyatékosság
 szellemi, értelmi fogyatékossággal
 komplex fejlődési rendellenességgel (ideértve az autizmus spektrum zavart is)
A szubvenció olyan kiadásokat fedez, mint:
 szakemberek díjazása pszichopedagógiai és korrekciós-fejlesztési órák
(szolgáltatások) vezetéséért (nyújtásáért)
 pszichológiai, pedagógiai és korrekciós fejlesztési szolgáltatások nyújtása
 a pszichofizikai fejlődést fejlesztő speciális eszközök megszerzésére
 az oktatási intézmények fejlesztő szobáinak és az Inkluzív Erőforrásközpontok
szükséges felszereléseinek ellátására
A támogatást a helyi költségvetések között osztják szét a sajátos nevelési igényű személyek
számától függően (Yak finansuietsia inkliuzyvna osvita, 2019).

Az inkluzív oktatás finanszírozása
Az önkormányzati szervek felelőssége:
 Helyiségek javítása és átalakítása
 Anyag- és műszaki technikai alap megteremtése
 A sajátos nevelési igényű gyerekek étkeztetése
 Gyermekek szállításához szükséges járművek beszerzése
 A tanárok szakmai fejlesztése
Oktatási támogatás:


az oktatási intézmények tanárainak fizetése



a tanárasszisztensek fizetése



fizetés kiegészítés az inkluzív osztályteremben végzett munkaért (tanár,

tanárasszisztens)


az Inkluzív Erőforrásközpont pedagógiai munkatársainak fizetése

A hozzájárulás egyenlegének fennmaradt részei a következőkre irányulnak:


iskolabuszok vásárlása a gyermekek szállításához



az oktatási intézmények oktatói, anyagi-műszaki bázisának frissítése,

újítása


tankönyvek és segédkönyvek vásárlása



a STEM osztályok felszerelése számítógépes eszközökkel



oktatási felszerelés és módszertani támogatás az általános iskolák

számára


az iskolák internethez való hozzáférésének biztosítása



WC-k építése és felújítása

Inkluzív támogatás:


korrekciós-fejlesztői foglalkozások (65%)



fejlesztési

eszközök

és

Inkluzív

Erőforrásközpontok

szobáinak

felszerelése (35%)
Az Új Ukrán Iskola támogatása


didaktikai anyagok (25%-ig)



hangszerek, számítógépes eszközök, multimédiás tartalmak (35%-ig)



korszerű bútorok (40%-ig)



trénerek, pedagógusok és szupervízorok képzése,



igazgatók, igazgatóhelyettesek, elemi iskolai tanítók, tanárasszisztensek,

nemzeti kisebbségi osztályok tanárai, idegen nyelv oktatók az alsó osztályokban,
az Inkluzív Erőforrásközpontok szakembereinek továbbképzése


tárgyak és anyagok vásárlása a hasonló továbbképzések biztosítása

érdekében


a szupervízió kiépítése

(Yak finansuietsia inkliuzyvna osvita, 2019)

Az Inkluzív Erőforrásközpontok tevékenységének szervezeti, módszertani alapjai
2017 júliusában elfogadtak egy másik fontos okmányt, Ukrajna Miniszteri Kabinetjének
rendeletét, Az Inkluzív Erőforrásközpontról szóló rendelkezést. Ezen központ feladata nemcsak
az, hogy komplexen értékelje és felmérje a sajátos nevelési igényű gyermekek kiegészítő
szükségleteit az oktatási folyamatban, hanem hogy módszertani segítséget nyújtson a
pedagógusoknak, tanácsot adjon a szülőknek (Postanova Kabinetu Ministriv Ukraine № 545
(2017).

Az Inkluzív központok státusza, feladatai és funkciói
Ukrajna európai integrációjához szükség van az oktatás területén a közpolitikai prioritások
felülvizsgálatára, ezzel kapcsolatosan a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásához
szükséges egyenlő esélyeken és a minőségi oktatáshoz való hozzáférésen alapuló nemzetközi
megközelítések bevezetése. Ezeknek a feladatoknak a teljesítése közvetlenül függ az Inkluzív
Erőforrásközpontok tevékenységeinek hatékonyságától, különös tekintettel a következő
feladatok megoldására való képességüktől:
 átfogó pszichológiai és pedagógiai értékelés végzése a gyermek fejlődését
illetően;
 a gyermek speciális nevelési igényeinek meghatározása;
 javaslatok kidolgozása az inkluzív tanulás megszervezésére vonatkozóan;
 pszichológiai és pedagógiai segítségnyújtás a gyermek számára;
 módszertani segítségnyújtás a pedagógusok és a gyermekek szülei számára;
 szisztematikus képzett támogatásnyújtás a gyermekek számára (Poroshenko,
2018).
Az Inkluzív Erőforrásközpont olyan intézmény, amely a 2 és 18 év közötti sajátos nevelési
igényű gyermekek számára biztosítja az óvodai és általános középfokú oktatáshoz való jogát,
ideértve a szakmai (szakmai-műszaki) oktatási intézményeket és más oktatási intézményeket
is, amelyek általános középfokú oktatás, a gyermek fejlődésének átfogó pszichológiai és
pedagógiai értékelésével (a továbbiakban: átfogó értékelés), pszichológiai és pedagógiai,
korrekciós fejlesztési szolgáltatások nyújtásával, rendszeres képesített támogatással.
Az Inkluzív Erőforrásközpontok célja, hogy biztosítsák a gyermek oktatáshoz való jogát.
Ezért az Inkluzív Erőforrásközpontok az alábbi elvekkel összhangban működnek:
 a gyermekek egyéni tulajdonságainak tisztelete és észlelése,
 a gyermek érdekeinek tiszteletben tartása,

 megkülönböztetés - mentesség és a gyermek jogainak figyelmen tartása,
 titoktartás,
 a korai gyermekkori nevelési szolgáltatások elérhetősége,
 intézményközi együttműködés (Poroshenko, 2018).
Az Inkluzív Erőforrásközpontok megalakulásának rendjét, alapvető működési elveit,
valamint jogi státusát Ukrajnai Miniszteri Tanácsa „Az Inkluzív Erőforrásközpontokra
vonatkozó szabályok jóváhagyásáról”, 2017. július 12-i 555. számú határozata szabályozza.
2018. szeptember 1-jéig az Inkluzív Erőforrásközpontoknak fel kell váltaniuk a Pedagógiai
Szakszolgálatokat. Érdemes megemlíteni, hogy a szakszolgálattal ellentétben az Inkluzív
Erőforrásközpontok tevékenységének középpontjában a befogadás megértésének társadalmi
modellje áll.

Az Inkluzív Erőforrásközpont létrehozási és működési vonatkozásai
Az Inkluzív Erőforrásközpontok jogi személyi státusszal, számlákkal az ukrán
államkincstár testületeinél, valamint

független mérleggel, megnevezésükkel ellátott

nyomtatvánnyal rendelkeznek.
Az Inkluzív Erőforrásközpontok létrehozását tervezik az egyesített területi közösségekben
(kerületek), városokban, városi kerületekben a Pedagógiai Szakszolgálatok átszervezésével.
Az Inkluzív Erőforrásközpontok alapítói az egyesített területi közösségek, kerület, város,
kerületi önkormányzati önkormányzatok képviselő testületei (amennyiben vannak ilyenek).Az
Inkluzív Erőforrásközpontok egy olyan osztatlan központban működnek, amelyben legfeljebb
7000 gyermek él egy egységes területi közösség (kerület) területén, és legfeljebb 12 000
gyermek él egy városban (egy városrész).Ha az egyesített területi közösség (kerület) vagy a
város (városrész) területén lakóhellyel rendelkező gyermekek száma meghaladja a 7 ezret,
illetve a 12 ezret, akkor az Inkluzív Erőforrásközpontok ezen túlmenően, az azonosított
gyermekek számától függően vonzzák a szükséges szakembereket, akik pszichológiaipedagógiai támogatást és pszichológiai-pedagógiai, korrekciós és fejlesztési szolgáltatásokat
igényelnek (Poroshenko,2018).
Tevékenységükben az Inkluzív Erőforrásközpontok az alapítójuknak vannak alárendelve.
A regionális, kijevi és szevasztopoli városi államigazgatási szerveknél az oktatásügyi testületek
Erőforrásközpontjainak tevékenységével kapcsolatos strukturális részlegei koordinálják az
Inkluzív Erőforrásközpontok tevékenységét, ellenőrzik, hogy azok megfelelnek-e a
jogszabályoknak és az Inkluzív Erőforrásközpontokról szóló rendeleteknek.

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma a végrehajtó hatalom központi szerveinek
rendszerében a fő szerv szerepét végzi, amely biztosítja az Inkluzív Erőforrásközpontok
tevékenységére vonatkozó állami, politika kialakítását és végrehajtását.
Az Inkluzív Erőforrásközpontok tevékenységének módszertani és elemzési támogatását az
erőforrásközpontok biztosítják az inkluzív oktatás támogatása érdekében a megyékben, Kijev
és Szevasztopol városokban -lásd az alábbi táblázatot (Poroshenko, 2018).
Nemzeti Pedagógiai
Tudományos Akadémia
Különleges Pedagógiai
Intézete

Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma

A regionális kijevi és szevasztopoli városi állami
közigazgatások oktatásügyi szervei

Erőforrásközpontok az inkluzív
oktatás támogatására a
régiókban, Kijev és

Szevasztopol
Járási Tanács, városi tanács, kerületi tanács a
városban, egyesített területi szervezet

Inkluzív Erőforrásközpontok

Óvodai intézmények, általános középfokú oktatási intézmények, ideértve a szakmai
oktatási intézményeket és egyéb oktatási intézményeket
1. táblázat Az Inkluzív Erőforrásközpontok tevékenységének irányítási sémája
Az ukrán oktatási és tudományos minisztérium befogadó oktatási és Inkluzív
Erőforrásközpontok szerkezeti felosztása:
1) összehangolja az átfogó értékelésen átesett és befogadó erőforrásközpontokban
nyilvántartott gyermekek nyilvántartásának működését;
2) szabályozási és jogi támogatást nyújt az Inkluzív Erőforrásközpontok
tevékenységéhez;
3) összehangolja az Inkluzív Erőforrásközpontok munkáját és biztosítja
tevékenységük ellenőrzését, a jogszabályok és az Inkluzív Erőforrásközpontokra
vonatkozó előírások betartását;
4) kölcsönhatásba lép az Inkluzív Erőforrásközpontok tevékenységi kérdéseivel
foglalkozó végrehajtó testületekkel, helyi önkormányzati szervekkel, oktatási,

egészségügyi

intézményekkel,

a

lakosság

szociális

védelmi

rendszerének

intézményeivel, valamint az állami szövetségekkel(Poroshenko, 2018).
A regionális, kijevi és szevasztopoli városi állami közigazgatások oktatásügyi szerveinek
erőforrásközpontjával foglalkozó strukturális részlegei:
1)ismételt komplex értékelés elvégzése, különösen egy konzultatív tanács által,
speciális oktatási igényű gyermekek számára pszicho-pedagógiai és korrekciós
fejlesztési szolgáltatásokat nyújtó szakemberek bevonásával, ideértve az inkluzív
oktatás támogatására szolgáló erőforrásközpontok módszertanát, a befogadó
erőforrásokkal foglalkozó munkaerő-központok szakembereit, pedagógiai központokat,
középfokú oktatási és képzési és rehabilitációs központokat;
2) tárgyalások szervezése a szülők (egy szülő) vagy a gyermek törvényes képviselői
által benyújtott kérelmek megvizsgálására a komplex értékelés következtetésének
megtámadása és a gyermek pszichológiai és pedagógiai vizsgálatának elmélyítése
érdekében, oktatási tevékenysége jellegzetességeinek tisztázása, a komplex értékelés
következtetéseinek megerősítése vagy megváltoztatása céljából;
3) az átfogó értékelésen átesett és befogadó erőforrás-központokban bejegyzett
gyermekek nyilvántartásának vezetése a véletlen elvesztés vagy megsemmisítés, a
jogellenes feldolgozás, ideértve a jogellenes megsemmisítést vagy a személyes
adatokhoz való hozzáférés elleni védelmet;
4) az

oktatási

intézmények

nyilvántartásának,

valamint

a

szakemberek

nyilvántartásának igazgatása, akik pszicho-pedagógiai, korrekciós és fejlesztési
szolgáltatásokat nyújtanak a speciális nevelési igényű gyermekek számára;
5) az Inkluzív Erőforrásközpontok tevékenységével kapcsolatos ellenvonások
megfontolása a törvény által megállapított eljárásnak megfelelően;
6) az Inkluzív Erőforrásközpontok munkájának összehangolása és tevékenységük
ellenőrzésének biztosítása, a jogszabályok követelményeinek való megfelelés;
7) a gyermekek, beleértve az árvákat, a szülői gondozástól megfosztott gyermekek
inkluzív oktatáshoz való jogának tiszteletben tartását;
8) az alapok, az Inkluzív Erőforrásközpontok igazgatói posztjára történő jelölések
jóváhagyása;
9) ajánlások nyújtása a helyi önkormányzati szervek számára az Inkluzív
Erőforrásközpontok létrehozásáról;

10)

a régiók szükségleteinek meghatározása a különféle szakterületek

szakembereinél pszichológiai-pedagógiai, korrekciós és fejlesztési szolgáltatások
nyújtására, felkészítésükre regionális rend kialakítása ( Poroshenko, 2018).
A Nemzeti Pedagógiai Tudományos Akadémia Különleges Pedagógiai Intézete:
1) kidolgozza a teljes körű értékelés elvégzésének módszereit, módszertani
javaslatokat a pszichológiai-pedagógiai és korrekciós-fejlesztési szolgáltatások
nyújtására, az oktatási programok adaptálására a speciális oktatási igényű gyermekek
igényeihez;
2) kutatásokat végez és terjeszt a legújabb oktatási technológiákat az Inkluzív
Erőforrás-központok munkájának javítása érdekében;
3) elemzi a speciális nevelési igényű gyermekek teljes körű pszichológiai és
pedagógiai támogatási módszereinek alkalmazását, az oktatási formákat és
módszereket, a technikai eszközöket stb;
4) tudományos és módszertani továbbképzést nyújt az inkluzív oktatást támogató
erőforrás-központok módszertanának, Inkluzív Erőforrásközpontok, óvodai, általános,
középiskolai, szakmai (szakmai-műszaki) oktatási intézmények és egyéb általános
középfokú oktatási intézmények oktatói számára;
5) tudományos és módszertani szemináriumokat, képzéseket, konferenciákat,
kongresszusokat, kerekasztal-találkozókat szervez és vezet, valamint előmozdítja a
modern képzési formák és módszerek bevezetését, az inkluzív oktatást támogató
erőforrásközpontok módszertanának képzését, az Inkluzív Erőforrásközpontok
szakemberei, pedagógiai tanárai, valamint a középfokú, szakmai (szakmai-technikai)
oktatás és egyéb általános középfokú oktatást nyújtó intézmények számára
(Poroshenko, 2018).
A helyi önkormányzati szervek feladatai:
1) létrehozza, átszervezi és felszámolja az Inkluzív Erőforrásközpontokat,
jóváhagyja és megváltoztatja összetételüket, munkaterveiket, szervezi és lebonyolítja az
Inkluzív Erőforrásközpontok igazgatói és pedagógiai állásainak pályázatát;
2) kinevezi és elbocsájtja az Inkluzív Erőforrásközpont igazgatóját;
3) meghallgatja az Inkluzív Erőforrásközpontok tevékenységéről szóló jelentést;
4) bevonja

a

szükséges

szakembereket

a

pszichológiai

és

pedagógiai

segítségnyújtáshoz polgári jogi megállapodások megkötésével, összhangban az
Inkluzív Erőforrásközpontok kéréseivel;

5) biztosítja az Inkluzív Erőforrásközpontok működéséhez és az inkluzív képzés
megszervezéséhez szükséges anyagi és műszaki feltételek megteremtését;
6) figyelemmel kíséri az Inkluzív Erőforrásközpontok ajánlásainak oktatási
intézményeik általi végrehajtását (Poroshenko, 2018)
Az Inkluzív Erőforrásközpontok legfőbb feladatai:
1) komplex értékelés levezetése a gyermek sajátos oktatási igényének, többek
között értelmiségi hányadának meghatározása érdekében (az Inkluzív Erőforrásközpont
gyakorlati

pszichológusainak

közreműködésével),

javaslatok

kidolgozása

az

idevonatkozó oktatási programot illetően, pszichológiai-pedagógiai és korrekciósfejlődési szolgáltatás nyújtása a gyermek potenciális lehetőségeihez mérten;
2) pszichológiai-pedagógiai és korrekciós-fejlődési szolgáltatás nyújtása az óvodai,
középiskolai,

szakközépiskolai

(szakközépiskolai-műszaki)

és

egyéb

oktatási

intézményükben tanuló sajátos nevelési igényű gyermekek számára, (nem látogatják az
oktatási intézményt) és nem kapnak megfelelő segítséget;
3) az Inkluzív Erőforrásközpont pedagógiai munkatársainak részvétele a
pszichológiai

és

intézményekben,

pedagógiai
valamint

támogatási

speciális

csapatban,

középiskolai

középiskolai

intézmények

és

óvodai

pszichológiai-

pedagógiai bizottságában a gyermek fejlődési előrehaladásának vizsgálata évente
minimum kétszer;
4) az Inkluzív Erőforrásközpont jegyzékébe tartozó és komplex értékelésen átesett
gyermekek jegyzékben tartása, a szülők (szülők egyikének), vagy törvényes
képviselőjük beleegyezésével a kiskorú gyermek személyes adatainak feldolgozását
illetően;
5) sajátos nevelési igényű gyermekek számára pszichológiai-pedagógiai és
korrekciós-fejlesztési szolgáltatások nyújtása azok beleegyezésével;
6) konzultáció

és

együttműködés

levezetése

óvodai,

középiskolai,

szakközépiskolai (szakközépiskolai-műszaki) és egyéb középiskolai tanintézmény
pedagógusai között, az Inkluzív Erőforrásközpont oktatás megszervezése érdekében;
7) módszertani segítségnyújtás az óvodai, középiskolai, szakközépiskolai
(szakközépiskolai-műszaki) és egyéb középiskolai tanintézmények pedagógusai,
valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek szülei számára a pszichológiaipedagógiai és korrekciós fejlesztési szolgáltatások nyújtása terén;

8) a sajátos nevelési igényű gyermekek szüleinek vagy törvényes képviselőinek
konzultálása az óvodai, középiskolai, szakközépiskolai (szakközépiskolai-műszaki) és
egyéb középiskolai tanintézmények oktatásának megszervezéséről.
9) konzultációs és pszichológiai segítség nyújtása, szülőkkel (a sajátos nevelési
igényű gyermekek törvényes képviselőivel) való beszélgetés a pozitív fejlődési
motiváció létrehozása érdekében;
10) a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlődési dinamikájának vizsgálata azok
szüleivel (törvényes képviselőikkel) és tanintézményeikkel való együttműködés révén;
11) információs-tájékoztatási tevékenység folytatása konferenciák, tárgyalások,
kerekasztal-megbeszélések,

tréningek,

műhely-oktatások

levezetése

útján

pszichológiai-pedagógiai és korrekciós-fejlesztési szolgáltatások nyújtása terén;
12) együttműködés helyi végrehajtási szervekkel, helyi önkormányzati szervekkel,
oktatási intézményekkel, egészségügyi intézményekkel, szociális lakosságvédelmi
intézményekkel, gyermekjóléti szolgálatokkal, civil szervezetekkel, pszichológiaipedagógiai és korrekciós-fejlesztési szolgáltatások nyújtását illetően a sajátos nevelési
igényű

gyermekek

számára,

korai

gyermekkortól

kezdődően-idevonatkozó

szakemberek igénybevételével;
13)

beszámolói

információ

előkészítése

az

Inkluzív

Erőforrásközpont

tevékenységének eredményeiről az alapító, az idevonatkozó strukturális kirendeltség
oktatásügyi hivatala számára, valamint az elemző információt illetően az idevonatkozó
Inkluzív Erőforrásközpont oktatás támogatása számára (Poroshenko, 2019).

A gyermek fejlődésének átfogó pszichológiai és pedagógiai értékelése
A gyermek fejlődésének átfogó pszichológiai és pedagógiai értékelése – a gyermek
fejlődési jellemzőire vonatkozó mennyiségi és minőségi információk gyűjtésének és
értelmezésének folyamata a sajátos nevelési igényeinek azonosítása érdekében, ideértve az
intelligencia együtthatóját, az oktatási programra vonatkozó ajánlások kidolgozását, az oktatási
környezet megszervezését, a pszichológiai és pedagógiai, korrekciós és fejlesztési
szolgáltatások szervezésének sajátosságait, a gyermek lehetőségeinek megfelelően.
A gyermek fejlődésének átfogó pszichológiai és pedagógiai értékelése az értékelési
folyamat vége, amely útmutatást nyújt a központ szakembereinek, hogy meghatározzák a
legjobb oktatási utat minden speciális oktatási igényű gyermek számára.
A gyermek fejlődésének komplex pszichológiai és pedagógiai értékelésének fő feladatai a
következők:
─

a konkrét oktatási igények meghatározása;

─

a gyermek fejlődési jellemzőinek, erősségeinek és gyengeségeinek

azonosítása;
─

ajánlások kidolgozása a pszichológiai és pedagógiai, korrekciós és

fejlesztési szolgáltatások biztosításának megszervezésére, valamint a gyermek
oktatási programjára vonatkozó ajánlások kidolgozása az oktatási környezet, az
egyéni fejlesztési program megszervezésére;
─

ajánlások kidolgozása a gyermek oktatási folyamatának megszervezésére

az oktatási intézmény igazgatása, pedagógiai személyzet, szülők vagy a gyermek
törvényes képviselői számára;
A központ átfogó értékelést végez a következő esetekben:
─

a szülők vagy a gyermek törvényes képviselőinek kérésére;

─

a 16-18 éves gyermekek személyes kérésére;

─

az oktatási intézmények adminisztrációjának kérésére (a szülők (egy

szülő) vagy a gyermek törvényes képviselőinek beleegyezésével);
─

a gyámsági és gyámügyi testületek fellebbezése az árvák és a szülői

gondozástól megfosztott gyermekek átfogó értékeléséről;
A gyakorlat azt mutatja, hogy nagyrészt az oktatási intézmény fedezi fel azokat a
nehézségeket, amelyek akadályozzák a gyermek fejlődését és bonyolítják a tanulási folyamatot.
Ha ilyen gyermeket azonosítanak, az elsődleges értékelést intézményi szinten kell elvégezni.
Az első értékelés során a fizikai fejlődés jellemzőire, a beszéd- és kommunikációs készségekre,

a kognitív fejlődésre vonatkozó adatokat foglalják össze. Ezek az adatok képezik az alábbi
következtetések megfogalmazásának alapját:
─

a gyermeknek nincs nehézsége a fejlődésben és az oktatásban, és nincs

szüksége további oktatási szolgáltatásokra, fejlődése megfelel a kor sajátosságainak;
─

a gyermeknek fejlődési és tanulási nehézségei vannak (általában

átmeneti), amelyeket a pedagógusok kiküszöbölhetnek;
─

a gyermeknek fejlődési és oktatási nehézségei vannak (nem átmeneti),

amelyeket az intézmény erőforrás-szintjén nem lehet kiküszöbölni. Átfogó értékelést
igényel képzett Befogadó Erőforrás Központ szakembereinél.
A szülők (egy szülő) vagy a gyermek törvényes képviselőinek kezdeti befogadását a
központ pszichológusa végzi, aki meghatározza a komplex értékelés elvégzésének időpontját.
A gyermek fejlődésének átfogó értékelése elvégezhető az erőforrás-központban, a tanulmányi
helyen és adott esetben a gyermek lakóhelyén. A szülők (egy szülő) vagy a gyermek törvényes
képviselőinek bevonása kötelező. Azokban az esetekben, amikor a gyermek szülei vagy
törvényes képviselői megtagadják a gyermek fejlődésének átfogó pszichológiai és pedagógiai
értékelését, a központ vezetése haladéktalanul értesíti a gyermek lakóhelyén lévő
gyermekügyekkel foglalkozó hivatalt, a Nemzeti Rendőrség területi egységét a gyermek
jogainak védelme érdekében hozott intézkedésekről.
Az átfogó értékelés a következő lépéseket foglalja magában:
1. Az értékelés ütemezése;
2. Információ az értékelésről;
3. Anyagok előkészítése;
4. Közvetlen értékelés;
5. A központ szakértőinek jelentése az értékelési területekről;
6. Az eredmények mérlegelése a központ szakembereinek ülésezésén;
7. A következtetés előkészítése;
8. A szülők tájékoztatása és véleményük átadása;
9. Az ajánlások végrehajtásának nyomon követése;
10.

Pszichológiai-pedagógiai, korrekciós és fejlesztési szolgáltatások

biztosítása;
Az átfogó értékelés tervezése:
─ A megkeresési kérelem megfontolása;
─ Az értékelési területek meghatározása;

─ A pedagógiai személyzet meghatározása az értékeléshez;
─ Az értékelési időszak meghatározása;
─ Átfogó értékelési terv kidolgozása.
Az átfogó értékelés elvégzése a következőket foglalja magában:
─ Érzelmi kapcsolat létesítése;
─ Az értékelési módszerek terv szerinti alkalmazása;
─ A megfigyelési nyilvántartás rögzítése.
Az átfogó értékelést a központ szak emberei külön-külön végzik az ilyen területeken:
─ a gyermek fizikai fejlődésének értékelése (a gyermek általános fejlettségi
szintjének, az életkori normáknak való megfelelésének, a finom motoros készségek
fejlesztésének, mozgásának stb. meghatározása);
─ a gyermek beszédfejlődésének értékelése (a beszédfejlődés szintjének és a
verbális / nem verbális nyelv használatának meghatározása, a beszédzavar jelenléte és
szerkezete);
─ a

gyermek

kognitív

szférájának

értékelése

(a

kognitív

folyamatok

kialakulásának szintjének meghatározása: észlelés, memória, gondolkodás, képzelet,
figyelem);
─ a gyermek érzelmi és akaratbeli szférájának értékelése (a gyermek
akaratképességének azonosítása);
─ a gyermek oktatási tevékenységének értékelése (az ismeretek, a készségek, a
készségek szintjének meghatározása).
Szükség esetén a központ szakemberei átfogó értékelést végezhetnek más területeken,
ideértve a társadalmi alkalmazkodás szintjének, a társakkal és a felnőttekkel fenntartott
kapcsolatok meghatározását. Az értékelés valamennyi területének a gyermek fejlődésének
pozitív aspektusainak azonosítására kell összpontosítania, amelyek alapját képezik további
fejlődésüknek, oktatásuknak és nevelésüknek.

A Pedagógiai Szakszolgálat
A Pedagógiai Szakszolgálat (Психолого-Медико-Педагогічна Консультація або
ПМПК) továbbá PMPK tevékenységének jellemzőit a Közép- és Köztársasági (Krím Autonóm
Köztársaság), a regionális, Kijev és Szevasztopol város, kerület (város) Pedagógiai
Szakszolgálatról szóló rendeletek határozzák meg, amelyeket az ukrán Oktatási és Tudományos
Minisztérium, az Akadémia 2004-es rendelete hagyott jóvá7. / 38 (az ukrán Oktatási és
Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztérium, Ukrajna Nemzeti Pedagógiai Tudományos
Akadémia 2011. június 23-i, 623/61 sz. Végzésével módosítva). A Pedagógiai Szakszolgálat fő
funkciói: tanácsadói és módszertani.
Feladatai:


szorosan együttműködik az iskolai Pedagógiai Szakszolgálatoknak,

módszertani segítséget nyújt számukra


tanulmányozza a távlati tapasztalatokat (tanácsadók, kerületi (városi)

konzultációk, iskolai pedagógiai szakszolgálat) a speciális nevelési igényű
gyermekek oktatásának szervezéséről


tanácsot ad a szülőknek különféle kérdésekben, pszichológiai és

pedagógiai segítséget nyújt számukra a gyermekek fejlesztésében, nevelésében és
oktatásában.
A PMPK tanácsadói segítséget nyújt:


speciális osztályok megnyitása és kiegészítése



a tanulás formája és fejlesztői munka a gyerekkel

Pedagógiai Szakszolgálat
Orvosi megközelítés:

Inkluzív Erőforrásközpont
Társadalmi megközelítés:

a hangsúly a gyermek diagnosztizálására a hangsúly a gyermekre és a sajátos nevelési
irányul
az

értékelés végrehajtása a

igényeire koncentrál
gyermek a

diagnosztizálása kapcsán

gyermek

szükségleteinek

speciális
és

oktatási
erősségeinek

azonosítása
pszichológiai és pedagógiai segítségnyújtás pszichológiai és pedagógiai segítségnyújtás
a gyermek számára, figyelembe véve a a gyermek számára, figyelembe véve a
betegségek Nemzetközi osztályozását

Nemzetközi osztályozásának működését

útmutatás a szülők számára az egyik vagy ajánlások kidolgozása a befogadó oktatási
másik tanulási forma kiválasztására

környezet megszervezésére és a gyermek
tanítására

nem szisztematikus együttműködés az a gyermek folyamatos pszichológiai és
oktatási intézményekkel vagy annak hiánya pedagógiai támogatása, ideértve az IRC
szakember részvételét a speciális nevelési
igényű

gyermek

pszichológiai

és

pedagógiai támogatási csoportjában az
általános

középiskolai

és

óvodai

intézményekben, valamint az általános
középfokú oktatás speciális intézményeinek
pszichológiai és pedagógiai bizottságaiban
a korai és a tervezett segítség hiánya

korai gyermekgondozás

az intézmények közötti együttműködés az intézmények közötti együttműködés
hiánya, az SNI-s gyermekek szüleivel való kialakítása,
együttműködés hiánya

a

szülőkkel

való

együttműködés, mint a SNI-s gyermekek
fejlődésének kulcsfontosságú partnereivel

2.táblázatPedagógiai Szakszolgálat és az Inkluzív Erőforrásközpont feladatainak
összehasonlítása (Poroshenko, 2018).

Pszichológiai és pedagógiai támogató csoport (Команда психолого-педагогічного
супроводу)
Az oktatási folyamat hatékonyságának biztosítása érdekében az általános középfokú
oktatási intézményekben az inkluzív oktatásban részesülő sajátos nevelést igénylő gyermek
(SNI) érdekében pszichológiai és pedagógiai támogatói csoport működik.
-

A pszichológiai és pedagógiai támogatói csoport (PPTCS) - az egyéni

fejlesztési program (IPR) által támogatott intézkedési rendszer, a gyermek
nevelési folyamatának és törvényes képviselője (gyám).
Érintett szakemberek: - az oktatási intézmény egészségügyi dolgozója, orvos, fejlődésének
megszervezésére.
A feladata:
-

információgyűjtés

a

gyermek

sajátos

fejlődéséről,

érdekeiről,

nehézségeiről, oktatási igényeiről, az egyéni fejlesztési program (IPR)
megvalósításának és végrehajtásának nyomon követése;
-

pszichológiai és pedagógiai, korrekciós fejlesztési szolgáltatások

nyújtása és irányának meghatározása az oktatási intézményen belül az Inkluzív
Erőforrásközpont következtetése alapján;
-

egyéni program kidolgozása minden SNI gyermek számára, és

végrehajtásának nyomon követése a gyermek fejlődési dinamikájának kiigazítása
és meghatározása érdekében.
-

módszertani támogatás nyújtása az oktatási intézmény pedagógiai

alkalmazottai számára az inkluzív oktatás megszervezéséhez;
-

megfelelő feltételek megteremtése az oktatási környezetben az SNI

gyermekek integrálásához;
-

tanácsadói munka levezetése az SNI gyermekek szüleivel, fejlődésük,

oktatásuk és nevelésük jellemzőiről;
-

tájékoztató munka levezetése az oktatási intézményben a pedagógusok,

a szülők és a hallgatók körében a hátrányos megkülönböztetés és a gyermek
jogainak megsértésének megakadályozása érdekében. Az SNI gyermekekkel
szemben barátságos és pártatlan hozzáállás kialakítása (Nakaz Ministerstva osvity
i nauky Ukraine № 609 (2018).

A PPTCS összetétele
Az inkluzív oktatás sikeres realizálásához nemcsak a megfelelő kompetenciákat kell
kialakítani a pedagógusban, de fel kell ismerni az igényt is és arra időben reagálni effektív
pedagógiai módszerekkel. Emellett emlékezni kell arra, hogy minden sajátos nevelési igényű
gyermek különleges a fejlődésében és a pedagógus feladata, hogy minden gyermek oktatási
potenciálját megfelelően fejlessze.

Az inklúzív osztályba járó gyermek támogatására az

iskolában pszichológiai és pedagógiai támogatói csoportot hoznak létre szakemberek
bevonásával.
A PPTCS összetételét az SNI gyermekek oktatási igényei határozzák meg.
A PPTCS csoporthoz tartoznak:
Elsősorban:
• a tanár,
• tanársegéd,
• oktatói-nevelői munka igazgatója vagy igazgató helyettese.
Továbbá bevonásra kerülnek:
• iskolai pszichológus,
• logopédus,
• gyógypedagógus (figyelembe véve az SNI gyermek oktatási igényeit),
• szociálpedagógus.
Szükség esetén:
• ritmikatanár,
• testnevelő tanár,
• idegennyelv-tanár.
A csapat legfontosabb tagjai a szülők. Ők ismerik a gyermek viselkedési sajátosságait,
tudják, hogyan előzzék meg a gyermek negatív reakcióit az új környezetre, stb.
Először minden csapattag – saját szakmai szemszögéből – megvizsgálja a gyermek
erősségeit. Ezt követően közösen határozzák meg a gyermek pszichológiai-pedagógiai
fejlesztési irányát a potenciális lehetőségek figyelembe vételével.
Az iskolai csapat koordinátorának szerepe leginkább az igazgató-helyettesre hárul.
Az iskolai csapat kötelezettségei közé tartoznak:
• a sajátos nevelési igényű gyermek pszichológiai-pedagógiai támogatása,
• az oktatás megvalósítása az individuális fejlesztési programnak megfelelően,
• a fejelődési változások megfigyelése,
• időben reagálni azokra a nehézségekre, melyek a gyermek tanulása során jelentkeznek,

• gondoskodni a pozitív mikroklímáról az osztályban,
• elemezni azokat a tényezőket, melyek hatással vannak a gyermek komfortérzetére.
Az effektív csapatmunka biztosítása. A tudományos kutatások elemzése megmutatta, hogy
csapatban jobban megalapozott és minőségibb döntéseket hoznak, a munka eredménye jobb,
mint a különböző szakember önálló munkája esetén. A hatékony csapat jellemzői:
• a probléma meghatározása és megoldási lehetőségeinek közös megállapítása,
• a közös munka gondolata iránti elköteleződés,
• egymástól való függés – a közös célok meghatározása, minden csapattag elfogadása és
hozzájárulásának értékelése.
Az együttműködés megköveteli az új kihívások elfogadását és a felelősségvállalást,
valamint a megfelelő korrigálások időben való elvégzését.
Közös oktatás – biztosítja a csapatszellemű megközelítést, a csapat tagjai, a szülők, a
sajátos nevelési igényű gyermekek közötti együttműködés aktivizálását és ösztönzését a tanulás
érdekében.
Párhuzamos oktatás – amikor a gyermekek kis csoportokba tömörülnek, és minden
pedagógus átadja a tananyagot, de ezt különböző módszerekkel teszik.
Oktatás csapatban – a legelterjedtebb forma és előirányozza az egyidejű oktatást, a
tervezési és oktatási kötelezettségek előzetes megbeszélését. A pedagógusok segítenek
egymásnak, például az egyik elmondja, a másik bemutatja.
A közös oktatás egyik előnye, hogy módszereket lehet cserélni, mely javítja mindkét tanár
pedagógiai szaktudását.
A gyakorló pszichológus szerepe a csoportban – biztosítja a fejlődés kognitív vagy érzelmiakarati szférája összetevőinek korrekcióját. Tanít kommunikálni, aktívan együttműködni,
toleranciára nevel és a pozitív kapcsolatok felépítésének kultúrájára.
A logopédus – fejleszti az összefüggő beszédet, segít legyőzni a nyelvi problémákat, az
olvasási és íráskészség elsajátítását.
A gyógypedagógus – meghatározza az elsődleges rövid távú célokat és a speciális oktatás
feladatait, megválogatja a célok elérésének módjait. Individuális és csoportos korrekciósfejlesztő foglalkozásokat tart.
A pszichológiai és pedagógiai támogató csoport általános vezetésével az oktatói-nevelői
munka igazgatóját vagy igazgatóhelyettesét bízzák meg, aki felelős a PPTCS-re bízott feladatok
végrehajtásáért és a feladatok felosztásáért (Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukraine № 609
(2018).

A Pedagódiai - pszichológiai támogató csoport szervezése
A PPTCS munkája egy olyan feladatkör, amit munkaidőben kell elvégezni.
Tevékenységének egyik szervezeti formája a találkozó, amely egy tanév folyamán nem
kevesebb, mint háromszor történik meg. Soron kívüli ülést csak szükség esetén hívnak össze és
a testület bármely tagja összehívhatja.
A támogató csoport fő alapelvei a következők:
-

az egyedi tulajdonságokkal rendelkező SNI gyermekek tiszteletben

tartása.
-

az SNI gyermekek érdekeinek tiszteletben tartása, jogaiknak megvédése

és diszkriminációjuk megakadályozása.
-

csapatmunka.

-

az SNI gyermekek szüleinek aktív részvétele az oktatási folyamatban,

valamint az egyéni program kidolgozásában.
-

titoktartás és az etikai alapelvek betartása.

-

egymás közötti együttműködés (Nakaz Ministerstva osvity i nauky

Ukraine № 609 (2018).
A támogató csoport az oktatási folyamat megkezdésétől számított két héten belül egyéni
fejlesztési programot dolgoz ki az SNI gyermekek számára az Inkluzív Erőforrásközpont
következtetései alapján. Az egyéni programot a támogató csoport az általános középfokú
oktatási intézményben évente kétszer (szükség esetén többször is) felülvizsgálja, kiigazítás
céljából és, hogy meghatározza a gyermek fejlődésének előrehaladását. Az általános középfokú
oktatásban a támogató csoport minden SNI gyermek számára egyéni tantervet dolgoz ki.
Pszichológiai-pedagógiai, korrekciós és fejlesztési szolgáltatásokat egyéni és csoportos
foglalkozásokon keresztül nyújtanak. Az egyéni fejlesztési terv végrehajtásával kapcsolatos
nehézségek esetén a támogató csoport módszertani segítségért az Inkluzív Erőforrásközpontok
szakembereihez fordulhatnak. A támogató csoport megfogalmazza és összehangolja a
szülőkkel az SNI rendelkező gyermek pszichológiai és pedagógiai, korrekciós és fejlesztési
tevékenységeinek óratervét, amelyet az oktatási intézmény tanárai és/ vagy az Inkluzív
Erőforrásközpontok szakemberei más intézmények, egyének végeznek, akiknek joguk van
oktatási tevékenységet folytatni. Minden támogatói csoporttag elvégzi a rá bízott feladatot
(Poroshenko,2019).

Tisztség

Feladat

Az oktatási intézmény

 a PPTCS összetételének kialakítása;

adminisztrációja

 felelős személy kinevezése az egyéni fejlesztési terv

oktatói-nevelői

(az
munka

igazgatója

vagy

igazgatóhelyettese)

kialakításának koordinálására;
 a PPTCS munkájának szervezése;
 az

Inkluzív

Erőforrásközpont

következtetéseinek

ellenőrző végrehajtása;
 szakemberek

(ideértve

szakembereket)

bevonása

az

Erőforrásközponti

a

pszichopedagógiai,

korrekciós és fejlesztési szolgáltatások nyújtásában
SNI-s gyermekek számára;
 feladatuk ellátásának ellenőrzése a PPTCS tagjai által.
 a többi PPTCS résztvevővel együtt SNI egyéni tanterv
kidolgozása;
 SNI gyermekek szüleinek bevonása az egyéni
fejlesztési terv kidolgozására és jóváhagyására;
 Az Inkluzív Erőforrásközpont végrehajtásában részt
vevő

pedagógiai

személyzet

tevékenységének

értékelése;
 az

egyéni

fejlesztési

terv

végrehajtásának

megfigyelése.
Általános

és

 az SNI gyermek oktatási folyamatának ellátása,

középiskolai tanárok

figyelembe véve az egyéni fejlesztési terv jellemzőit;


információk

előkészítése

a

PPTCS-

értekezlet

résztvevőinek az SNI gyermekek nevelési és kognitív
tevékenységeinek

sajátosságairól,

erősségeiről

és

igényeiről, a gyermek oktatási eredményeiről;
 részvétel egy önálló tanterv elkészítésében, SNI
gyermek számára;
 az SNI gyermekek szüleinek tájékoztatása a tanterv
elsajátításáról.

Gyakorlati pszichológus

 az

SNI

gyermekek

pszichológiai

fejlődésének

megfigyelése és tanulmányozása;
 az SNI gyermek pszichológiai támogatása;
 az

egyéni

fejlesztési

tervvel

megegyezően

pszichológiai és pedagógiai, korrekciós és fejlesztési
szolgáltatások nyújtása az SNI gyermekek számára;
 módszertani

segítségnyújtás,

tanácsadás

az

SNI

gyermekekkel foglalkozó pedagógusok számára;
 tanácsadás az SNI gyermekek szüleinek;
Szociálpedagógus

 védnökség az SNI gyermekek és szülei felett;
 azok a társadalmi problémák beazonosítása, amelyek
azonnali

megoldást

igényelek,

szükség

esetén

szakember bevonásával;
 az

SNI

gyermek

fejlődésének

társadalmi

körülményeinek tanulmányozása;
 az SNI gyermek szocializációja, egy új környezetbe
való beilleszkedés esetén;
 az SNI gyermek és szülei tájékoztatása az iskolán kívüli
foglalkozásokról,

szakkörökről,

figyelembe

véve

lehetőségeiket;
 az SNI gyermek társcsoportba való integrációja
érdekében ajánlások nyújtása az oktatási folyamatban
résztvevőknek,

pozitív

gyermekcsoportokban,

munkalégkör
személyes

kialakítása

interperszonális

konfliktusok leküzdése;
 az

SNI

gyermek

jogainak

védelme,

bizonyos

területeken és szolgáltatásokban.
Defektológus,
rehabilitációs tanárok

 az IPR jellemzői alapján figyelemmel kísérni az SNI
gyermek oktatási folyamatának ellátását;
 információk előkészítése a PPTCS résztvevőinek az
SNI gyermekoktatási programjának eredményeiről,
nevelési és kognitív tevékenységének sajátosságairól,
erősségeiről és igényeiről;



részvétel az egyéni tanterv elkészítésében SNI
gyermekek számára;

 egyéni tanterv kidolgozása az általános középfokú
oktatási intézményekben;
 más pedagógiai személyekkel együtt meghatározzák az
egyéni fejlesztési terv végső tanulási céljainak szintjét;
 megfelelő

munkahelyi

légkör

megteremtése

a

kollektívában;
 az SNI gyermekek szüleinek tájékoztatása a tanterv
elsajátításáról.
Tanársegéd
(asszisztens)

 a gyermek egyéni hajlandóságainak, igényeinek és
érdekeinek megfigyelése;
 részvétel az SNI gyermek oktatási folyamatában;
 részvétel az egyéni fejlesztési terv kidolgozásában;
 részvétel az egyéni program és az egyéni tanterv
elkészítésében;
 figyelembe venni az SNI gyermek fejlődésének
sajátosságait, az oktatási környezet és az oktatási
anyaglehetőségének megfelelően;
 az egyéni fejlesztési terv végső céljainak elérése,
értékelése a tanárral együtt;
 információ előkészítése a PPTCS ülés résztvevőinek a
gyermek megfigyelésének eredményeiről, személyes
tulajdonságairól, érdekei és igényei érdekében;
 az SNI gyermek szüleinek és oktatóinak tájékoztatása a
gyermek fejlődéséről;

SNI gyermek szülei

 információ biztosítása a gyermekről (stílus, tanulási
mód, sikerei, nehézségei házi feladatok elkészítésénél);
 részvétel a PPTCS munkájában beleértve az egyéni
fejlesztési terv előkészítésében való részvételt is;
 a gyermek oktatásához, neveléséhez és fejlesztéséhez
való feltételek megteremtése.

Az oktatási intézmény
egészségügyi dolgozója

 a PPTCS résztvevőinek tájékoztatása a gyermek
egészségéről és pszichofizikai tulajdonságairól.
 szükség esetén további információkat gyűjt a szülőktől,
az egészségügyi intézménytől a gyermek egészségéről.

3. táblázat Az SNI gyermekek Pedagógiai-pszichológiai támogató csoport tagjainak
funkciói (Poroshenko, 2019).

Egyéni fejlesztési program a sajátos nevelési igényű gyermekek számára
Az ukrán „oktatásról” szóló törvény értelmében az egyéni fejlesztési program, továbbá IPR
- egy olyan dokumentum, amely a speciális nevelési igényekkel rendelkező személyek oktatását
individualizálja, felállítja a gyermek fejlesztéséhez szükséges pszichopedagógiai, korrekciós
igények, szolgáltatások listáját a szülők kötelező bevonásával egy szakértői csoport által
(Postanova Kabinetu Ministriv Ukraine № 588 (2017).
Az SNI tanulók egyéni fejlesztési programja
A javasolt irányok a szakértői bizottság létrejöttéhez - amelynek tagjai az SNI tanulókkal
foglalkozik az oktatási intézményben - univerzális, kiindulási alapként alkalmazható bármely
oktatási intézmény sajátos struktúrájának függvényében.
1. A koordinátor arra kéri a támogató csoport tagjait (PPTCS), hogy készítsenek egy
beszámolót az SNI tanulók előzetes megfigyelése alapján, a különböző fejlesztési és fejlődési
területek meghatározására. Ez követően egy közös ülés keretein belül a tagok megbeszélik
tapasztalataikat, meghatározzák a tanulók erős oldalait és hiányosságaikat, illetve megtervezi
az aktuális a feladatokat nevelési-oktatási és fejlesztési folyamatban. Az elsődleges
megfigyeléseket szakértői bizottság összes tagja végzi az első két hétben az oktatási folyamat
elején. Ha valamilyen okok miatt az információt nem sikerül begyűjteni (például: hiányzás
miatt) a megfigyelés folyamat kiterjedhet négy hétre is.
2. A PPTCS értékelik a gyerekek fejlődését, kijelölik az alapvető fejlesztési célokat,
feldolgozzák az előző egyéni programot. Legfontosabb ebben a fázisban a megfigyelések
alapján, hogy a szakértők pontosan és alaposan meghatározzák az SNI tanulók fejlesztési
területét. E gyerekekkel való munka folyamatán ez az információ a legnagyobb értékként
szolgál jelenleg és későbbi szakaszban egyaránt a pedagógusok számára. Segítséget nyújt
abban, hogy hogyan építsék fel a kommunikációs folyamatot a gyakorlatban.
3. A következő megbeszélésre felkérik a SNI tanulók szüleit, hogy ők is vegyenek részt a
gyűlésen, ahol megismertetik velük az előzetesen elkészített egyéni gyermekfejlesztési
programot. Az ilyen megbeszélést a szülőkkel az igazgatóhelyettes vagy az osztályfőnök
kedvezményezi. Fontos, hogy az ilyen találkozón az SNI tanulókkal foglalkozó szakértői
bizottság összes tagja megjelenjen, hogy a szülők által felmerülő kérdésekre válaszolhassanak.
Tisztázódik, hogy milyen speciális folyamatban fog részesülni a gyereke, illetve milyen
eredmények várhatóak. Megjegyzéseket és javaslatokat tehetnek a szülők, és hozzájárulnak az
egyéni gyermekfejlesztési program elfogadásához. A SNI tanulók szülei két példányban
aláírják egyéni gyermekfejlesztési programot, amelyet az oktatási intézmény vezetője is
jóváhagy. Az egyik példány a szülő birtokába kerül, míg a másik megmarad az

igazgatóhelyettesnek, aki a koordinátora ennek a csoportnak. Ennek a fejlesztő csoportnak
mindegyik tagja kap egy másolatot az eredeti példányról. Fontos megjegyezni, hogy az SNI
tanulók egyéni gyermekfejlesztési programja egy bizalmas dokumentum, és az eredeti példánya
az oktatási intézmény igazgatóhelyettesének mappájában van és ott is kell, hogy maradjon.
4. A PPTCS tagjai hozzálátnak az egyéni gyermekfejlesztési program megvalósításához.
5. Kétszer egy évben (első fél év végén és év végén) a fejlesztő csoport tagjai a szülőkkel
együtt figyelemmel kísérik és ellenőrzik a gyerekek tanulásának és fejlődésének a dinamikáját
azzal a céllal, hogy a progresszív változásokat azonosítsák, valamint szükség szerint
változtassanak az előzetesen elkészített program tervezetén.
6. Az egyéni gyermekfejlesztési program a fő, de ha szükség van rá, akkor a bizottság
kidolgozza az egyéni képzési tervet és az egyéni oktatói programot. Az egyéni képzési terv
meghatározza a tantárgyak listáját és az óra számát. Az egyéni oktatói program meghatározza
a hosszú távú és legszükségesebb feladatokat, rövid tanulási célokat és az értékelési módszert.
Az egyéni képzési tervezetet és az egyéni oktatói programot a tanuló intellektuális fejlődés
jellemzői szerint ennek megfelelően dolgozzák ki. Az egyéni oktatói programot az alsó
osztályos tanító (osztályfőnök), az asszisztens és a szaktanárok együtt állítják össze.
Módszertani segítséget az igazgatóhelyettes biztosítja.
7. A munkafolyamat során a PPTCS, amelynek valamennyi tagja szakértő, közösen
meghatározzák a fő célokat az nevelési-oktatási korrekciós fejlesztés területén. Az egyéni
gyermekfejlesztési program során, ha ezek a meghatározott célok valamennyi pontja
megegyezik más szakértők szempontjaival, akkor ez elősegíti a hatékony működést és
minőséges munkát különös tekintettel az egyéni fejlesztést igénylő tanulóknál. Az SNI
tanulókkal foglalkozó szakértői bizottságnak célszerű rendszeres közös üléseket tartani
kéthetente egyszer. Ezen ülés folyamán megbeszélik az elért célokat, a fennálló hiányosságokat,
illetve szükség esetén meghatározzák az új célokat. Az egyéni gyermekfejlesztési- illetve az
egyéni oktatási program során, ha nehézségek merülnek fel ebben a munkafázisban, akkor a
szakértői bizottság kérheti speciális szakértők és az Inkluzív Erőforrásközpont vezetőinek a
segítségét.
8. Az oktatási intézményben az SNI tanulók korrekciós fejlesztését az egyéni
gyermekfejlesztési programban korrekciós pedagógusok (defektológus és rehabilitációs) és
gyakorlati pszichológus végzi. Szakértő bizottság tagjaival közösen komplex feladatokat
dolgoznak ki a tanulás idejére. Az általános és középiskola SNI tanulói részére fejlesztési
program korrepetálásban nyilvánul meg, abból a tantárgyból, amiből támogatásra van szüksége
(bár jogilag nem szabályozott).

9. A korrekciós fejlesztés órán kívüli foglalkozáson valósul meg. PPTCS tagok azt a
programot használják, amelyet elfogadtak a szülők. Amennyiben az órarendben változások
történnek, tudatni kell azokat a szülőkkel és szakemberekkel, akik foglalkoznak a tanulóval. A
foglakozások 35-40 percesek, az individuálisak 20-25 percesek. Egy csoportba 2-6 tanuló lehet.
Egyéni fejlesztési program - egy dokumentum, amely biztosítja a tanulás individualizálását
a sajátos nevelési igényű személyek számára összeállítják a szükséges pszichológiai és
pedagógiai, korrekciós és fejlesztési szolgáltatások listáját, melyet egy speciális csoport dolgoz
ki a gyermek szüleinek kötelező bevonásával, a konkrét oktatási stratégiák és a tanulás
megközelítéseinek meghatározása céljából (Chetverikova, 2018).
Egyéni tanterv – egy dokumentum, amely meghatározza az oktatási program oktatási
alkotóelemeinek sorrendjét, formáját és elsajátításának ütemét az egyéni oktatási pályájának
megvalósítása céljából, és amelyet az oktatási intézmény az oktatóval együttműködésben
dolgoz ki.
Egyéni képzési program – egy dokumentum, amely felvázolja az általános tárgyközépfokú
oktatási intézményben az egyes tantárgyaktól az egyes tantárgyak által elsajátítandó ismeretek,
készségek és kompetenciák körét annak érdekében, hogy megvalósuljon a speciális nevelési
igényű gyermekek egyéni oktatási pályája. Biztosítja a témák listáját a tananyagban, ajánlásokat
ad az egyes témák óráinak számához, a teljes kurzus tanulmányozásához töltött időhöz.
Egyéni oktatási terv – egy dokumentum, amely meghatározza a sajátos nevelési igényű
gyermekeknek az oktatási program összetevőinek, elemeinek az óvodai nevelés során történő
tanulásának sorrendjét, formáját és ütemét annak egyedi oktatási pályájának megvalósítása
érdekében (Chetverikova, 2018).
Az oktatási folyamatban hangsúlyozni kell a tanár és a tanárasszisztens közötti interakció
fontosságát.
A tanár előtt álló legnagyobb kihívás, hogy a különböző oktatási technológiák
felhasználásával az oktatási programot a gyermek lehetőségeihez mérten adaptálja. Az oktatás
rugalmasságát biztosítva a gyermekek elérik azokat az elvárható eredményeket, melyeket a
mintatanterv tartalmaz. Egyes tanulók azonban nehézségekbe ütköznek a tananyag
elsajátításában. Hogy segítsünk az ilyen gyermeknek, a pedagógusok az individuális tervezés
technológiáját alkalmazzák.
Az individuális tervezés technológiája:
• előirányozza, hogy a tanuló számára individuális oktatási célokat határozzanak meg a
lehetőségei és szükségletei figyelembe vételével,

• az ilyen szintű segítségnyújtásnak több szintje van: az órán alkalmazott stratégiától az
individuális fejlesztési program kidolgozásáig.
Az egyéni fejlesztési program kidolgozásánál figyelembe veszik a diák szükségletei
komplex értékelésének eredményeit és az Inkluzív Erőforrásközpontok szakembereinek
javaslatait.
Az egyéni fejlesztési program tartalmazza:
• a tanulók általános adatait,
• a fejlődési sajátosságokat,
• szükségleteket,
• kiegészítő-szolgáltatásokat,
• adaptációt és alkalmazkodást,
• erős oldalakat,
• az aktuális tudás és képesség szintjét.
Ez az információ lesz az oktatási célok és feladatok megfogalmazásának alapja. Ahogy
már utaltunk rá, az egyéni fejlesztési program és az oktatási célok lépésről-lépésre történő
megtervezése több lehetőséget biztosít a tanuló számára, hogy a várt oktatási eredményeket
elérje. Ez teszi lehetővé továbbá, hogy saját lehetőségeit realizálja. Ehhez a célok konkrétak,
mérhetőek, elérhetőek, célszerűek és meghatározottak kell legyenek.
A cél konkretizálása azt jelenti, hogy pontosan megfogalmazottnak és érthetőnek kell
lennie, ezért a meghatározásánál el kell kerülni az absztrakt fogalmakat és az olyan
kifejezéseket, melyek a folyamatra utalnak, pl. javítani, emelni.
A célok mérhetősége - a mérhető kritériumok szükségességét hangsúlyozza, hogy meg
tudjuk határozni a cél elérése érdekében megvalósuló előrehaladást. Amennyiben az
előrehaladás nem mérhető, tényekkel nem alátámasztható, hogy a folyamat megfelelő irányú-e
a cél sikeres realizálásában.
Elérhetőség – ez a kritérium azt jelenti, hogy az individuális cél reális kell legyen a tanuló
számára, vagyis olyan, melyet el tud érni az oktatás és fejlesztés bizonyos szakaszában.
A célszerűség mutatja meg, hogy a cél aktuális-e a tanuló számára. Vagyis olyan, amely
megfelel igényeinek.
Az időbeni meghatározottság – olyan kritérium, mely arra utal, hogy szükség van az
időkorlátok tervezésére is, azaz arra, hogy látható legyen, milyen idő alatt tervezzük a
meghatározott célok elérését. Ez segít az erőfeszítésekre fókuszálni, hogy a tervezett dolgokat
időben, vagy hamarabb hajtsuk végre.

Ahhoz, hogy segítsünk a tanulónak megközelíteni az individuálisan elvárt eredményeket,
minden célnak tartalmaznia kell kisebb elemeket, melyeket rövid távú feladatoknak nevezünk.
A rövid távú feladatok – szakaszonkénti ellenőrző mutatók. Ezek végrehajtása lehetővé
teszi a pedagógus és a szülők számára, hogy megfigyeljék a gyermek sikereit.
Amennyiben az elvárt eredményeket nem sikerült elérni, vagy ellenkezőleg, hamarabb
sikerült elérni, akkor az egyéni fejlesztési program megfelelő része felülvizsgálatra kerül a
tanév folyamán.
Az oktatási folyamat effektivitása a kiegészítő oktatási szolgáltatások nyújtásától is függ.
Ezek realizálása a korrekciós-fejlesztő foglalkozások alkalmával történik, amelyek figyelembe
veszik a tanuló tanulási-megismerő tevékenységének sajátosságait. A gyermek feltárt
igényeitől függően az individuális fejlesztési programban megjelölésre kerül az egyéb
szakemberekkel folytatott foglalkozások rendje, a gyógypedagógussal, a gyakorló
pszichológussal és egyéb szakemberekkel folytatott munka. Feltüntetik továbbá az ilyen
foglalkozások mennyiségét és időtartamát.
Az egyéni fejlesztési program tartalmaz adaptációt és modifikációt. Ezeket a tanuló
igényeinek figyelembe vételével kell kidolgozni.
Adaptáció – megváltoztatja az oktatás jellegét, de nem az oktatás tartalmát és a
tananyag/feladatok fogalmi összetettségét.
Modifikáció - megváltoztatja az oktatás jellegét. Módosul továbbá a tananyag/feladatok
tartalma és fogalmi összetettsége (teljessége) is.
Az adaptáció fajtái:
• alkalmazkodás az oktatási környezethez (a megvilágítás intenzitásának növelése, ahol
látássérült gyermekek vannak, a hangzavar szintjének csökkentése, ahol hallássérült gyermekek
vannak, akik hallókészüléket használnak).
• változások az oktatás megközelítésében (különböző bonyolultsági szintű feladatok
esetén az időtartam meghosszabbítása egy-egy feladat végrehajtására, az órák témájának
megváltoztatása).
• a tananyagok adaptálása (különböző betűméretű nyomtatott szövegek, súgókártyák).
A tanulók között lehet olyan, nem jelentős számú gyermek is, akiknek az eredményes
tanulási folyamatához változtatni kell a tanterven. Ez a tartalom adaptálása, vagy módosítása
útján lehetséges. Ehhez a tanuló segítését végző iskolai csapatnak elemeznie kell jellemzőit,
aztán el kell döntenie, hogy a tanuló milyen mértékben tanulja a mintatanterv által előirányzott
tananyagot, hogyan dolgozik a várható eredmények elérésén az oktatási program tartalmának
adaptálása esetén, és ezt mikor valósítja meg.

Az individuális program fontos szakasza az egyéni fejlesztési program monitoringja –
áttekintése, módosítása. Ezt az iskolai csapat évente kétszer végzi el, szükség esetén
gyakrabban.
A monitoring célja:
•

megállapítani, hogy az individuális fejlesztési program megfelel-e a gyermek sajátos

nevelési igényeinek,
• értékelni az elért eredmények szintjét a programban előre jelzett individuális
elvárásoknak megfelelően,
• feltárni a program végrehajtása során fellépő nehézségeket, intézkedéseket tenni azok
elhárításának érdekében,
• áttekinteni és pontosítani a program céljait és rövidtávú feladatait.
Elidegeníthetetlen rész – a sajátos nevelési igényű gyermek fejlődési dinamikájának
értékelése, adatok gyűjtése sikereiről. Az ilyen adatokhoz tartoznak a tanuló munkái, a
pedagógusok megfigyelési eredményei, ellenőrző lapok, a tesztek eredményei. A személyes
fejlesztési program kidolgozásába bevont minden szakértő elvégzi a tanuló eredményeinek
monitoringját. A monitoring eredményeként véleményt készítenek a használt stratégiák
effektivitásáról.
A gyermek tevékenységét nemcsak a megszerzett tudás, hanem a fejlődés szemszögéből
értékelik. Ehhez a Portfolió módszert alkalmazzák – ez az értékelés felhalmozási rendszere,
mely előirányozza a különböző tevékenységek eredményeinek összegyűjtését. Ezek tanúsítják
a dinamikát a gyermek individuális fejlesztésében, annak aktív bevonását a közösség életébe.

A tanárasszisztens (segéd), mint az oktatási folyamat résztvevője
A tanárasszisztens – pedagógusi beosztás, mely Ukrajna törvényeiben 2010-től szerepel.
Az asszisztens tevékenységét, munkaköri kötelezettségeit az alábbi törvények szabályozzák:
• Standardizált személyzeti normatívák az iskolákban, jóváhagyva Ukrajna Oktatási és
Tudományügyi Minisztériumának 2010.12.06-án kelt 1205 sz. rendelete által, bejegyezve
Ukrajna Igazságügyi Minisztériumánál 2010. december 22-én 1308/18603-as sz. alatt.
•

Ukrajna Miniszteri Kabinetjének 2012. augusztus 18-án kelt 635-ös sz. rendelete

Ukrajna Miniszteri Kabinetjének 1997. április 17-én kelt 346-os és 2000. június 14-én kelt 963as sz. rendeletének módosításáról.
• Ukrajna Oktatási, Tudományügyi, Ifjúsági és Sportminisztériumának 2012.09.25-én
1/9-675 sz. A tanár segédjének kötelezettségeiről szóló levele
Tanárasszisztens lehet:
• pszichológus
• pedagógus végzettséggel rendelkező szakember
Fő feladata: a tanár segítése a személyközpontúság kialakításában, individualizált
megközelítésének biztosításában, különös tekintettel az SNI gyermekek egyéni fejlesztési
tervének megteremtésében (Poroshenko, 2019).
Korábban a tanárasszisztens munkaköre 0,5 állás volt egy inkluzív osztályban.
Napjainkban, a Szabványos személyzeti normáknak megfelelően az iskolákban ez egy teljes
állás egy inkluzív osztályt tekintve.
Alapvető funkciók, feladatok, szükséges kompetenciák
Fontos dolog a sajátos nevelési igénnyel rendelkező gyermekek meghatározásában a
kiegészítő támogatás fogalma. Támogatást nemcsak a különleges bánásmódot igénylő
gyermekeknek, hanem a tanároknak, iskolai alkalmazottaknak és szülőknek is nyújtani kell.
Létre kell hozni olyan erőforrásokat, melyek segítik az iskolákban az inkluzív oktatás
megszervezését. Egy ilyen erőforrás pl. a tanárasszisztens is.
Ukrajna törvényeiben 2010-től szerepel a tanárasszisztens kifejezés. Majd Ukrajna
Miniszteri Kabinetének 2011. augusztus 8-i 872. számú A középfokú oktatási intézményekben
történő befogadó tanulás megszervezésének jóváhagyásáról szóló határozata kimondja, hogy
„Az oktatási folyamat személyes irányítását a tanárasszisztens biztosítja, aki részt vesz az egyes
programok kidolgozásában és végrehajtásában, adaptálja az oktatási anyagokat a sajátos
nevelési igényű gyermekek oktatási és kognitív tevékenységeinek egyedi jellemzőihez. " A
tanárasszisztens egy pedagógusi beosztás, mely együttműködést jelent a pedagógusokkal és

gyermekekkel egyaránt.

Tanárasszisztens az a személy lehet, akinek van pedagógiai

végzettsége, szociális munkás, pszichológus, szociálpedagógus, gyógypedagógus, szociális
munkás. Feladata, hogy segítse a sajátos nevelési igényű gyermeket: pedagógiai támogatást
végez, adaptálja a tananyagot, segít a gyermekeknek végrehajtani a feladatokat, bevonja a
különböző tevékenységi formákba, segíti a kortársakkal való kommunikációt, biztosítja a
megfelelő támogatást az iskolában. Az ilyen jellegű tevékenység megköveteli a tanártól a
megfelelő képességek meglétét, például képes közösen oktatni, időt szakítani a közös órán
kívüli tervezésre és az oktatási folyamat megbeszélésére. Bevezetése után az asszisztensi
feladatkör fél állást jelentett, ma pedig már teljes állásnak felel meg. Az asszisztens, mint a
tanár is, felelős a tanulók egészségért és biztonságáért, azonban a felelősség minden tanuló
tanulmányi eredményeiért a tanár vállán nyugszik (Lucenkó, 2018).
A tanárasszisztens: közös munka és kölcsönös segítőkészség
Az inkluzív osztályban a tanár feladata:
• megtervezni és megszervezni az órát
• koordinálni a közös munkát
• segíteni a kapcsolatok kialakítását
• értékelni a tanulók előmenetelét
• ellenőrizni az individuális fejlesztési program végrehajtását
• tájékoztatni a szülőket.
A tanárasszisztens segíti a sajátos nevelési igényű gyermekeket:
• segít a gyermekeknek végrehajtani a feladatokat,
• pedagógiai támogatást végez,
• bevonja a különböző tevékenységi formákba a tanulót,
• adaptálja a tananyagot,
• segíti a kortársakkal való kommunikációt.
Így a tanárasszisztens biztosítja a megfelelő támogatást az iskolában; a felkészültségi
szintet a szakemberek csoportja határozza meg a gyermek szükségleteinek komplex értékelése
alapján.
Mivel a gyermekek fejlődési sajátosságai és szükségletei különbözőek, a tanárasszisztens
tevékenységének többféle modellje alkalmazható:
1. A sajátos nevelési igényű gyermek individuális támogatása. Ezt a modellt arra
használják, hogy az olyan tanulót támogassák, akinek állandó individuális kíséretre van
szüksége.

2. A tanár segítése. Ebben a modellben az asszisztens segít a tanárnak létrehozni az
oktatási-fejlesztési közeget, mely kielégíti minden gyermek oktatási igényét.
Fentieken túl a tanárasszisztens köteles támogatást biztosítani a sajátos nevelési igényű
gyermekeknek a sikeres tanulás és szocializáció érdekében az inkluzív közegben. A sajátos
nevelési igényű gyermek sikerét meghatározza az érzelmi biztonság, a támogatás mértékét
pedig a kognitív szféra, kommunikációs készségek és a tanuló önállóságának figyelembe
vételével határozzák meg. A tanárasszisztens közvetítő kell legyen a sajátos nevelési igényű
gyermek és az oktatási folyamat más résztvevői között.
A tanárasszisztens tevékenysége a csapatmunkától és az együttműködés mértékétől függ,
mivel a funkciók egy részét az osztály tanárával való szoros együttműködésben és az iskolai
csapat más képviselőivel közösen látja el. A tanárasszisztens egyes feladatköreire azonban
önálló szakmai tevékenységként kell tekintenünk. Többek között ide tartozik a sajátos nevelési
igényű gyermek támogatása az individuális fejlesztési program megszervezésének keretén
belül, pl.:
• a terhelés adagolása,
• a kommunikáció segítése, egyéb.
Fő feladatai:
Szervezői: segíti az oktatási folyamat szervezését egy osztályteremben, inkluzív tanulással;
segíti a speciális nevelési igényű hallgatókat a munkahely megszervezésében; megfigyeléseket
végez a gyermekről annak egyedi jellemzői, hajlandóságai, érdeklődése és igényei
tanulmányozása érdekében; elősegíti a figyelem fenntartását, elősegíti a tanuló önszabályozását
és önellenőrzését; együttműködik azokkal a szakemberekkel, akik közvetlenül dolgoznak a
speciális nevelési igényű gyermekekkel, és részt vesznek egy egyéni fejlesztési program
kidolgozásában. Információkat ad a szülőknek a kidolgozott adaptációról és szükség szerint a
tananyag változtatásáról. Részt vesz a hivatalos találkozókon a szülőkkel, ha erre szükség van.
Információkat ad a szülőknek a gyermek általános állapotára vonatkozóan az egész tanítási nap
folyamán. Informálja a szülőket a gyerek nehézségeiről és sikereiről a különböző helyzetekben
az osztályban, a tanuló egész heti teljesítményéről (előzőleges egyeztetéssel a tanárral). A tanár
asszisztens, más alkalmazottakkal együtt, biztosítja az egészséges és biztonságos tanulást,
nevelést és munkakörülményeket. Vezeti a pedagógiai dokumentációt.
Oktatói-fejlesztői: a tanár asszisztens az osztálytermi tanárral együttműködve oktatási
szolgáltatásokat nyújt a hallgatók oktatási szükségletei kielégítésére; a speciális nevelési igényű
gyermekek szociális és pedagógiai támogatását végzi, gondoskodik a tanulók szakmai
önrendelkezéséről és társadalmi beilleszkedéséről. Elősegíti a speciális nevelési igényű

gyermekek fejlődését, pszicho-érzelmi állapotának javítását. Ösztönzi a gyermekek társadalmi
aktivitásának fejlődését, elősegíti képességeik, tehetségeik azonosítását és felfedését a
tudományos, műszaki és művészeti kreativitásban való részvételük révén. Oktatási helyzeteket
teremt, az optimizmus és a jövőbeli önbizalom légkörét hozza létre.
Diagnosztikai: szakértői csoporttal együtt egyéni programot dolgoz ki a speciális nevelési
igényű gyermekek fejlesztésére, értékeli a tanuló oktatási eredményeit; értékeli az egyéni
fejlesztési program végrehajtását, tanulmányozza és elemzi a tanuló fejlődési dinamikáját.
Előrejelző: részt vesz egy egyéni fejlesztési program kidolgozásában a gyermek tényleges
és potenciális fejlődésének tanulmányozása alapján.
Tanácsadói: folyamatosan kommunikál a szülőkkel, biztosítva számukra a szükséges
tanácsadói segítséget; tájékoztatja az osztályfőnököt és a szülőket a tanuló teljesítményéről.
Betartja a pedagógiai etikát, tiszteletben tartja a gyermek méltóságát, megvédi őt a fizikai vagy
mentális erőszak bármilyen formájától. Folyamatosan fejleszti saját szakmai színvonalát,
pedagógiai képességeit, általános kultúráját.
A tanárasszisztens kiegészíti más oktatók és szakemberek munkáját. Ily módon elősegíti a
hatékonyabb hallgatói tanulást, különösen a speciális szükségletekkel rendelkezők számára.
Feladatait a tanártól és az igazgatótól kapja meg.
Hiba, ha állandóan a tanuló mellett vagyunk és helyette oldjuk meg a feladatokat.
Az asszisztens, mint a tanár is, felelős a tanulók egészségért és biztonságáért, azonban a
felelősség minden tanuló tanulmányi eredményeiért a tanár vállán nyugszik.
Az ilyen jellegű tevékenység megköveteli a tanártól a megfelelő képességek meglétét,
például képes közösen oktatni, időt szakítani a közös órán kívüli tervezésre és az oktatási
folyamat megbeszélésére. Az alaposan megtervezett munka a tanárasszisztenssel segíti a
pedagógusok szakmai fejlődését.
Ezért a tanárasszisztens szerepe rendkívül fontos a speciális nevelési igényű gyermekek
oktatási területén. Feladatának végrehajtása során az asszisztensnek menedzserré, oktatóvá,
baráttá kell válnia, nem csak a gyermek szavait és gondolatait érti, hanem érzéseit, lelkiállapotát
is.2018. február 14-én a kormány 20% -os pótdíjat állapított meg az inkluzív osztályokban vagy
csoportokban részt vevő részidős tanárok számára. Ez vonatkozik az óvodai, általános,
középiskolai, iskolán kívüli, szakiskolai és felsőoktatási intézményekre. 2018. február 1-jén
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tanítósegédjeinek alapfizetését (Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukraine № 90 (2018).

A tanár és a tanárasszisztens együttműködésének legfőbb alapelvei
A tanár és a tanárasszisztens együttműködésének legfőbb alapelvei:
- a tanár bevonja a tanárasszisztenst az inkluzív osztály tantervének
megvalósításába;
- tanárasszisztensnek objektív általános információt ad az osztály minden tagjáról,
azok pszichofizikai fejlődéséről, családi helyzetéről, adottságairól és eredményeiről
stb.;
- információt ad az gyerekek jellemének egyéni sajátosságairól és viselkedési
jegyeiről, a sajátos szokásaikról, egyéni szükségleteikről, érdeklődési körükről,
egészségi állapotukról, mely a saját megfigyelésein és a szülők által elmondottakon
alapszik;
- a tanárasszisztenssel együttműködve megoldja a problémás helyzeteket az
osztályban és a tanulók között egyénileg;
- megtanítja a pszichofizikai, kognitív, érzelmi-akarati sérült gyerekekkel való
munka sajátosságait, továbbá a hátrányos helyzetű és a tehetséges gyerekekkel való
munka sajátosságait is;
- az asszisztenssel együtt megbeszéli és kitölti a sajátos nevelési igényű gyerekek
egyéni fejlesztési tervének megfelelő pontjait;
- a sajátos nevelési igényű gyerek számára az asszisztenssel kidolgozza az egyéni
tantervet;
- felhívja a tanárasszisztens figyelmét azokra a momentumokra, amikor a sajátos
nevelési igényű gyerek több figyelmet igényel és fordítva is: amikor több önállóságot;
- a tanár az óra során (amíg az asszisztens valamilyen közös szervezési
tevékenységet vagy gyakorlati feladatot végez, stb.) több figyelmet tud fordítani egy
adott tanulóra legyen az sajátos nevelési igényű vagy éppen valaki más, az adott
helyzettől függően.
Nagyon fontos, hogy a tanárasszisztens és a tanár kommunikációja során alapvető legyen
a kényelmes szakmai közeg megtartása az inkluzív osztályban. Az összetett helyzetekben,
nehézségek során a közeli kollégák egymás között maguk kell, hogy meg tudják oldani a
helyzetet. Amennyiben ez nem történik meg, a konszenzus eléréséhez pszichológus bevonása
javasolt. A vezetőség bevonása csak akkor ajánlott, ha még ezek a beszélgetések sem hoznak
eredményt (Chetverikova, 2018).

A tanárasszisztens dokumentációja
Napjainkig sem került meghatározásra azon dokumentumok listája, amelyet a
tanáraszisztensnek kell elkészítenie.
Iránymutatásnak meghatároztak néhány szükséges dokumentumtípust:
 anyagot gyűjteni és elrendezni a SNI tanulók portfoliójában;
 megfigyelési naplót vezetni a tanulók sikerességéről (rövid beírásokat tartalmaz
a tanuló nehézségeiről és alkalmazkodásának, tanulásának, kommunikációjának
dinamikájáról, a segítségnyújtás fokáról, a tanulók különböző helyzetekben nyilvánított
reakcióiról). Az ilyen naplót az aszisztens naponta tölti ki kötetlen formában: benne
rögzíti a tanulókkal való munka formáját, minden SNI tanulóra külön;
 adaptálja és modifikálja a tanulók órai munkájához szükséges oktatási anyagokat
(szükség esetén);


bizonyos pontokat tölt ki az egyéni fejlesztési program –ban a tanév elején (a tanuló
tanulmányainak megkezdésekor), valamint bizonyos időközönként változtatásokat visz
be az egyéni fejlesztési program-ba, a tanulók egyéni fejlődését megfigyelve (a tanárral
való megbeszélés után) (Chetverikova, 2018).

A gyerek asszisztense az inkluzív osztályban
A mai napra Ukrajnában nincs olyan szakma bejegyezve, hogy gyermekasszisztens. Tehát
jogi szinten nincs meghatározva és kvalifikált jellemzése a személy tevékenységének, amely e
funkciót megvalósítja. Egyidejűleg az ukrán törvényhozás elismeri némely SNI-s tanuló
szükségességét az ilyen szakember jelenlétét az oktatási intézményekben, és elismeri a szülők
jogait a gyermek asszisztenseként. A gyermekasszisztens (vagy oktató) beosztása a sajátos
igényű gyermekek oktatási folyamatának szerves része, és előfeltétele annak, hogy a gyermeket
az egyéni programja szerint a lehetőségek, felfogások és igények szerint neveljék. Az oktatási
folyamatban a gyermekasszisztens megléte többek között egy kiegészítő támogatást jelent. Az
oktató elősegíti a gyermek alkalmazkodását és szocializációját az osztályban, kijavítja a nem
kívánt magatartást. A szakemberek a gyermek asszisztensét hívják a gyermek valódi
beilleszkedésének kulcsaként, a sajátos iskolákba és óvodákba való bevonásával (Chetverikova,
2018).
Ukrajna Minisztertanácsának 2011. április 15-i 872. számú, az általános oktatási
intézményekben történő befogadó oktatás szervezésének eljárásának jóváhagyásáról szóló
(módosított) rendeletének 14. pontja kimondja: „A komplex fejlődési fogyatékossággal élő
gyermekek oktatási és társadalmi igényeit kielégítő oktatási intézményben való tartózkodásukat
szociális munkások, szülők vagy az általuk felhatalmazott személyek végzik." A speciális
oktatást igényelő személyeknek az oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről egyes ukrán
jogszabályok módosításáról szóló, 2018. szeptember 6-i ukrán törvénynek megfelelően a
gyermekasszisztenseknek hivatalosan akadálytalan hozzáférésük van az oktatási folyamathoz
az iskolákban és az óvodákban (ZAKON UKRAINE №2541-VIII (2018). A legtöbb esetben a
gyermek asszisztens egyike a szülőknek vagy azoknak, akik helyettesítik őket. De lehet
gyerekasszisztens a szociális munkás, a szülők egyike vagy az általuk meghatalmazott személy.
Ezeknek az asszisztenseknek hozzáférést kell biztosítaniuk egy átfogó oktatási intézményben
való munkához, mivel szükségük van gyermekeik támogatására, akiknek komplex fejlődési
nehézségeik vannak.
Ma, a gyerekasszisztens kifejezés mellett széleskörűen használják a tutor (angol) kifejezést
(patrónusa). A gyermek asszisztense vagy patrónusa –ez szakember, aki megszervezi az SNI-s
tanuló sikeres beilleszkedésének az oktatási intézmény oktatási és szociális közegébe. A
tanítóval, a kísérő csapat résztvevőivel és a szülőkkel való szoros együttműködéssel, a
gyerekasszisztens a tanuló számára létre tud hozni maximálisan kedvező közeget az
eredményes tanuláshoz és az egykorúak kollektívájába való szociális beilleszkedésre. Ezt
tekintetbe véve, a gyermek asszisztensének a tevékenysége megköveteli a személytől, aki ezt a

funkciót tölti be, különleges sajátságos tulajdonságokat- nagyon magas fokú toleranciát (feltétel
nélkül elfogadni a gyereket) valamint jól fejlett kommunikatív készséget. Azon kívül a
patrónusnak magas szintű tudással kell rendelkeznie a korrekciós pedagógiából, a speciális
pszichológiából, valamint nagy állóképességgel kell rendelkeznie a stresszes helyzetekben
(Chetverikova, 2018).
Kinek van szüksége gyerekasszisztensre
Asszisztensi kíséret ajánlott a teljes vagy komplex fejlődési rendellenességgel rendelkező
gyermekeknek, ha ezek a tanulók nem tudják önállóan elsajátítani a tantervet vagy
bekapcsolódni a kommunikációba a környezettel és / vagy segítséget igényelnek a
tájékozódásban vagy a fizikai szükségletek kielégítésében.
A gyerekasszisztensi pozíciót nem számítják munkaviszonynak ebben a beosztásban,
mivel még máig nincs törvénybe foglalva. A gyerekasszisztens az osztályban köteles
pedagógiai végzettséggel rendelkezni. Ilyen esetben a gyerekasszisztens kísérheti a SNI-s
gyereket az osztályba, asszisztálva az ő megelégedettségére és az ő fizikai szükségleteire a
szociális szférában. A tanítás ideje alatt a gyerekasszisztens pedagógiai végzettség nélkül nincs
jogában módosítani, megváltoztatni az oktatási feladatokat, változtatásokat vinni az
individuális oktatásba. A gyermek asszisztense, akinek van pedagógiai végzettsége, többek
között korrekciós irányzattal, felhasználhat speciális adaptációkat, változtatásokat a tanuló
oktatási tantervébe általában különböző tantárgyak tanterveihez, a konkrét oktatási
helyzetekhez egyeztetve a tanítóval.
A gyerekasszisztens munkabére manapság leginkább a szülő által valósul meg, vagy ilyen
szolgáltatást a személy ingyen adhat, mint például önkéntesi alapon (Chetverikova, 2018).
A gyerekasszisztens általános kötelezettségei:
 az SNI-s gyerek adatainak gyűjtése, általánosítása és felhasználása az egyéni
különlegességével: az ő érdekei, hajlamai, erős és gyenge oldalai, pszichofizikai,
szomatikus állapota, hangulatai, amelyek a legfontosabbak, a változásainak okairól, a
szociális környezetéről stb.;
 a tanulóval való individuális munka folyamatának megszervezése, az ő
kinyilvánításának,

megformálásának

és

fejlődésének

alapján,

a

megismerő,

érdeklődését;
 a munkához való bekapcsolása tantestülettel, más tanulókkal az egységes
pszichológiai komfortos oktatási közeg létrehozásának céljából az SNI-s tanuló és az n
osztály más tanulói számára;

 a kapcsolatok formálása az oktatási folyamat minden résztvevőjével az inkluzív
osztályban, iskolában nyílt, jóindulatú alapon;
 motiválja, ösztönzi a tanulót az önálló tevékenységre, valamint aktivizálja a
tanulásban, társalgásban;
 kíséri a tanulót szükség esetén. Néha szükséges a gyereknek az állandó kíséret,
máskor meg rendszeresen, némely helyzetben ő képes mindennel megbirkózni;
 támogatja az SNI-s tanulót az összetett indulatos helyzetekben, nyomon követi
érzelmi önérzetét és megfelelően reagál (a kompetencia határain belül);
 segít az SNI-s tanulónak az osztály vagy az iskola más tanulóival kapcsolatokat
kialakítani;
 folyamatosan ad a gyereknek maximális önállóságot az osztálytársaikkal való
társalgásban;
 szükség esetén ösztönzi a gyereket az aktivitásra az egykorúakkal való
kapcsolatokban;
 szükség szerint támogatja a konfliktushelyzetekben;
 igény szerint kiszolgálja a tanuló fizikai szükségleteit, többek között higiéniai
alapon (etetés, átöltöztetés, kézmosás, WC-be való elkísérés stb.);
 gondoskodik a tanuló egészségügyi szükségleteiről (a szülők beleegyezésével)ha a tanuló epilepsziában szenved -a rohamok kezdetét figyeli, ha a gyermek
fejlődésének következtében ezt nem képes megtenni ezt önállóan. Ha a tanuló asztmás
– időben biztosítja őt inhalátorral, ha diabéteszes – időben beadja az injekciókat, figyeli
a diéta betartását (Chetverikova,2018).
A tanárasszisztens és a gyerekasszisztens közötti különbség
Feltétel

Tanárasszisztens

A tevékenység szociális Oktatás

Gyermekasszisztens
Szociális

célja
Segít, támogatást nyújt

Tanár

Gyermek

Betöltött munkakör

Pedagógiai munkatárs

Szociális munkás

Képesítés, képzés

Tanárképzés

Speciális képzés, amelyet a
bizonyítvány tanúsít

Kinevezés

Osztályra

Gyermekre

4. táblázat A tanárasszisztens és a gyerekasszisztens közötti különbség

Gyermekasszisztens, mint a gyermek szociális támogatói felelőse.
Gyermekasszisztenst azok mellé a gyermekek mellé neveznek ki, akik inkluzív osztályban
tanulnak és összetett fejlődési rendellenességgel rendelkeznek.
Gyermekasszisztens lehet szociális munkás, vagy az egyik szülő is, ha elvégezte a speciális
tanfolyamot, amelyet tanúsítvánnyal bizonyít.
Az SNI gyermek asszisztensének feladata:
- egészségügyi és higiéniai szolgáltatások biztosítása (mosdás, kézmosás,
öltözködés, vetkőzés, cipő húzása, WC használata stb.);
- intézményi és területén belüli mozgás segítése;
- az étkezés segítése;
- technikai segédanyagokkal való bánásmód megtanítása (protézis, kerekes szék,
katéter stb.);
- egészségügyi ellenőrzés az orvosi előírásoknak megfelelően, segítségnyújtás
különböző procedúrák elvégzésénél (gyógyszerek fogyasztása, vérnyomásmérés stb.)
(Chetverikova,2018).
Az SNI gyermek szülei.
A PPTCS fontos részét alkotják az SNI gyermekek szülei. Részt vesznek minden olyan
döntésben, ami hatással van a gyermekek oktatására és fejlődésére.
Jogukban áll:
- engedélyt adni az IRC keretein belül az osztályozásra;
- az oktatásról teljes körű felvilágosítást kérni;
- információt adni arról, hogy mi befolyásolhatja a gyermek tanulását vagy
magaviseletét;
- részt venni az IPR kidolgozásában;
- információt gyűjteni tanártól, szaktanártól, ami a gyermek fejlődésével függ
össze, különösen az IPR végrehajtásánál;
- hozzáférni a gyermek iskolai előmenetelével kapcsolatos információkhoz, ide
értve az értékelési eredményeket és jelentéseket is.
- tanácsot kérni a gyermekkel dolgozó szakembertől;
- rendszeresen jelentést kapni a gyermek tanév során elért sikereiről;
- engedélyt adni kiegészítő szolgáltatásokra, amelyekre a gyermeknek szüksége
lehet;

- megtámadni azokat a határozatokat, döntéseket, amelyek szerinte nem a
legmegfelelőbb az SNI gyermekek számára, és együttműködni a KPPSZ tagjaival a jobb
megoldások megtalálása érdekében.
A fontos információk megosztása a szülőkkel, lehetővé teszi a tanárok számára az oktatási
folyamat eredményes megszervezését.
Az ilyen információk magukban foglalhatják:
-

fontos orvosi információkat;

-

sikeres tanítási és magatartási technikákat, amelyeket a szülők otthon

alkalmaznak;
-

változásokat a családban - rokonok halála, szülők válása, háziállatok

halála;
-

korábbi tapasztalatokat az SNI gyermek oktatásában;

-

•célok a gyermek számára, amelynek elérésén a szülők otthon dolgoznak

(Chetverikova, 2018).

Az inkluzív oktatási eredmények értékelésének technológiája
Az oktatási folyamat hatékonysága javításának fontos feltétele, hogy a tanár rendszeresen
felhasználjon objektív információkat az SNI-vel rendelkező tanulók előrehaladásáról és
tanulási eredményeiről, amelyeket a pedagógiai értékelés során kap meg.
Az oktatás eredményeinek értékelése meghatározza a tanuló által elsajátított tudás szintjét,
készségek és képességek fokozatát az oktatási programok követelményei szerint.
Az értékelés funkciói
A tanulók tanulási eredményei értékelésének alapvető funkciói:
- Ellenőrző – meghatározza a tanuló eredményességének szintjét, képességét az új anyag
elsajátítására, ami lehetőséget nyújt a tanár számára ennek megfelelően megtervezni és előadni
a tananyagot.
- Oktatási – hozzájárul az ismétléshez, a pontosításhoz és a tudás elmélyítésének
rendszerezéséhez, a készségek és képességek fejlesztéséhez.
- Diagnosztikai és korrekciós - azonosítja a tanuló tanulási folyamatában felmerülő
nehézségek okait; felismeri az elsajátított anyag hiányosságait, kiigazításokat végez azok
kiküszöbölése érdekében;
- Ösztönző-motiváló - a tanulás pozitív motívumait formálja;
- Oktatási - elősegíti a felelősségteljes és koncentrált munka készségeinek kialakulását, a
kontroll és az önkontroll módszereinek alkalmazását, a tanulás reflektálását.

Az értékelés tárgyai
Az értékelés tárgyai az SNI-s tantárgyak oktatásának a folyamatában elsősorban az oktatási
tevékenység szerkezeti elemei, nevezetesen:
1.

Tanulási tartalom - a tanulás tárgyának ismerete (elképzelések, fogalmak, jelenségek,

szabályok, a tárgy átalakításának eszközei; az eredményre vonatkozó követelmények; a feladat
alkotóelemei és megoldásának sorrendje stb.)
Az elemzés értékelése során a tudás alábbi jellemzőire támaszkodunk:
-

teljesség (a tananyag frázisokból álló reprodukciójától a tananyag teljes

reprodukciójáig);
-

helyesség (az oktatási anyag nem mindig pontos reprodukciójától a helyes

reprodukcióig);

-

tudatosság (a tartalommondásban az alapvető megértéstől kezdve a

megmagyarázásig, a fő és a másodlagos megkülönböztetésének képességéig);
-

a tudás alkalmazása: megfelelőség; önállóság különböző fokú új körülmények

között (minta alapján, hasonló, viszonylag új); segítségnyújtás.
Gyakorlati készségek és képességek - cselekvések, cselekvési módok (képességek,

2.

készségek), tevékenységek:
- tárgyi ( az alaptantárgyak tartalmának megfelelően)
- értelmi (összehasonlítani, elvonatkoztatni, osztályozni, összefoglalni stb.) és általános
oktatási (elemezni, megtervezni, megszervezni, ellenőrizni a feladat elvégzésének folyamatát
és eredményeit, tevékenységeket általában).
Az oktatási folyamat megszervezése inkluzív oktatás keretei között
Az értékelésben a következő jellemzőket elemezzük:
-

Tevékenység végrehajtása

a) Helyesség
-

Feladat megoldása

a) a feladat megértése
b) a feladat feltételeinek újdonsága
c) önálló feladatmegoldás
d) a feladatmegoldás módjának tudatosítása
e) az elvégzett munka minősége;
f) célirányosság, a végrehajtás következetessége.

3.

Az oktatáshoz való hozzáállás
Az értékelés során a következő jellemzőket elemezzük:
a) Jellem és akarat (közömbös, nem kifejezetten pozitív, érdeklődő, kifejezetten pozitív);
b) hatékonyság (a szemlélődőtől (passzív) a tevékenyig);
c) kitartás (alkalmanként - tartósan)

Az SNI-től függően a gyerekek értékelhetők:
- az általános középiskolai intézmények programjának megfelelően (ép értelmi képesség
esetén);
- speciális program szerint (látássérült (vak; csökkent látású) gyerekeknek); hallássérült
(siket, csökkent hallású); súlyosan beszédhibás gyerekeknek; szellemileg visszamaradott

gyerekeknek; mozgássérült gyerekeknek; értelmi fogyatékos gyerekeknek; összetett fejlődési
rendellenességben szenvedő gyerekeknek; enyhén és súlyosan sérült értelmi fogyatékos
gyerekeknek);
- az általános középiskolai intézmények programjának megfelelően (ép értelmi képesség
esetén), de a pszichikai-fizikai fejlődési rendellenességnek megfelelő program figyelembe
vételével. Például egy gyermekkori celebrális bénulásban szenvedő mozgássérült gyermek
eredményeinek értékelése történhet az általános középiskolai intézmények programjának
megfelelően, de a tevékenységi összetevőnél figyelembe kell venni az ő egyéni lehetőségeit a
speciális programnak megfelelően (írás, testnevelés, rajz, stb.).
Értékelési módszerek – a tanár és diák kölcsönös tevékenységének módjai, melyek célja az
oktatási-megismerési tevékenység tartalmának és jellegének azonosítása, az előmenetel
értékelése. Ezek segítségével állapítjuk meg az SNI-s tanulók oktatásának eredményességét.
A pedagógiai gyakorlatban a legelterjedtebb értékelési módszerek:
Megfigyelés

A megfigyelés lehetővé teszi a tanuló
hozzáállásának formálását a valóság
egyes tárgyaihoz, saját kötelességeihez, a
munkához, felfedezni érdeklődési körét
és képességeit stb.

Szóbeli értékelés

Beszélgetés, elbeszélés, szövegolvasás
ellenőrzése,

egyéni

vagy

frontális

feleltetés stb.
Írásbeli értékelés

Tollbamondás, fogalmazás, tartalomírás;
beszámolók, kiselőadások készítése

Grafikus értékelés

Grafikonok, sémák, rajzok, vázlatok
szerkesztése, kontúrtérképek kitöltése
stb.

Gyakorlati értékelés

Ellenőrző

laboratóriumi

munkák,

kísérletek,

gyakorlati

készségek

tesztelése stb.
Tesztelés

Zárt tesztek (többváltozatos

feladat;

kiválasztható megoldások; a megfelelés
megállapítása;

a

helyes

sorrend

megállapítása); nyitott tesztek (szabad
válaszadás, kiegészítés)

Oktatási folyamat megszervezése inklúzív oktatás keretein belül
Folyamatos értékelés – a téma oktatásának folyamatában valósul meg; célja, hogy
felmérje a téma egyes elemeinek megértési szintjét és elsődleges elsajátítását, az
összefüggéseket az előző órák anyagával; a tudás rögzítését, a készségeket és képességeket,
ezek aktualizálását az új anyag átadása előtt.
Tematikus értékelés – témazáró ellenérző dolgozatok formájában valósul meg egy
témakör vagy fejezet elsajátítását követően. Abban az esetben, ha egy témakör nagy
óraszámban kerül átadásra, logikus szakaszokra – altémákra bontjuk. Ha a programban szereplő
téma rövid terjedelmű, több kisebb témával együtt zárjuk le.
Összegező értékelés - félév végén történik a témazáró értékelés alapján, a tanuló
tanulmányi eredményei dinamikájának figyelembe vételével.
Év végi értékelés - a félévi értékelés alapján történik, ugyancsak az elért eredmények
dinamikájának figyelembe vételével.
Állami attesztáció – az ellenőrzésnek olyan formája, amely a tanulók oktatási eredményeit
méri fel az általános középfokú oktatás állami szintű követelményeivel a megfelelő oktatási
szinten. Érdemes megjegyezni, hogy az állami attesztáció alól felmentést a szülők (vagy az
egyik szülő) vagy a törvényes kérvények alapján kaphatnak SNI-vel élő, fejlődési
rendellenességben szenvedő személyek, mégpedig: hallássérült, siket; látássérült, vak;
mozgássérült; súlyosan beszédhibás; szellemileg visszamaradott; értelmi fogyatékos gyerekek.
SNI-vel élő tanulók külső független értékelése - a személy oktatási szintjén elért tanulási
eredmények értékelése egy speciálisan felhatalmazott állami szervezet által történik. A külső
független értékelés lefolytatásának eljárásait, formáit és rendjét a központi végrehajtó testület
határozza meg, amely biztosítja az állami politika formálódását és végrehajtását a vonatkozó
területen, figyelembe véve az SNI-s egyének lehetőségeit, és és legalább hat hónappal a külső
független értékelés előtt közzé tették őket. Az SNI-vel élők külső független értékelésen való
részvétele előírt speciális feltételek mellett valósulhat meg.
Értékelési elvek
Az SNI- tanulók tanulási eredményeinek értékelésekor az inkluzív osztály tanárának be
kell tartania a következő didaktikai elveket:

- rendszeresség, a folyamatos ellenőrzés szükségessége miatt az oktatás minden
szakaszában;
- sokoldalúság, amely előírja tanulók teljesítményének értékelését, valamint a
pszichológiai, pedagógiai, korrekciós és fejlesztési feladatok következményeinek értékelését, a
tanuló elsajátított tudásának, készségeinek szintmérését a kitűzött céloknak és az odavágó
egyéni oktatási tervnek megfelelően;
-

differenciálás és individualizáció, amely az SNI-s gyermekek fejlődési sajátosságainak

figyelembevételével jár, ezek hatása a tudás, készségek és készségek elsajátításának
lehetőségeire;
- objektivitás - az SNI-tanulók eredményeit értékeljük az előírt oktatási program
megfelelő kritériumai alapján, nem pedig a személyiségüket;
- motiváltság - az értékelésnek ösztönöznie kell a tanulót a tanulási eredmények
javítására.
Az értékelés módjai
Érdemes megjegyezni, hogy a tanulók tanulmányi eredményeinek értékelése szóbelileg
történik, miközben célszerű az alábbi módszereket alkalmazni:
- a dicséret különböző formái, jóváhagyás, bátorítás kifejezése szavakkal, mimikával,
gesztusokkal és a hangszínnel: „megcsináltad”, „már jobb”, „ csodás”, „látszik, hogy
igyekszel”, „ meg vagyok elégedve a munkáddal”, „büszke vagyok a munkádra”, „legközelebb
jobban sikerül”, „ma sokkal jobban oldottad meg a feladatot” stb. Ugyanilyen formában
fejezzük ki a megjegyzéseinket, kifogásainkat, a bírálatot: „próbálj nem sietni és elérni a
vonalat”, „kövesd a mintát, és írd le ugyanúgy”, „mit gondolsz, neked nem úgy sikerült, mint
ahogy a minta mutatja?”, „mielőtt megoldod, kérj segítséget tőlem vagy az asszisztensemtől”,
„olvasd el az utasítást”, „még egyszer figyelmesen vesd össze a feladatot a mintával” stb;
- bővebben kifejtett szóbeli értékelés (a tanító elemezi a munka menetét, az eredményt,
értékeli az elvégzés módját, rámutat, mire érdemes figyelni, ösztönöz a mintafelelet követésére,
megmutatja a feladat megoldásának legésszerűbb módjait, megmagyarázza az egyértelműbb és
pontosabb válaszadás lehetőségeit;
- várható értékelés (a tanár elmagyarázza, hogy a jövőben milyen feltételek mellett
kaphatja meg a tanuló a legmagasabb elismerést);
- gyermekek bármilyen egyéni tevékenységének dinamikus kiállítása (rajzok, füzetek,
elkészített munkák stb.), amelyet az iskola kollektívájának és a szülőknek való bemutatás
céljából szerveznek;

- játékos értékelés – győztesek, játékos feladatokban résztvevők kitüntetése.
Emlékeztetnünk kell rá: a tanulás folyamatában még a legkisebb eredmény is lelkesíti a
gyerekeket. Az egyik pedagógiai módszer az SNI-s tanulók eredményességének növelésére a
scaffolding – ez egy folyamat, ami olyan feladatok megoldására vagy célok elérésére ad
lehetőséget a tanulónak, amelyek meghaladják az egyén erejének vagy lehetőségeinek a
határait. A scaffolding feltételezi a gyermek tanulásba való bevonásának folyamatát a tudására,
képességeire, szokásaira, érdeklődésére és tapasztalataira építve, különböző támogatási módok
által:
- Szóbeli: nem csak egyenes ösztönzés lehet, hanem általános utalás is: „az egész osztály
gyorsan elkészül”, „nem olyan nehéz, mint amilyennek látszik”.
- Segítségnyújtás mimika, gesztusok, rámutatás, testbeszéd által: ha a tanár fél vagy
kínosnak érzi az SNI-tanulóval való foglalkozást, a gyerek gyorsan ”leolvassa” ezt a
testbeszédéből, ami jelentősen megnehezíti az oktatást.
- Fizikai támogatás – a tanító a tanuló kezét fogva ír, rajzol, szerkeszt vele együtt.
- Modellezés – az elvégzett feladat szemléltetése
- Vizuális inger - képek, ikonok, szimbólumok, írott nyelv.
- Szimbólumokkal való befolyásolás - tárgyak elrendezése egy bizonyos sorrendben
Az első osztályos tanulók tanulási eredményeinek és személyes eredményeinek értékelése
formáló jellegű, szóban történik és magába foglalja a tanulók aktív bevonását az önkontroll és
az önértékelés gyakorlásába.
Formatív értékelés
A formatív értékelés interaktív értékelése a tanulók előmenetelének, lehetőséget ad a
tanítónak, hogy meghatározza a tanulók igényeit és a megfelelő módon beillessze azokat az
oktatás folyamatába. A formatív értékelés használata lehetőséget nyújt a gyerek egyéni
fejlődésének nyomon követésére, feltárja a tananyag elsajátításának rendellenességeit, és segít
az egyéni oktatási pálya felépítésében. Az értékelés folyamatának elválaszthatatlan része a
tanuló képességének formálása saját haladásának önálló értékelésére.
A formatív értékelés és a hagyományos értékelés fő különbségei:
-

a formatív értékelés minden tanuló egyéni eredményeinek kiemelésére irányul,

illetve az elsajátított tananyag hiányosságainak feltárására, azzal a céllal, hogy azokat
maximális hatékonysággal pótolják, és nem engedélyezi a különböző tanulók
eredményeinek összehasonlítását;
-

ez leginkább nem pontszámok szerinti, hanem egy szóbeli, leíró rendszer;

a tanuló hozzáférést kap az értékeléshez: érti, hogyan (milyen kritériumok

-

alapján) értékelik őt, így az oktatási folyamat tudatos résztvevőjévé válik;
a formatív értékelés biztosítja a visszacsatolást: információt ad arról, mit tanultak

-

meg a tanulók, s arról is, hogyan valósította meg a tanár a kitűzött célokat;
a formatív értékelés irányítja a tanítást: a feladatokat elvégezve a tanulók

-

felismerik, milyen szintet értek el, és hogy milyen irányban kell továbbfejlődniük.
Azzal a céllal, hogy a tanár megállapítsa a formális értékelési modell, az alábbi kérdések
állnak rendelkezésére:
•

ki értékel? Emlékeznünk kell arra, hogy a tanuló előmenetelét nemcsak a
tanár értékeli, hanem a tanulónak önmagát is kell értékelnie;

•

hogyan értékelni? Az értékelés kidolgozott és jóváhagyott kritériumok
alapján történik, amit a tanárnak el kell magyaráznia a tanulónak az oktatás
megkezdésekor;

•

mit értékelni? Tudni kell prezentálni a megszerzett tudást, a feladatok
megoldásának módját, az eredményeket és az előmenetel módját, a tanuló
kompetenciájának szintjét stb.;

•

az értékelés célja – diagnosztizálni a nehézségeket; motiválni, az elért
tanulmányi célokat szinten tartani;

•

mikor értékelni? A kezdés előtt és az oktatás folyamán.

Érdemes megjegyezni, hogy az alsó tagozatos oktatás állami szabványának megfelelően
a tanár tevékenységi algoritmusa a formatív értékelés megszervezésében az alábbi sorrendben
történik:
A tanár tevékenységi algoritmusa a formatív értékelés megszervezésében
Az

oktatási

Leírás

esemény megnevezése
1. Kialakítani a
tanuló

objektív

A tanár a tanulókkal együtt dolgozza ki és beszéli meg az óra

és célját. A célnak kimértnek kell lennie, hogy az értékelésen

érthető tanulási céljait

keresztül meg lehessen magyarázni, hogy milyen szintet ért el.

2. Megismertetni a

A tanulókat a feladatok megoldásának kezdetéig meg kell

tanulókat az értékelés ismertetni. Minél konkrétabban fogalmazzuk meg az értékelés
kritériumait, a tanulók annál jobban megértik a feladat sikeres

kritériumaival

megoldásának lényegét.
3.

Biztosítani

a

Az értékelés folyamatában nagyon fontos, hogy nem

tanuló aktív részvételét hasonlítjuk össze a gyermekek tanulmányi eredményeit. A
gyermekek értékelésének alapja az, hogy összehasonlítjuk a tanuló

az értékelésben

korábbi eredményeivel (feleleteket, tevékenységet stb.) Célszerű a
hangsúlyt

a gyermek korábbi tevékenységben elért pozitív

eredményeire tenni. A tanulás nehézségeit inkább egyénileg kell
megbeszélni a tanulóval.

Ugyanakkor célszerű a tanulókat

megbízni azzal, hogy értékeljék egymást, formálni így az
osztálytársak képességét a munka eredményeinek értékelésére,
tanácsokat adni annak jobbítására
4.

Biztosítani

a

A reflexió a saját tevékenység és az osztálytársak

tanuló számára saját tevékenységének

megfigyelésére irányul; megérteni a saját

tevékenysége

megítéléseiket,

tevékenységüket,

hogy

megfelelnek-e

elemzésének

tevékenység céljának. Ugyanakkor a 6-7 éves gyermekek egyéni

lehetőségét (reflexió)

reflexiója eléggé korlátozott, de annak fejlesztése csoportos

a

foglalkozásokon fejleszthető. A reflexió fejlesztése ebben a korban
úgy érhető el, hogy együttműködésre bírják olyan tevékenysége
végzése közben és a kommunikáció során, amelynek egyéni és
közös jelentősége van. hatással vannak a reflexióra az alábbi
kérdések: Mi újat tanultál az órán? Mi keltette fel az
érdeklődésedet? Mi újat fedeztél fel a beszélgetésben? Mi az ami
nyugtalanított? (milyen új érzéseket tanultál meg?)

Javasoljuk, hogy fordítsunk figyelmet a formális értékelés módszereire, amelyet a
pedagógusok az SNI-s tanulók tanulmányi eredményeinek értékelésére használnak

A fejlesztő értékelés módszerei (Kaban L.V. szerint)
Módszerek

A módszer használatának folyamata

Index-kártya
elsajátításhoz

vagy

kérdésekhez

az

a tanár periodikusan kártyákat oszt szét a tanulóknak,

a amelyeket feladatok vannak, mindkét oldalán képekkel (sorban
átfordítva azt az ellenkező oldalára):
1.

Nevezze meg a tanult anyag fő elveit, általánosítsa azokat.

2.

Mondja el, ha nem megfelelően értette a tanultakat.
Fogalmazzák meg kérdéseiket

Kézjelzések

A tanár arra kéri a tanulókat, hogy jelezzék ha értik és ha nem
értik az anyagot (a fogalmak, elvek, folyamatok magyarázata
során stb.). Előre meg kell beszélni a tanulókkal az alábbi jelek
használatát:
– Értem

és meg tudom magyarázni (nagy ujj felfelé mutat).

– Még mindent

nem értek

– Nem

(nagy ujj oldalra mutat).

vagyok biztos benne

(kézzel integetni).

Miután megismerték a jeleket a tanár megkérdezi a tanulókat
minden csoportban: «Mi az amit nem értett? Miért érez
bizonytalanságot?

Mi

az

amit

megértett

és

meg

tud

magyarázni?».
A tanulóktól kapott válaszok eredményeképpen a tanár
elhatározza, hogy megismétlik-e a tanulást, elmélyíti a témát
vagy tovább folytatja a tanulást a program szerint.
Jelzőlámpa

minden tanulónál kártyák vannak a jelzőlámpa három
színével.

A tanár megkéri a tanulókat, hogy mutassák a

megfelelő színű kártyát: értem (zöld), nem teljesen értem (sárga),
nem értem (piros) az anyagot. A jel után a tanár tisztázza: «Mit
értettetek? Mit nem értettetek?»

Egyperces esszé

A technika, amelyet azzal a céllal használnak, hogy
visszajelzést kapjon a tanuló arról, amit a témából megtanult..
Az esszé megírásához a tanár kérdéseket írhat:
«Mi a legfőbb dolog, amit ma megtudtál? Milyen kérdések
maradtak számodra érthetetlenek?»

Hőmérséklet mérése

Ez a módszer annak kimutatására használatos, hogy a tanuló
mennyire tudja helyesen megoldani a feladatot, ehhez a tanulók
tevékenységét a Mit csinálunk most? kérdéssel szakítjuk meg. A
feltett kérdésre a felelet a feladat megértésének bemutatása vagy
végrehajtásának folyamata.
Abban az esetben ha párban vagy csoportosan végzik a
feladatot a tanár megkéri a párt vagy a csoportot mutassa be a
feladat megoldásának folyamatát. A többiek figyelnek.

Nyelvi

példák

(utalások)

A tanár periodikusan beszédmintákat ad a tanulóknak
(kifejezéseket, tanácsokat), amelyek segítik megfogalmazni a
választ:
Például: Az alapvető ötlet (elv, folyamat)

Háromperces szünet

, azért mert

A tanár háromperces szünetet ajánl a tanulóknak, amely
lehetőséget biztosít számukra elgondolkodni a fogalmakról, az
órán hallott ötletekről, összekapcsolják az óra anyagát az előző
órán tanultakkal, a tudásukról, továbbá arról, hogy mi az, amit
nem értettek meg.
Én megváltoztattam a hozzáállásomat a…
Én többet tudtam meg ….
Én csodálkozom azon, hogy …
Én azt éreztem, hogy…

Én …….. álltam hozzá …
Két
kívánság

csillag

és

A művészi munkák,

fogalmazások, esszék értékelésére

(egymás szolgál. A tanár azt ajánlja, hogy ellenőrizze az osztálytárs

értékelése)

munkáját. Amikor a tanulók kommentálják egymás munkáit,
akkor nem adnak jegyet, hanem ha két pozitív dolgot mondanak
– két csillag, ha egy dolgot, hogy tovább kell dolgozni rajta, akkor
– «jókívánságot»

Heti beszámoló

Az oktatási hét végén minden tanulónak választ kell adni az
alábbi kérdésekre: «Mit tanultam a héten? Mit nem értettem meg?
Milyen kérdést tennék fel a tanulóknak, ha tanár lennék?» stb.

A tanulók értékelésére célszerű autentikus értékelést használni, ami az értékelés egy
típusa, amely olyan feladatok használatát helyezi előtérbe, amelyek közel állnak a valósághoz..
Az oktatásban elért eredmények bemutatása. Ezen módszer szerint dolgozva a tanulók
kutatják a témát, aztán készítenek egy kiállítási tárgyat, hogy bemutassák megszerzett
tudásukat, készségeiket és képességeiket. Legtöbbször ez egy poszter, azonban léteznek még
további kiállítási tárgyak: modellek, művészi munkák, számítógépes bemutató, jegyzetek és
reklám hirdetések.
Gyakorlati tevékenység. A tanulók tudásukat és képességeiket különböző tevékenységek
által mutatják be. Például: meg kell írniuk és bemutatniuk egy rövid játékot, verset előadni,
részt vesznek zenei mű előadásában, kis történetet olvasnak fel, rövidfilmet készítenek,
rádióadást készítenek (valódit vagy szimulációs helyzetet bemutatva) vagy bemutatnak egy
táncot. A nézőtér állhat kis csoportokból, a teljes osztályból vagy más osztályok tanulóiból.
Naplók és «Feljegyzési napló». A tanulók elmondják a tanulási útjukat a reflexiók
naplójában. Ilyen napló vezetése lehetőséget ad számukra, hogy rögzítsék a tényeket a
tanulásukról, továbbá, hogy elemezhessék az oktatási folyamatot, megfontolhatják azokat a
pillanatokat, amikor hatékonyan sajátították el a tudást és amikor nem, és megtervezhetik
további lépéseiket, hogy fellendítsék előmenetelüket. A napló és a nem mindig csak a tanuló
feljegyzéseit tartalmazza. Tartalmazhatnak rajzokat, audió és videó anyagokat, bemutatókat.
Bemutatók. A tanulók számára a bemutató a legmeggyőzőbb módszere annak, hogy
bemutassák, mit tanultak meg. Fel lehet használni értékelésre és a mindennapi munkában mint

az oktatási folyamat összetevője. Például: a tanuló bizonyos készségeket megtanulhat más
tanulótól, csoporttól vagy osztálytól is.
Termékek. A tanár hagyományosan a tanulmányi eredmények alapján értékelte a tanulókat.
Ezek közé tartozik az esszé és a tanulmányi eredmények bemutatására készített tárgyak. Az
oktatás terméke lehetnek a modellek, művészi munkák, a tanulók által elkészített könyvek,
grafikák, audió- és videó anyagok, anyagból készült tárgyak, például kosztümök, kártyák és
prezentációk.
Probléma-orientált feladatok megoldásának folyamata. Ezen módszer keretein belül a
tanulók önállóan oldják meg a problémás feladatokat vagy mások számára ilyeneket gondolnak
ki. Értékelve elhatározásuk jellemzőit nagyon fontos, hogy nem csak a végeredményt veszik
figyelembe, hanem figyelemmel követik, hogy a tanulók hogyan próbálják megtalálni a
válaszokat. Példaként szolgálhatnak a probléma-orientált értékelésre titkos vagy bűnügyi
történetek megírása, amelyet az osztálytársaknak kell kideríteniük, matematikai feladatok
megoldása, amelyeket cselekménybe vagy történelmi helyzetbe rejtenek el, továbbá, hogy
ismert tárgyat új helyzetbe tenni.
Grafikai

szervezők.

A

grafikai

szervezők

lehetőséget

adnak

értékelni

saját

tanulmányainkat, magasabb szintű metakognícióba helyezni azt. Toll és papír segítségével a
tanulók rögzítik az egyéni tanulmányi folyamatukat egyfajta térképen. Ezen feljegyzik azokat
a pillanatokat, amikor elkészítették egyik vagy másik oktatási terméküket vagy kialakították
bizonyos készségüket, amelyet be tudtak mutatni. A grafikai szervezők lehetőséget biztosítanak
értékelni egyéni tanulmányi előmenetelüket, megérteni azt, miképp tanul és mit kell tennie
teljesítménye javításához.
Projektek. Ide lehet besorolni a jól ismert referátumokat és az önálló művészi munkákat,
amit a tanító által adott témában készítenek el, valamint tanulmányi kutatások bizonyos
problémák feltárására. A tanulók projektekbe történő bevonása segít értékelni a kutatási
készségeiket, és azt, hogy miképp választják ki, gyűjtik össze és használják fel az információt.
Például: a tanulók kutatást folytathatnak az interneten, megoszthatják az információkat a
tanulók más csoportjaival, készíthetnek és felhasználhatnak kérdőíveket vagy társadalmi
csoportot, rendszert hozhatnak létre vagy eseményt szervezhetnek.
A tanulók értékelésének eredményei nem kell, hogy a tanuló tudásának az értékelése
legyen csak – fontos értékelni személyiségének változását, amely a pszichológiai-pedagógiai,
helyesbítő-fejlesztési órákon ment végbe a fejlődés kognitív, érzelmi, kommunikációs,
társadalmi, fizikai szférájában. Abból a szempontból, hogy objektívan értékeljük a tanuló
egyéni előmenetelét ajánljuk a portfólió használatát.

A portfólió, mint az értékelés eszköze.
Portfólió

–

az

értékelés

összegyűjtő

rendszere,

amely

előtérbe

helyezi

a

tanulókképességének megformálását, képessé teszi őket kitűzni a célokat, megtervezni és
megszervezni önmaguk tanulását; többféle munkák összegyűjtése, amelyek bizonyítják az
egyéni fejlődést; aktívan részt vesz a mennyiségi és minőségi érdemjegyek integrációjában,
magas szintre emeli az önértékelés szerepét.
A portfólió az oktatás területén a világon a XX. Század 90-es éveiben jelent meg, mint az
értékelés innovációs formája és az információk összegyűjtése és autentikusnak számít, mivel
tényeken alapul, nagyon közel áll a reális értékeléshez, a önértékeléshez, és nemcsak az
értékelési folyamatra irányul, hanem az önértékelésre is
A portfólió – az anyagok és dokumentumok egyedi megtervezett és megszervezett
szakszerű kiválasztása, ami demonstrálja a tanulók erőfeszítéseit, dinamikáját és eredményeit
az oktatásban. A portfólió segít a tanárnak:
•

a gyermek egyéniségének kibontakoztatásában;

•

nyomon követni a tanuló tanulmányai során nyújtott eredményeinek
dinamikáját az adott időszakokon belül;

•

ellenőrizni az önálló munkák végrehajtását, kitűzni a megfelelő célokat a
gyermek potenciális képessége alapján, változtatásokat eszközölni az önálló
munkákra vonatkozóan;

•

figyelemmel kísérni a tanuló szociális készségeinek és egyéniségének
alakulását;

•

kapcsolatot tartani fenn a gyermek, a szülő és a tanár között.

A portfólió három fajtáját szokták megkülönböztetni:
Munka (általános) portfólió –

a pedagógus a gyermekkel együtt végzi munkája

értékelését. A gyermek kiválasztja a mintákat, amely fejlődését mutatja be, készségeit
leginkább tükrözik. A szülőkkel saját kommentjeit közli, a tanár saját mintákat készít a
gyermekről. Ez a fajta portfólió leginkább tükrözi a gyermek fejlődésének folyamatát.
Ugyanakkor a munka portfólió sok munka-mintát tartalmazhat és olyan helyzetet hozhat létre,
amikor csak a pedagógus vállalhat felelősséget annak feltöltésére. Hogy ez elkerülhető legyen,
a portfóliót a gyermeknek elérhető helyre kell tenni.
Bemutató portfólió – a tanuló portfóliója, amelyben csak a gyermek legjobb munkái
vannak. Csak a gyermek töltheti fel. Az ilyen típusú portfólió erősen motiválhatja a gyermeket
a munka elvégzésében, amelyek bemutatják a legjobb képességeit. Ugyanakkor a bemutató

portfólió a legtöbb esetben nem tudja visszatükrözni mindennapi tevékenységét. Például: az
ilyen típusú portfólió nem tartalmazza gyengeségeit, ahol segítségre lenne szüksége.
A tanár portfóliója – ez a fajta portfólió a gyermek fejlődésének értékelését rögzíti, más
szakemberek véleményét, az ellenőrző feladatok eredményeit, amit nem a tanuló, hanem a
pedagógus választ ki. Az ilyen portfólió tartalmazza az ellenőrző (teszt) feladatokat és
munkákat, amit a gyermek maga választ ki. A tanár portfóliójába kerülnek az oktatási termékek,
amelyek a gyermek dinamikájáról tanúskodnak, és nemcsak az érdemjegyeket.
A tanár portfóliójának, amit az SNI-s tanulók számára kiválaszt, az alábbi fejezetei
lehetségesek:
Címlap. Tartalmazza a legfontosabb információkat (a gyermek neve, az oktatási intézmény
megnevezése, osztály), elérhetőségeket. Nem tartalmaz diagnózist.
«A tanulók eredményei a tanulásban» fejezet. Magába foglalja az ellenőrző és az önálló
munkákat (az oktatási programnak megfelelően), feladatokat, amelyek azon hibák
felszámolására irányulnak, amelyeket a feladatokban vétett; a mindennap végzett feladatok,
házi feladatok és összesítő minta-munkáiról szóló információk.
«A tanuló társadalmi kompetenciája» fejezet. Tartalmazza a tanár feljegyzéseit a tanuló
osztálytársaival folytatott együttműködésről az órán és az órán kívül; kommunikációjának
jellemzőit kortársaival, felnőttekkel, barátaival. Ugyanakkor nagyon fontos megnevezni azokat
a tényezőket, amelyek nehézséget okoznak a szocializációja terén

(magaviselet,

kommunikáció), valamint a pozitív tényezőket, amelyek alapjai a gyermek társadalmi
kapcsolatainak. Figyelemmel kísérni azon gyermekek társadalmi-érzelmi fejlődését (szociális
és munkaképesség), akik а intellektuális zavarokkal küzdenek az alábbi mutatók szerint:
•

másokkal szembeni tisztelet az iskolai környezetben (szeretetet és érdeklődést mutat
mások iránt);

•

az önkontroll demonstrálása (figyelnek rá kitűnő magaviseletéért, alkalmazkodik a
kritikai megjegyzésekhez, másokkal a megfelelő időben beszélget; tisztában van
azzal, hogy az egyik viselkedése befolyásolja mások reakcióját; felelősséget vállal
határozataiért és tetteiért, pozitívan fogadja a kritikát vagy az utasításokat,
önállóságot mutat az önellátási készségek elsajátításában);

•

egészséges én-koncepciója van (az oktatási tevékenységhez lelkesedéssel és
érdeklődéssel áll hozzá; kifejezi büszkeségét és elégedettségét az elért eredményekre,
pozitívan reagál a dicsértekre és a támogatásra; a csoportban együtt dolgozik a
többiekkel; megértő másokkal szemben);

•

eredményes munkaképesség (aktívan bekapcsolódik az oktatási tevékenységbe; tudja
használni a segítséget és önállóan tud dolgozni; a munkáját a megfelelő időben fejezi
be, gyorsan reagál az új helyzetekre);

•

szervezési készségek (előkészíti a munka-területet; szét tudja rakni az anyagokat;
részekre tudja bontani a feladatokat és fokozatosan végre tudja hajtani).

«A tanuló kreatív munkája» fejezet. Ebben a fejezetben kapnak helyet a tanuló kreatív
munkái vagy fényképei. Ha a gyermek kiállításon vagy versenyen vett részt, akkor erről az
eseményről információt kell elhelyezni a fejezetben: mikor, hol volt, ki és hol szervezte.
Ezért az inkluzív oktatás eredményeinek értékelése elválaszthatatlan részét képezi az
oktatási folyamatnak. Az ilyen értékelést az alábbiakra kell alapozni:
•

a tanulók sajátosságai és elért eredményei;

•

pozitív elvek, amelyek azt kell hogy figyelembe vegyék, mit ért el a tanuló, és nem
a sikertelenségeit;

•

a hagyományos értékeléssel együtt és az új értékelési módszerek figyelembe
vételével (verbális értékelés, autentikus értékelés, portfólió stb.).

Az oktatási intézmények és az Inkluzív Erőforrásközpontok együttműködése
A sajátos nevelési igényű gyermekek teljes körű támogatására irányuló állami program
keretein belül aktívan hozzákezdtek az Inkluzív Erőforrásközpontok létrehozásához. Ezekben
tapasztalt, speciális képesítéssel rendelkező szakemberek fognak dolgozni. A szakemberek a
gyermekeknek és családjuknak elsődleges támogatást nyújtanak. A szülőket segítik a sajátos
nevelési igényű gyermek fejlesztése helyes irányának megtalálásában.
Az Inkluzív Erőforrásközpontok hálózata nemcsak a nagyvárosokban fejlődik, hanem a
kistérségekben is. Ezekben gyógypedagógusok, gyakorló pszichológusok, logopédusok,
szurdopedagógusok, tiflopedagógusok, gyógytornászok dolgoznak.
Az Inkluzív Erőforrásközpontok munkája többirányú: a különleges gyerekeket nevelő
családoknak

tanácsadásnyújtás,

a

gyermekek

komplex

felmérése

nemzetközileg

szabványosított tesztek használatával. Segítik továbbá az oktatási intézményeket a sajátos
nevelési igényű gyermekek Individuális fejlesztési programjának összeállításában és
realizálásában.
A családokkal végzett munka keretén belül az Inkluzív Erőforrásközpontok szakemberei
tanácsadást nyújtanak. A szülők beleegyezésével elvégzik a gyermek komplex pszichológiapedagógia felmérését, meghatározzák eredményeit és a korrekciós-fejlesztési munka
irányvonalait.
Az oktatási intézményekben az Inkluzív Erőforrásközpont szakemberei információstájékoztató munkát végeznek a pedagógusok és a szülők között. Céljuk – hogy kialakítsák az
alkalmasságot a gyermek tevékenységének fejlesztésére vonatkozóan. Felhívják továbbá a
figyelmet a lehetséges kockázatokra a gyermek pszichofizikai fejlődésében. A szakemberek
hangsúlyozzák a gyermek fejlettségi állapotának időben történő felmérését, amennyiben
nehézségek alakulnak ki a tananyag elsajátításában.
Az oktatási intézményekben dolgozó pedagógusokkal történő együttműködés során
módszertani segítséget nyújtanak az oktatás módszereinek és eszközeinek megválasztásában a
gyermek potenciális lehetőségeit figyelembe véve.
A leghasznosabb és legelérhetőbb erőforrás, mellyel a pedagógusok rendelkeznek – a
különböző intézmények szakemberei közötti együttműködés. Pl. a speciális intézmények
szakemberei és az oktatási-rehabilitációs központok szakemberei mentor szerepét tölthetik be
a korrekciós-fejlesztési szolgáltatások nyújtásában. Bevonhatók továbbá a pedagógusok
továbbképzési programjaiba is.

Az Inkluzív Erőforrásközpontok bázisain különböző speciális berendezések vannak
kiegészítő támogatás nyújtásához a gyermekek fizikai és pszichés fejlesztéséhez. Ez lehetőséget
ad a gyermekeknek kiegészítő rehabilitációs lehetőségekre az iskola falain kívül is.
Hatalmas erőforrás az iskola számára a megyei pszichológiai szolgálattal való
együttműködés. A központ szakemberei oktatási és tájékoztató munkát végezhetnek a szülők
érdeklődésének fejlesztése érdekében az új oktatási formák és gyermekeik fejlesztési
lehetőségeit illetően. Az iskola számára értékes az oktatási tréningek megszervezése. Ezek alatt
a pedagógusok együttműködési készségük fejlesztése érdekében új technikákat sajátíthatnak el
pl. kiegészítő szolgáltatások nyújtásához. Összességében a pszichológusok kötelesek
biztosítani a szülők pszichológiai támogatását, hogy magabiztosabbá váljanak és az életben
jelentkező nehézségeket le akarják küzdeni.
Az iskolai csapatok és az Inkluzív Erőforrásközpontok, a speciális iskolák pedagógusai és
egyéb szakszolgálatok közötti partneri viszony megteremtése képezi az alapját az effektív
pszichológiai-pedagógiai támogatás nyújtásának. Ez önmagában segíti a sajátos nevelésű
igényű gyermekek potenciális lehetőségeinek fejlődését.

Az akadálymentes környezet megszervezésének sajátosságai az oktatási intézményekben
Az inkluzív oktatás fontos előfeltétele akadálymentes környezet kialakítása az oktatási
intézményekben. Akadálymentesség alatt nem csak az iskola bejáratának, a vizesblokkok, az
osztálytermek, folyosók megközelíthetőségét értjük. Az akadálymentesség jelenti egyúttal a
sajátos nevelési igényű tanulók részére készült módszertani anyagok, tankönyvek, technikai
eszközök elérhetőségét, az oktatási folyamat tervezését, a szabadidő megszervezését,
megfelelően felszerelt iskolabuszt, egyéb eszközök meglétét.
A fogyatékkal élő személyek önálló életvitelének és az élet valamennyi területén történő
teljes körű részvételének lehetővé tétele érdekében az államok megfelelő intézkedéseket
tesznek, hogy másokkal azonos alapon biztosítják a fogyatékkal élő személyek számára a
fizikai környezethez, a közlekedéshez, az információhoz és kommunikációhoz, beleértve az
információs és kommunikációs technológiákat és rendszereket, valamint más, nyilvánosan
hozzáférhető vagy rendelkezésre álló lehetőségekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférést,
mind városi, mind vidéki területeken. A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló
egyezmény.
Hogy létrehozzák az akadálymentes oktatási környezetet, meg kell szüntetni azokat az
akadályokat, melyek korlátozzák a sajátos nevelési igényű gyermeket az oktatáshoz való
egyenlő hozzáférésben. Az akadálymentes környezet kialakítása az alábbi lépésekből áll:
• a sokféleség és különbségek meghatározása, a pozitív környezet létrehozása. Ahhoz,
hogy mindenki részére iskolát építsenek és megtörjék a sztereotípiákat, az iskolában és
osztályban pozitív atmoszférának kell uralkodni, a közösség meg kell értse, hogy az inkluzív
oktatáshoz innovációt kell bevezetni és közös erőfeszítéseket kell tenni. Ebbe be kell vonni a
szülőket és gyermekeket is. A pozitív környezet segít a tanároknak hatékonyabban dolgozni, a
tanulók jobban megértik a tananyagot;
• az oktatási intézmények építészeti és fizikai akadálymentessége. Az épületek
akadálymentességét az állami építési normák szabályozzák, melyek végrehajtása kötelező. Az
oktatási intézmény akadálymentessége mindenki számára fontos: a gyermekek, a tanárok, a
szülők részére egyaránt. Minden iskola, ahol sajátos nevelési igényű gyermekek tanulnak,
tervvel kell rendelkezzen az akadálymentesítésre a hozzáférhető akadálymentes oktatási
környezet megteremtésének érdekében. A terv az iskola weboldalán vagy az előcsarnokban kell
legyen, azt meg kell ismertetni a szülőkkel, tanárokkal, gyerekekkel;
• információs hozzáférés – Az oktatási folyamat biztosításának és szervezésének minden
aspektusára vonatkozik. Pl. amennyiben az oktatási intézményben van weboldal, az a web-

standardoknak megfelelő kell legyen, pl. könnyen olvasható legyen, kötelezően tartalmaznia
kell az intézmény akadálymentességéről, valamint az iskolabuszról és annak menetrendjéről
szóló információkat. A weboldalon a tanárok és szülők számára elhelyezett módszertani
anyagok, a diákok részére készült információk érthetők kell legyenek és hozzáférhető
formátumban kell azokat közzétenni. Az információt az iskolai tablókon nagyobb betűmérettel
kell feltüntetni. Alkalmazhatnak továbbá ún. piktogramokat, melyek minden gyermek és felnőtt
számára érthetők és segítenek a pszichikai és intellektuális fejlődési rendellenességgel
rendelkező gyermekeknek az információ megértésében;
• az oktatási programok hozzáférhetősége. Az oktatási folyamatra vonatkozik, a munka
megszervezésére az osztályban, az individuális terv kidolgozására (szükség esetén). Az oktatás
rugalmas, előítéletek nélküli és elérhető kell legyen nagy mennyiségű alternatív lehetőséggel.
Fontos a csapatmunka alkalmazása.
Az intézmény ellenőrzését az iskolabusz, valamint a gépjárművek parkolóhelyeitől kell
kezdeni. Az intézményhez tartozó területek – a járdák, fák, bokrok, játszóterek – méreteiket
tekintve, mind meg kell feleljenek a szabványnak. Ezt követően a bejárati részt ellenőrzik – az
ajtókat, a feljárót, a jelölt lépcsőket. A következő szakasz az előcsarnok, ruhatár, vészkijárat,
osztálytermek, vizesblokkok, sporttermek és étkezők ellenőrzése, melyeket a sajátos nevelési
igényű gyermekek is használnak.
A fentebb felsorolt pozíciók jelentős pénzbeli költséggel járnak, az akadálymentesítést
azonban el lehet kezdeni a köztes megoldások alkalmazásával is, úgymint:
• figyelmet fordítani az osztályban a megvilágításra és a padok elhelyezkedésére – ez
minden gyermek számára fontos, a látássérült gyermekek számára különösen,
• kialakítani az osztályban egy teret a gyermekek informális kommunikációjához,
• biztosítani a padok szabályozhatóságát, amennyiben a gyermek tolókocsival
közlekedik, vagy alacsony növésű,
• eltávolítani a küszöböket minden helyiségben,
• okos alkalmazások használata a kéz motoros képességeinek rendellenességeivel
rendelkező gyermekeknél, hogy a ceruzát tartani tudják, valamint számítógépen dolgozni.
„Okos alkalmazás – bevezetésre kerül, amennyiben konkrét esetben szükséges. Indokolt a
modifikáció és adaptáció bevezetése a sajátos nevelési igényű személyek oktatáshoz való
egyenlő hozzáférése érdekében.”
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Szakkifejezések jegyzéke:
ABA terápia az autizmusnak legeredményesebb terápiás módszere az Applied - Behavior
Analysis, az ABA, magyarul: alkalmazott viselkedéselemzés.
Adaptáció (inkluzív oktatásszervezés szempontjából) – megváltoztatja az oktatás jellegét, de
nem az oktatás tartalmát és a tananyag/feladatok fogalmi összetettségét.
Ataxia- agykárosodás utáni rendellenesség remegéssel, koordinációs és egyensúlyzavarokkal.
Az izomtónus gyakran gyenge.
Athatosis- a test és végtagok akaratlan, csavart és torzított kényszermozgása, a személy
abnormális pozitúrákat vesz fel. A Huntington-betegség jellegzetes tünete.
Autizmus spektrum zavar-olyan állapot vagy másképpen fogyatékosság, mely eltérő
fejlődéshez vezet. A napjainkban használt hivatalos kifejezés: autizmus spektrumzavar. A
kifejezésben a spektrum szó arra utal, hogy az autizmusnak számtalan megjelenési formája van.
Az autizmussal élő személyek agya másképpen dolgozza fel a külvilágból érkező hatásokat,
mint a miénk. Ez az eltérő fejlődés az oka annak, hogy érzékszerveik sokszor túlságosan
kifinomultak, vagy éppen ellenkezőleg: nem elég érzékenyek, hogy befogadják a környezet
ingereit. Ez az eltérő működés ráadásul megnehezíti a társas kapcsolataikat is. Egy autista
embernek problémát jelent megérteni a közösség írott és íratlan szabályait, nehezen olvasnak
gesztusokból, mimikából és gyakran nem értik a hasonlatokat, szófordulatokat.
CP- a cerebral paresis- jelentése agyi bénulás- azon idegrendszeri sérülést követő állapot,
melyeknek mozgásfogyatékosság a fő tünete.
Diplégia (két végtagsérült)-testrészek szimmetrikus bénulása. Érintheti az arcot, a karokat vagy
a lábakat.
Egyéni fejlesztési program (IPR) - egy olyan dokumentum, amely a sajátos nevelési
igényekkel rendelkező személyek oktatását individualizálja, felállítja a gyermek fejlesztéséhez
szükséges pszichopedagógiai, korrekciós igények / szolgáltatások listáját a szülők kötelező
bevonásával egy szakértői csoport által.
Egyéni képzési program – egy dokumentum, amely felvázolja az általános tárgyközépfokú
oktatási intézményben az egyes tantárgyaktól az egyes tantárgyak által elsajátítandó ismeretek,
készségek és kompetenciák körét annak érdekében, hogy megvalósuljon a speciális nevelési

igényű gyermekek egyéni oktatási pályája. Biztosítja a témák listáját a tananyagban, ajánlásokat
ad az egyes témák óráinak számához, a teljes kurzus tanulmányozásához töltött időhöz.
Egyéni oktatási terv – egy dokumentum, amely meghatározza a sajátos nevelési igényű
gyermekeknek az oktatási program összetevőinek, elemeinek az óvodai nevelés során történő
tanulásának sorrendjét, formáját és ütemét annak egyedi oktatási pályájának megvalósítása
érdekében.
Egyéni tanterv – egy dokumentum, amely meghatározza az oktatási program oktatási
alkotóelemeinek sorrendjét, formáját és elsajátításának ütemét az egyéni oktatási pályájának
megvalósítása céljából, és amelyet az oktatási intézmény az oktatóval együttműködésben
dolgoz ki.
Fogyatékosság - hosszan tartó fizikai, értelmi, pszichoszociális vagy érzékszervi károsodás,
amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja egy adott személy teljes, hatékony és
másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását. A fogyatékosság változó fogalom, bárki
bármikor fogyatékossá válhat. A fogyatékosság nem zárja ki az egészséget: nem betegség,
hanem állapot, ami a fogyatékossággal élő személyek és az attitűdbeli, illetve a környezeti
akadályok kölcsönhatásának következményéből adódik. Ezen akadályok gátolják a fogyatékos
személyt a társadalomban való teljes és hatékony, másokkal azonos alapon történő
részvételben.
A fogyatékosság típusai:
Beszédfogyatékosság
Értelmi fogyatékosság
Mozgássérültség
Látássérültség
Hallássérültség
Siketvakság
Többszörös fogyatékosság
Autizmus spektrum zavar
Fogyatékos személy - az a személy, aki tartósan vagy véglegesen olyan érzékszervi,
kommunikációs, fizikai, értelmi, pszichoszociális károsodással – illetve ezek bármilyen
halmozódásával – él, amely a környezeti, társadalmi és egyéb jelentős akadályokkal
kölcsönhatásban a hatékony és másokkal egyenlő társadalmi részvételt korlátozza vagy gátolja.

Gyerekasszisztens- a gyermek asszisztense vagy patrónusa –ez szakember, aki megszervezi az
SNI-s tanuló sikeres beilleszkedésének az oktatási intézmény oktatási és szociális közegébe. A
tanítóval, a kísérő csapat résztvevőivel és a szülőkkel való szoros együttműködéssel, a
gyerekasszisztens a tanuló számára létre tud hozni maximálisan kedvező közeget az
eredményes tanuláshoz és az egykorúak kollektívájába való szociális beilleszkedésre. A legtöbb
esetben a gyermek asszisztens egyike a szülőknek vagy azoknak, akik helyettesítik őket. De
lehet gyerekasszisztens a szociális munkás, a szülők egyike vagy az általuk meghatalmazott
személy.
Gyógypedagógus- fogyatékossággal élő gyermekekkel, fiatalokkal és felnőttekkel foglalkozó
felsőfokú végzettségű diplomás szakember. Szakszerű segítséget nyújt a szakirányú
végzettségének megfelelő népességcsoportok számára gyógypedagógiai fejlesztés, nevelés,
oktatás és pedagógiai kísérés formájában, valamint segédkezik a funkciózavaraik (kognitív,
szociális, szomatikus, érzékelési, észlelési stb.) korrekciójában, illetve kompenzálásában,
életviteli

nehézségeik

kezelésében,

habilitációjukban

és

rehabilitációjukban.

A

gyógypedagógusok kompetenciája a választott szakirányának (autizmus spektrum pedagógiája,
értelmileg akadályozottak pedagógiája, hallássérültek pedagógiája, látássérültek pedagógiája,
logopédia, pszichopedagógia, szomatopedagógia, tanulásban akadályozottak pedagógiája)
megfelelő népességcsoport ellátására terjed ki.
Habilitáció - Gyógypedagógiai értelmezés szerint a habilitáció a veleszületett ok, fejlődési
rendellenesség vagy betegség miatt fejlődésükben megzavart és ezért a közösségi részvételben
akadályozott személyre irányul. Olyan, a társadalom által biztosított, szervezett tevékenységek
és támogatások rendszere, amelyek segítségével e személyeknek a közösségi életben való
részvétele javítható, kiteljesíthető.
Hemiplégia(egy oldalon sérült) - az egyik testfél bénulása. Okozhatja szélütés, vagy más
betegség, például cukorbaj.
Hidroterápia- vízgyógyászat (vízterápia), egy klasszikus természetgyógyászati eljárás,
amelyhez a nem gyógyvízzel történő kezelések tartoznak.
Inklúzió- befogadás, elfogadás
Inkluzív Erőforrásközpont-olyan intézmény,amely komplexen értékeli és felméri a sajátos
nevelési igényű gyermekek kiegészítő szükségleteit az oktatási folyamatban, módszertani
segítséget nyújt a pedagógusoknak, tanácsot ad a szülőknek.Tanárasszisztens- a

tanárasszisztens egy pedagógusi beosztás, mely együttműködést jelent a pedagógusokkal és
gyermekekkel egyaránt.

Tanárasszisztens az a személy lehet, akinek van pedagógiai

végzettsége, szociális munkás, pszichológus, szociálpedagógus, gyógypedagógus, szociális
munkás. kiegészíti más oktatók és szakemberek munkáját. Ily módon elősegíti a hatékonyabb
hallgatói tanulást, különösen a speciális szükségletekkel rendelkezők számára. Feladata, hogy
segítse a sajátos nevelési igényű gyermeket: pedagógiai támogatást végez, adaptálja a
tananyagot, segít a gyermekeknek végrehajtani a feladatokat, bevonja a különböző
tevékenységi formákba, segíti a kortársakkal való kommunikációt, biztosítja a megfelelő
támogatást az iskolában.
Inkluzív oktatás- befogadó oktatás
Kompetencia - latin eredetű szó (competentia) első jelentésében illetékesség, jogosultság,
valamire való képesség, második jelentésében szakértelem. A fogalmat 1974-ben Dieter
Mertens használta a mai értelmében: a nem szakmaspecifikus ismeretek, készségek és
képességek összességét értette rajta.
Korrekció-tökéletesebbé tétel, egy meglévő állapot, helyzet további (kisebb) javítása, még
jobbá tétele, hogy megfeleljen a célnak, elvárásoknak.
Különleges bánásmódot igénylő gyermekek - olyan gyermekek, akiknek állandó vagy
átmeneti jelleggel fizikai, biológiai, pszichikai, intellektuális, családi vagy szociokulturális
okok miatt egyéni, sajátos nevelésioktatási szükségleteik vannak, ezért a speciális nevelésioktatási szükségletekhez, sajátosságokhoz egyénenként igazodó bánásmódot igényelnek az
iskolában.
A különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók csoportja pedig három gyerekcsoportból
tevődik össze (2011. évi CXC. Törvény a nemzeti köznevelésről, 4. §. 13. bekezdés alapján):
sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
kiemelten tehetséges gyermek, tanuló
Logopédus- a hang, a beszéd és a nyelvi teljesítmények fogyatékosságával, zavarával,
hibájával és hátrányával küzdő gyermekek és felnőttek pedagógiai megalapozottságú gyógyítónevelését végző szakember.
Modifikáció (inkluzív oktatásszervezés szempontjából) - megváltoztatja az oktatás jellegét.
Módosul továbbá a tananyag/feladatok tartalma és fogalmi összetettsége (teljessége) is.

Oligofrénpedagógia kifejezés az értelmi fogyatékosok nevelését foglalja magában, a
gyógypedagógia egyik fontos területe.
Osteogenesis imperfecta (üvegcsont)-egy ritka öröklődő betegség, amely elsősorban a
csontrendszer működési zavarait okozza. Ebből ered a betegség neve is, amely tökéletlen
csontképzést jelent. A betegség a tünetek széles skálájával jelentkezhet. Ilyenek a szemfehérje
kékes elszíneződése, hallásveszteség, a fogképződés zavara és a csonttörések gyakori
előfordulása is. Mivel a betegség öröklődő jellegű, ezért hátterében genetikai eltérések állnak.
Quadri- vagy tetraplegia (négy végtagsérült)- mind a négy végtag bénulása. Okozhatja az agy
vagy a gerincvelő károsodása, de olyan betegségek is, mint a nyitott gerinc vagy a
gyermekbénulás.
Rehabilitológus, rehabilitáció- azon egészségügyi eljárások, ellátások összessége, amelyek
célja a betegség miatt kialakult funkcióveszteség (mozgáskorlátozottság, beszédzavar, csökkent
szívteljesítmény, stb.) helyreállítása vagy pótlása, illetve kompenzáló új képességek
kifejlesztése (ez utóbbi a habilitáció). Az orvosi rehabilitáció szerves része különösen a
fizioterápia, a sportterápia, a logopédia, a pszichológiai ellátás, a foglalkoztatás-terápia,
valamint a gyógyászati segédeszköz-ellátásés ezek használatának betanítása is.
Rett-szindróma- egy olyan összetett központi idegrendszeri működési zavar, amely csak
lányoknál fordul elő, egy-két éves korban mutatkozik meg. Az idegrendszer fejlődési zavara
miatt a gyermekek halmozottan sérültek, állandó felügyeletet, figyelmet, segítséget igényelnek.
A betegséget nem lehet gyógyítani.
Sclerosis multiplex- Autoimmun eredetű neurológiai szindróma. A kognitív tünetek
memóriazavar, gondolkodásbeli és probléma megoldási zavar, emellett a nyelvi készségek és
képességek viszonylag épek maradhatnak.
SHS- súlyos, halmozottan sérült, a gyermeknél születésétől kezdve párhuzamosan többféle
fogyatékosság is fennáll, amiért a központi idegrendszer komplex sérülése a felelős. Ennek
következtében egész életen át tartó (véglegesen fennálló) állapot, vagyis a gyermek egész élete
folyamán állandó gondozásra szorul.
SNI- sajátos nevelési igényű
Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek,
tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási,
hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén

halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral
(súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.
Spina-bifida- nyitott gerinc, ez a gerinc és a központi idegrendszer fejlődési
rendellenességeinek összefoglaló elnevezése.
Szupervízor- A szociális szakmában a szupervízió olyan segítségnyújtási forma, amely „azon
szakemberek számára nyújt segítséget, akik mások problémáival foglalkoznak.” A
szupervízorok feladata nem más, „mint a hivatásukat gyakorlók segítése abban, hogy azt teljes
értékű, eredményes és elégedett emberként végezzék”A szupervízorok tehát fejlesztő és
személyes kompetencianövelő támogatást biztosítanak.
Tanok-tanulásban akadályozottak -ebben az esetben több területet érintő, mélyreható, tartós
és súlyos pedagógiai problémáról van szó, amely erősen megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi a
hagyományos általános iskolai feltételek közötti fejlesztést. A tanulási akadályozottság
fogalmának több meghatározása is van: a tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok
a gyermekek, akik az idegrendszer biológiai és/vagy genetikai okokra visszavezethető
gyengébb funkcióképességei, illetve kedvezőtlen környezeti hatások folytán tartós, átfogó
tanulási nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak.” (Mesterházi)

