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1. ÖSSZEFOGLALÓ
!Α Eͺ͎͑̈́χ̢ ̲̕Ό̻͇̱͕ϥ̕ χ ̣χ̮ῶ͕͟ ̊ϣ΅ϣ̴ϥ̢͕ I̕ϥ̻Ό ̩χ̻ͺ̴̱̈́ϥ͑͟ ϥ͕ χΑ Inkluzív Oktatásért
(az Ügynökség) által 2011 és 2013 között folytatott, A befogadó oktatás
͟ῶ̺̕χ͟ω͕ω̻χ̱ ̺ϣ͕̕Αϣ͑΅ϣΑϥ͕ϣ ̜̓̐͂̈́ ϕ̤̺ ͎̮͑͂ϣ̱͟ χΑ χ̴ωϔϔ̢ ̱ͺ̴ϕ͕̱ϥ͑ϟϥ͕͟ ΅̢Α͕̕ω̴͟χ̜
̟͂̕Όχ̻ ͕Αϣ͑΅ϣΑ͊ϟ̻ϣ̱ ϣ̴̴ω̈́͑͟ϣ̻ϟ͕Αϣ͑ϣ̱ χ ̱͇͟ϣ̴ϣΑ͊ ̱͂͟χ͟ω͕ ̱ϣ͑ϣ͟ϥϔϣ̻ χΑ Ẹ̊̈́
Fogyatékkχ̴ ϥ̴͊ ̣Αϣ̺ϥ̴Όϣ̱ Ͽ͂̕χ̴̢͑̈́ ͕Α̴̈́̈́ E̕ΌϣΑ̺ϥ̻Όϣ ̭̟̜̓̊D ̹ Egyesült
̊ϣ̺Αϣ͟ϣ̱ ̣Αϣ͑΅ϣΑϣ͟ϣ̚ γααη̈́ ϥ͑͟ϣ̴̺ϥϔϣ̻ ϭ͂̕Όχ͟ϥ̱̱χ̴ ϥ̴͊ ͕Αϣ̺ϥ̴Όϣ̱̻ϣ̱ ̢̺̻͕͊Ϳ̴͊
͟χ̻ͺ̴̱̈́ ͕ΑͿ̱͕ϥ̴̕ϣ͟ϣ̢̻ϣ̱ χ ϔϣϭ͂̕χϟ̈́ ̱͇̻͑ΌϣΑϣ͟ϣ̱ϔϣ̻ ͇͑͟͟ϥ̻͊ ̢̱ϣ̴ϥ̤̕͟ϥ͕ϣ ϥ͑ϟϣ̱ϥϔϣ̻̒
Jelen összefoglaló összesíti a projekttevékenységek során megvizsgált
kulcskérdéseket, valamint egy sor ajánlást tesz az ellátást nyújtó, illetve megvalósító
szervezet számára a hagyományos iskolákban tanuló valamennyi, és különösen a
ϭ͂̕Όχ͟ϥ̱̱χ̴ ϥ̴͊ ͟χ̻ͺ̴̱̈́ ͟ῶ̺̕χ͟ω͕ω̻χ̱ ̮χ΅̤͟ω͕ω͑χ ̢͑ω̻Όͺ̴̈́χn.
A projekt számos, a projekt kezdeti tevékenységei ̹ így a szakirodalmi áttekintés és
χΑ ͕͂͑Αῶ̱̕ϔχ̻ ΅χ̴̈́ χϟχ̕͟Ό̮͟ϥ͕ ̹ során prioritásként azonosított témát kutatott.
EΑϣ̱ χ ̱͇΅ϣ̱͟ϣΑ̱̜͊
 ! befogadás, mint minőségi kérdés. Hχ χ ̱Ϳ̴͇̻ϔ͇Α͊ ̱ϥ͎ϣ͕͕ϥ̕ ͟χ̻ͺ̴̱̈́
mindegyike részt vesz az iskolai /osztályközösségben, azáltal javul az oktatási
ϥ̴̺ϥ̻Ό ̢̺̻͕͊ϥ̕ϣ̝
 ! többségi iskolák arra vonatkozó kapacitásának megerősítése, hogy meg
tudjanak felelni a különböző szükségleteknek. Ide tartozik a szakemberekkel
való ellátá͕̚ ̢̺̻͟ χ ͇͟ϔϔ͕ϥ̢̕ ̱͂͟χ͟ω͕ ϣ͑͊ϭ͂͑͑ω͕χ ͕Αϣ͑ϣ͎ϥ̻ϣ̱ ϭϣ̴̮ϣ͕Α͟ϥ͕ϣ̝
 Együttműködés és kapcsolatépítés. A közös munka fokozza az oktatási és
szervezetek közötti támogatás hatékonyságát a többségi ágazatban.
 Finanszírozás és forrásokkal való ellátás. A célzott támogatásnak
͑ͺ̕χ̴̺χ͕̻χ̱ ̱ϣ̴̴ ̴ϣ̢̻̻ϣ ΅χ̴χ̺ϣ̻̻Ό̢ ͟χ̻ͺ̴̈́̚ ϥ͕ ̱Ϳ̴͇̻͇͕ϣ̻ χ ϭ͂̕Όχ͟ϥ̱̱χ̴ ϥ̴͊
tanulók szükségleteinek kielégítése érdekében.
̕͟ ̟ϣ̴Ό͕Α̤̻ϣ̻ ͺ͟ω̻̱͇΅ϣ͊͟ ̴ῶ̕͟χ͟ω͕͑χ ̱ϣ͑Ϳ̴͟ ͕̜͂͑ E͕͕ͺ̻̕χ ̣̓΅ϥϟ͕͂͑Αω̈́̕̚ ϥϕ͕
(Ausztria), Flensburg (Németország), Ljubljana (Szlovénia) és Valletta (Málta). 2013
͕͊Αϥ̻ ϣΑϣ̱ϣ̻ χ ̟ϣ̴Ό͕Α̤̻ϣ̱ϣ̻ ͟ϣ̺χ̢̱͟χ̢ ͕Αϣ̢̺̻ω̢͑ͺ̺̱͂͑χ ̱ϣ͑Ϳ̴͟ ͕͂͑̚ ̺ϣ̴Όϣ̱
keretében részletesebben kutatták a látogatások során azonosított, a befogadó
̱͇̻͑ΌϣΑϣ͟ϔϣ̻ ͇͑͟͟ϥ̻͊ ̱͂͟χ͟ω͕ ̺ϣ͕̕Αϣ͑΅ϣΑϥ͕ϥ͟ ϔϣϭ̴͂Όῶ̴͕̈́ ͟ϥ̻ΌϣΑ̱͊ϣ̚͟ ϭ̢gyelembe
΅ϥ΅ϣ χ ̱Ϳ̴͇̻ϔ͇Α͊̚ ͕͂͑Αῶ̻̱̕ϥ̻͟ ϣ̴͟ϥ͑͊ ͇͕͕ΑϣϭͿ̕̕ϥ͕ϣ̱ϣ̝͟
1.1. Főbb megállapítások
A projekt keretében tett helyszíni látogatások és szemináriumok alapján az alábbi, a
͇͟ϔϔ͕ϥ̢̕ ̱͂͟χ͟ω͕ϔχ̻ ͑ϥ͕Α͟΅ϣ΅͊ ͟χ̻ͺ̴̱̈́ ͕Αω̺ω͑χ̚ χ ϔϣϭ͂̕χϟ̈́ ̱͂͟χ͟ω̢͕ ϣ̴̴ω͟ω͕
Összefoglaló jelentés

5

fejlesz͟ϥ͕ϥ̟ϣΑ ϥ͕ χ ̟χ͟ϥ̱̻͂Ό ͟ῶ̺̕χ͟ω͕ ̺ϣ͕̕Αϣ͑΅ϣΑϥ͕ϥ̟ϣΑ ͕ΑͿ̱͕ϥ̕ϣ͕ ͟ϥ̻ΌϣΑ̱͊ϣ͟
rögzítették:
 Fogalmi tisztaság a befogadó oktatás terén.
 Olyan jogalkotás és szakpolitikák kialakítása, melyek elismerik a
F͂̕Όχ͟ϥ̱͕͕͂ω̕̕χ̴ ϥ̴͊ ͕Αϣ̺ϥ̴Όϣ̱ ̮͂̕χ̴̢͑̈́ ͕Α̴̈́̈́ Ẹ̊̈́ ϣ̕ΌϣΑ̺ϥ̻Ό ̭̓NCRPD) és
az ENSZ gyermekjogi egyezménye (UNCRC ̹ Egyesült Nemzetek Szervezete,
βϵιϵ̝̈́ ̱͇Α̢͇͟͟ ͕Α̢̻ϣ̢͑̕ω̱χ͟ χ ϭ͂̕Όχ͟ϥ̱̱χ̴ ϥ̴͊ ̕Όϣ̺͑ϣ̱ϣ̱ ̮͂̕χ̢ ϣ̴͊͟ϥ͑ϔϣ
helyezése, valamint a szakpolitikák és a gyakorlat összhangjának a rendszer
΅χ̴χ̺ϣ̻̻Ό̢ ͕Α̢̻̮͟ϥ̻ ͇͑͟͟ϥ̻͊ ϔiztosítása révén.
 !Α ϣ̕ϥ͕Α ͑ϣ̻ϟ͕Αϣ͑͑ϣ ̢̱͟ϣ̮͑ϣϟ͊ ͕Αϣ̴̺ϥ̴ϣ͟ ̺ϣ̴̕ϥ͟ϣ̚ ̺ϣ̴Ό χΑ ̱͂͟χ͟ω̢͕ ͑ϣ̻ϟ͕Αϣ͑
ϣ̕ϥ͕Αϣ ̨ϔϣϭ͂̕χϟω̢͕ ̱ϥ͎ϣ͕͕ϥ̕ϥ̻ϣ̱̤ ϭϣ̴̮ϣ͕Α͟ϥ͕ϥ͑ϣ ͇͕͕Α͎̻͕͂͂͟ͺ̴̚ ϥ͕
szorgalmazza az egyes szinteken belüli és azok közötti (azaz az országos és
helyi politikai döntésh͂Α̱̈́̚ ̱͂͟χ͟ω̢͕ ϥ͕ ̴̢͕̱͂χ΅ϣΑϣ̱͊̚͟ ͎ϣϟχ̈́̕̕ͺ͕̱͂ ϥ͕ ϣ̕Όϥϔ
̱͂͟χ͟ω̢͕ ͕Αχ̱ϣ̺ϔϣ͑ϣ̱̚ ͟χ̻ͺ̴̱̈́ ϥ͕ ϕ͕χ̴ωϟ̱͂ ̱͇Α͇̈́͟͟ ϣ͕͑͊ ̱χ͎ϕ̴͕͂χ̱͂͟χ̚͟
ϣ̕ΌͿ̺̱͇͟͟ϟϥ͕͟ ϥ͕ ͟ῶ̺̕χ͟ω͕̝͟
 ϣϭ͂̕χϟ̈́ ̮ϣ̴̴ϣ̕ ϣ̴͕Αῶ̴̺͟χ̟͟χ͕̈́͟ω̕̚ ̺ϣ̴Ό ̢̱͟ϣ̮͑ϣϟ ΅χ̴χ̺ϣ̻̻Ό̢ ͕Αϣ͑ϣ̴͎͊͑ϣ̚
ideértve a tanulókat, és amely tájékoztatást nyújt a politikai döntéshozatal
során annak érdekében, hogy valamennyi tanuló, de különösen a tanulási
̻ϣ̟ϥΑ͕ϥ̕ϣ̱̱ϣ̴ ̱ͿΑϟ͊ ͟χ̻ͺ̴̱̈́ ͕Αω̺ω͑χ ϔ̢Α͕̤͂͟͟΅χ ̴ϣ̕Όϣ̻ χΑ ̱͂͟χ͟ω͕ϔχ̻ ΅χ̴̈́
͟ϣ̴̮ϣ͕ ϥ͑͟ϥ̱ ͑ϥ͕Α΅ϥ͟ϣ̴ ϥ͕ ͟χ̻ͺ̴̺ω̻Ό̢ ϣ̴̺͊ϣ̻ϣ͟ϣ̴̝
 E͕͑͊ ϥ͕ ̺ϣ͕͂̕ztott vezetés a változások hatékony kezeléséhez.
 A befogadásra irányuló tanárképzés és folyamatos szakmai továbbképzés
felkészíti a pedagógusokat arra, hogy pozitív hozzáállást tanúsítsanak, illetve
΅χ̴χ̺ϣ̻̻Ό̢ ͟χ̻ͺ̴̈́ ̢͑ω̻͟ ϭϣ̴ϣ̴͕͕͊ϥ̕ϣ͟ ΅ω̴̴χ̴̮χ̻χ̱̝
 A ͕Αχ̱̺χ̢ ͕Αϣ̺͎̻͂͟ϔ̴̈́ ̺ϣ̕ϭϣ̴ϣ̴͊ ̱͇̻͑ΌϣΑϣ͟ϣ̱ ϣ̕Όϥ͑͟ϣ̴̺ ͕Αϣ͑ϣ͎ϣ χΑ ̱ϣ̴̴̚
̟͂̕Ό ̴ϣ̕Όϣ̻̚ ̟͂̕Ό ϣ͑͊ϭ͂͑͑ω͕-̱͇Α͎̻̱̱͂͂͟ω ϭϣ̴̮͊ϟ̮ϣ̻ϣ̱ χ ̟χ̕Ό̺͂ω̻Ό͕͂ ̴̢͕̱͂ω̱
̱ϥ͎ϣ͕͕ϥ̕ϣ̢̻ϣ̱ ̮χ΅̤͟ω͕χ̚ ̴̴̢ϣ͟΅ϣ χ ϭ͂̕Όχ͟ϥ̱̱χ̴ ϥ̴͊ ͟χ̻ͺ̴̱̈́ ͕Αω̺ω͑χ χ ̢̺̻͕͊ϥ̢̕
és jól képzett szakmai támogatás biztosítása érdekében.
 !Α ̴̢͕̱͂ω̱ ͕Αϣ͑΅ϣΑ͊ϟϥ͕ϣ̚ χΑ ̱͂͟χ͟ω̢͕ ̺ϣ̱͇̕Αϣ̴̤͟ϥ͕ϣ̱̚ χ ͟χ̻χ̻Όχ̕ ϥ͕ χΑ
ϥ͑͟ϥ̱ϣ̴ϥ͕ ΅χ̴χ̺ϣ̻̻Ό̢ ͟χ̻ͺ̴̈́ ͕Αω̺ω͑χ ϣ̕Όϣ̴̻͊ ͟χ̻ͺ̴ω̢͕ ̴ϣ̟ϣ͕͊͟ϥ̕ϣ͟ ̱ϣ̴̴̚ ̟͂̕Ό
biztosítson.
 ! ̴̴̱͂ϣ̢̕χ̴̢͟ω͕ ϥ͕ χΑ ϣ̕ΌͿ̺̱͇͟͟ϟϥ͕ ̴ϣ̟ϣ͊͟΅ϥ ͟ϣ͕Α̢ χΑ ϣ͑͊ϭ͂͑͑ῶ͕̱ ̟χ͟ϥ̱̻͂Ό
felhasználását, így a támogatási folyamat rugalmassá válik ahelyett, hogy
bizonyos csoportok számára állapítana meg finanszírozást.
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EΑϣ̱̱ϣ̴ χ ͟ϥ̻ΌϣΑ̱̱͊ϣ̴ ̱χ͎ϕ̴͕͂χ͟ϔχ̻ ͕Αϥ̴ϣ͕ ̱͇͑ ϣ̕Όϣ͟ϥ͑͟ϥ͕ ΅χ̻ χ ͕Αχ̢̱͑͂ϟχ̴̺͂ϔχ̻ ϥ͕
az Ügynökség legutóbbi munkálataiban, így például ! ΓͻΔΣή̾ͮ ·̠Ϟͽθ̢ή̢Δ̠Ί ̠̠Χ̼Ϟ̼ͻ
a befogadó nevelésben (Európai Ügynökség, 2011.), illetve A befogadó oktatás
͟ῶ̺̕χ͟ω͕ω̻χ̱ ̺ϣ͕̕Αϣ͑΅ϣΑϥ͕ϣ ϕ̤̺ ͎̮͑͂ϣ̱͟ ̱ϣ͑ϣ͟ϥϔϣ̻ ̢͕̝
További részletes tájékoztatást a projektek végtermékeiben (szakirodalmi áttekintés,
a projekt keretében tett helyszíni látogatásokról szóló beszámolók, a tematikai
szemináriumok anyagai) talál a projekt webfelületén.
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2. A BEFOGADÁS, MINT MINŐSÉGI KÉRDÉS
Az OoP projekt elvi kerete a rendszer változásának szükségességét támogatja,
̺ϥ͎̕ϣϟ̢̕ ϣ̕Ό ̢̟ω̻Ό̻͂ ̢̓̕ϥ̻Όϣ̱ϣ̻̈́ χ̴χ͎ͺ̴̈́ ϭ͂̕Όχ͟ϥ̱͕͕͂ω̢̕ ̺͂ϟϣ̴̴̴͊͟  mely a
tanulóban azonosítja a problémát  való elmozdulást egy olyan modell felé, mely
tekintettel van a tanulók oktatáson belüli jogaira, és amely valamennyi tanuló
számára biztosítja a tanulási folyamatban való aktív részvételt. Mindez rámutat arra,
̟͂̕Ό χ ̱̺͎͂ϣ̻Αωϕ̢͕̈́ ̺ϣ̱͇̕Αϣ̴̤͟ϥ͕ϣ̴̱͊͟ ϥ͕ χΑ ϣ̕Όϥ̢̻ ͟ῶ̺̕χ͟ῶ͕̻ χ̴χ͎ͺ̴̈́
̱͂͟χ͟ω͕͕Αϣ͑΅ϣΑϥ̴͕͊͟ ϣ̕Ό ̴͂Όχ̻ ̢͑ω̻Όϔχ ̱ell elmozdulni, ahol a támogatási rendszerek
ͼ̕Ό ͕Αϣ͑΅ϣΑ͊ϟ̻ϣ̱̚ ̟͂̕Ό ϣΑω̴͟χ̴ χ ̟χ̕Ό̺͂ω̻Ό͕͂ ̴̢͕̱͂ω̱ ̻χ̕Ό͂ϔϔ ̺ϥ͑͟ϥ̱ϔϣ̻
͕Α̴͂̕ω̴̮ω̱ ̢̱ ΅χ̴χ̺ϣ̻̻Ό̢ ͟χ̻ͺ̴̈́ ̢̺̻͕͊ϥ̢̕ ̱͂͟χ͟ω͕͑χ ΅̻͂χ̱͂͟Α̈́ ̢̕ϥ̻Όϣ̢͟ ̹ azaz inkább
χ ̱ͺϟχ͑ϕ ̺ϣ̕ϣ̴͊Αϥ͕ϥ͟ ̟ϣ̴ΌϣΑΑϥ̱ ϣ̴͊͟ϥ͑ϔϣ χ ̟ϣ̴Ό͑ϣω̴̴̤̈́͟ ̢ntézkedések helyett.
E ͕Αχ̱χ͕Αϔχ̻ χ ϔϣϭ͂̕χϟω͕̚͟ ̢̺̻͟ χ ΅χ̴χ̺ϣ̻̻Ό̢ ͟χ̻ͺ̴̈́ ̱Ϳ̴͇̻ϔ͇Α͊ ͕ΑͿ̱͕ϥ̴̕ϣ͟ϣ̢̻ϣ̱
΅χ̴̈́ ̺ϣ̕ϭϣ̴ϣ̴ϥ͕͟ ̺χ̕ωϔχ̻ ϭ̴͂̕χ̴̈́ ̢̺̻͕͊ϥ̢̕ ̱ϥ͑ϟϥ͕͟ ϭ̮͂̕ͺ̱ ͟ω͑̕Όχ̴̢̻̝
2.1. A befogadással kapcsolatos terminológia és a befogadás fogalmának egységes
értelmezése
! ̨ϔϣϭ͂̕χϟω͕̤ ϥ͕ χ ̨ϔϣϭ͂̕χϟ̈́ ̱͂͟χ͟ω͕̤ ̢̱ϭϣ̮ϣΑϥ͕ϣ̱ ϥ͕ ϣΑϣ̱ ̱χ͎ϕ̴͕͂̈́ϟ̈́ ̮ϣ̴ϣ̻͟ϥ͕ϣ̢
̺ϣ̴̕ϣ̟ϣ͕͊͟ϣ̻ ϣ̴͟ϥ̻͑ϣ̱ χ ̱Ϳ̴͇̻ϔ͇Α͊ ͕͂͑Αῶ̱̕ϔχ̻̚ ͕͊͟ ϣ̕ΌχΑ̻͂ ͕͂͑Αω̕ ̱Ϳ̴͇̻ϔ͇Α͊
régiói között is.
! ͟ϣ̺χ̢̱͟χ̢ ͕Αϣ̢̺̻ω̢͑ͺ̺̱͂ϔχ̻ χ ͕Αχ̱ϥ̱͑͊͟ ͑ω̺ͺ͟χ͟͟χ̱ χ͑͑χ̚ ̟͂̕Ό ̱ϣ̴̴ ̴ϣ̢̻̻ϣ ϣ̕Ό
̱͇Α͇͕ ϣ̴̱ϥ͎Αϣ̴ϥ͕̻ϣ̱ χ ϔϣϭ͂̕χϟω͕ ϭ͂̕χ̴̺ω͟ ̴̴̢ϣ͊͟ϣ̻̚ χ̴̟͂ χ ̟χ̻͕̕ͼ̴Ό χ ϭ͂̕χ̴̺͂
technikai oldala helyett inkább annak emberibb oldalára kell, hogy essen, illetve arra
az elképzelésre, miszerint a befogadó oktatás valamennyi tanuló számára
hasznosabb az életre való felkészülés szempontjából. A régóta fennálló
ϔϣ͇͑̕Α͊ϟϥ͕ϣ̱ϣ̻ ͟ͼ̴ ̱ϣ̴̴ ̴ϥ̢͎̻̚ χΑ ͂͑΅̢͕͂ ̻͂̕ϟ̴̱͂͂ϟω͕̺̈́ϟ͂͟ ̴͂Όχ̻ ̴̢͕̱͂ω̱̱χ̴ ̱ϣ̴̴
felváltani, amelyek mindenki számára helyet biztosítanak. A befogadás VALAMENNYI
tanulóról szól.
A meglátogatott befogadó oktχ͟ω̢͕ ̢̻͟ϥΑ̺ϥ̻Όϣ̱ϔϣ̻ χ ͕χ̮ῶ͕͟ ̻ϣ΅ϣ̴ϥ̢͕ ̢̕ϥ̻Ό ̣̓̊Ḯ
ϥ͕̱΅χ̕Ό ϭ͂̕Όχ͟ϥ̱̱χ̴ ϥ̴͊ ͟χ̻ͺ̴̱̈́ ̻ϣ̺ ϕ͕χ̱ ϭ̢Α̢̱χ̴̢χ̕ ΅̴͂͟χ̱ ̮ϣ̴ϣ̻ χΑ ̈́͑ῶ̱̻̚ ̟χ̻ϣ̺
͕χ̮ω͟ ͟ͺϟω͕͕Α̢̻̮͟Ϳ̱̻ϣ̱ ̺ϣ̕ϭϣ̴ϣ̴͊ϣ̻ ͑ϥ͕Α͟ ̢͕ ΅ϣ͟͟ϣ̱ χΑ̱̻͂͂̚ ϥ͕ ϣ̕ΌͿ̺̱͇͟͟ϟ͟ϣ̱
osztálytársaikkal. Ahogy arra Crawford és Porter is rámutatott, a befogadó oktatás
olyan oktatási módozatok összessége, amelyek keretében a pedagógusok [iskolák]
rendelkeznek olyan oktatási és egyéb támogatási eszközökkel, amelyek:
 ήΛΊήϪͽΔϜή̾ͮϘΊθΣ ̾ή ΊϘΠΔ̼̼ͮήή̾ͮϘΊθΣ ͆Ϙ̼ͮͮθ̼ΔϘ Ϟ̠̠Γ̼ΔΔϥͻ θ̠ΔϓΝt
szívesen látnak és befogadják a kerületi iskolákban a hagyományos
osztálytermekbe, azonos korosztályú osztálytársaik mellé;
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 θ̢ΓΛ̠ͮθ·̢Ί ̠ Ϊ̾ήϪϞ̾θ̼θ ̾ή ̠Ϫ ̼Γ̭̼Ϊͻ ΧΛθ̼Δ̮ͻ̢ ̼̼θΣ ̼ͮΔ̠ͮϥΛ̭̭ Γ̾Ϊθ̾ΊϜ
̼͆·Σ̸̾ή̾θ Ϟ̠̠Γ̼ΔΔϥͻ θ̠ΔϓΝ ήϪ̢Γ̢Ϊ̠ʹ ̾ή
 szorgalmazzák, hΛͮϥ Ϟ̠̠Γ̼ΔΔϥͻ θ̠ΔϓΝ θ̢Ϊή̸̠̠Γͻ̠ͮ ̾Ϊθ̾Ί̼·̼ ̠ ΊϘΠΔ̭ΠϪΣ
θ̠ΔϓΝθ̢Ϊήή̠ ̾ή ̼͆ΔΣθθ̼ Ϟ̠Ν Ί̠Χ̮ήΛ̠θΛΊ̠θ (2004, 8. old.).
Ezt a fajta meghatározást újra kell gondolni, és fel kell ismerni azt, hogy a
͕̱͕͂Α̤̻͕ϥ̕̚ ϥ͕ ̱Ϳ̴͇̻͇͕ϣ̻ χ ϭ͂̕Όχ͟ϥ̱͕͕͂ω̕ ̻ϣ̺ ϣ̕Ό ͎͑͂ϔ̴ϥ̺χ ΅χ̕Ό ϣ̕Ό ̨Αχ΅χ̤͑̈́
͟ϥ̻ΌϣΑ̝͊
! ϔϣϭ͂̕χϟω͕̻χ̱ ̺ω͑ χ ̱͂͑χ̢ ϥ΅ϣ̱ϔϣ̻ ϣ̴ ̱ϣ̴̴ ̱ϣΑϟ͊ϟ̢̻ϣ ̹ ha a gyermekek együtt
̻̻͊ϣ̱ ϭϣ̴̚ ̺ϣ̕͟χ̻ͺ̴̮ω̱ ϣ̴ϭ͂̕χϟ̢̻ χ ̱Ϳ̴͇̻ϔ͇Α͕͊ϥ̕ϣ̱ϣ̝͟ ̐̚͟͟ χ̴̟͂ χ ̕Όϣ̺͑ϣ̱ϣ̱ϣ͟
ϣ̴̱Ϳ̴͇̻̤͟ϣ̚͟͟ ͼ̕Ό̻ϣ΅ϣΑϣ͟͟ ̨͕͎ϣϕ̢ω̴̢͕̤ ͕͂Α͟ω̴Ό̱͂ϔχ ̤͑χ̮͟ω̱ χ͑͑χ ͇͑͟ϣ̱ϣϟ΅ϣ̚ hogy
̺ϣ̕͟χ͕͑͟ω̱ χ ͇͟ϔϔ͕ϥ̢̕ ͟χ̻ͺ̴̈́ϕ͕͎̱͂͂͑͂͟ ̟̺͂͂̕ϥ̻ ̮ϣ̴̴ϣ̕ϥ̚͟ χΑ ̺ϣ̴̕ϣ̟ϣ͕͊͟ϣ̻
bonyolultnak bizonyul ̹ mindez pedig kihat a tanulók számára nyújtott támogatás
̢̺̻͕͊ϥ̕ϥ͑ϣ ̢͕̝
̸ϥ̕Ϳ̴ ͎ϣϟ̢̕̚ χ ̕χΑϟχ͕ω̢̕ ΅̢͕͕Αχϣ͕ϥ͕ ̢ϟ͕͊Αχ̱ωϔχ̻ ϣ̴ϣ̻̕ϣϟ̟ϣ͟ϣ̴͟ϣ̻̻ϥ ΅ω̴̢̱ χΑ ̴͂Όχ̻
er͊ϭ͂͑͑ῶ͕̱ ͑ϣ̻ϟϣ̴̱ϣΑϥ͕͑ϣ ϔ͂ϕ͕ω͟ω͕χ̚ χ̺ϣ̴Όϣ̱ ϔ̢Α͕̤̮͂͟͟ω̱ ΅χ̴χ̺ϣ̻̻Ό̢ ͟χ̻ͺ̴̈́
͕Αω̺ω͑χ χ ̢̺̻͕͊ϥ̢̕ ̱͂͟χ͟ῶ͕̟Α ΅χ̴̈́ ϣ̕Όϣ̴̻͊ ̟͂ΑΑωϭϥ͑ϥ͕͟ ̺ϥ͎̕ϣϟ̢̕ ̟χ̕Ό̺͂ω̻Ό͕͂
iskolai környezetben. A befogadás nem a finanszírozás csökkentését jelenti, hanem
egy mód arra, hogy valamennyi tanuló magasabb minőségű és méltányos
oktatásban részesüljön.
2.2. Jogalkotás és szakpolitika
Az Európai Unió (EU) szintjén az Európai Unió Alapjogi Chartája (Európai Közösségek,
γααα̝̈́ γη̝ ϕ̢̱̱ϣ ΅ϣΑϥ͑ϣ̴΅̱ϥ̻͟ ͕Α̴͂̕ω̴ χΑ Ḙ χ ϭ͂̕Όχ͟ϥ̱̱χ̴ ϥ̴͊ ̕Όϣ̺͑ϣ̱ϣ̱ ͟ϣ̴̮ϣ͕ ̱͇͑
befogadására irányuló jogalkotási és szakpolitikai intézkedései számára. Mindezt
tükrözi az Európai fogyatékosságügyi stratégia 2010̹2020 (Európai Bizottság, 2010.)
̢͕̚ ̺ϣ̴Ό ϣ̕Όϥ͑͟ϣ̴̺ϣ̻ ͟ῶ̺̕χ̮͟χ χ ϭ͂̕Όχ͟ϥ̱̱χ̴ ϥ̴͊ ̕Όϣ̺͑ϣ̱ϣ̱ ͇͟ϔϔ͕ϥ̢̕ ̱͂͟χ͟ω͕ϔχ
͇͑͟͟ϥ̻͊ ϔϣϭ͂̕χϟω͕ω̝͟ ̩͂΅ωϔϔω ϣ̴̱͇͟ϣ̴ϣΑ̢ χΑ ̢̭̻̈́̚͟ ̟͂̕Ό χΑ ̱̐͟χ͟ω͕ ϥ͕ ̱ϥ͎Αϥ͕ γαγα
(Az Európai Unió Tanácsa, 2009.) programján keresztül támogassa a tagállamok arra
irányuló törekvéseit, hogy elhárítsák a jogi és szervezeti akadályokat a fogyatékkal
ϥ̴͊ ͕Αϣ̺élyek általános és az egész életen át tartó oktatási rendszerekbe való
ϔϣ̴ϥ͎ϥ͕ϣ ϣ̴̴͊̚ ͂͟΅ωϔϔω χΑ ̱͂͟χ͟ω͕ ΅χ̴χ̺ϣ̻̻Ό̢ ͕Α̢̻̮͟ϥ̻ ͕Αχ΅χ̴̮͂͟ω̱ ͕Αω̺ͺ̱͑χ χ
befogadó oktatást és a személyre szabott képzést.
!Α ̜̐͂ ͎̮͑͂ϣ̱͟ϔϣ̻ ͑ϥ͕Α͟΅ϣ΅͊ ͕͂͑Αῶ̱̕ ͇͟ϔϔ ̢̺̻͟ ϭϣ̴ϥϔϣ̻ ͕Αῶ̺͟͟ϣ΅͊ ΅ῶ̴͟Αῶ͕̱
mentek végbe az elmúlt években. Az országok többsége fokozott hangsúlyt fektet
΅χ̴χ̺ϣ̻̻Ό̢ ͟χ̻ͺ̴̈́ ̮͕͂͂̕ͺ̴͕͟ω̕ω͑χ χ ̟χ̕Ό̺͂ω̻Ό͕͂ ̴̢͕̱͂ωϔχ̻ ͇͑͟͟ϥ̻͊ ͟χ̻ͺ̴ῶ͕̟Α̚ ̺̤̕
̻ϥ̟ω̻Ό ͕͂͑Αω̕ϔχ̻ χ ͕ΑͿ̴̱̻͊ϣ̱ ̮͂̕ͺ̱ϔχ̻ ω̴̴ ̴̢͕̱͂ω͟ ΅ω̴χ͕Α͟χ̢̻ ͕χ̮ῶ͕͟ ̻ϣ΅ϣ̴ϥ̢͕
̢̕ϥ̻Ό̱ϭ͂̕Όχ͟ϥ̱̱χ̴ ϥ̴͊ ̕Όϣ̺͑ϣ̱ϣ̢̱ ͕Αω̺ω͑χ̝ E̕Ό ̺ω̢͕̱ ̢̱͕ϣϔϔ ͕͂͑Αω̕ϕ͕͎͂͂͑͟ χΑ
̱͂͟χ͟ω͕ ̴̨ϣ̕χ̴̱χ̴̺χ͕χϔϔ ̱͇̻͑ΌϣΑϣ͟ϔϣ̻̤ ΅χ̴̈́ ϔ̢Α͕̤͂͟͟ω͕ω͟ ̢͑ω̻Ό͂ΑΑχ ϣ̴͊̚ ̴̴̢ϣ͟΅ϣ χ
Összefoglaló jelentés
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͟χ̻ͺ̴̱̈́ ̨̢̕ϥ̻Όϣ̢̱̻ϣ̱ ϥ͕ ̱ϥ͎ϣ͕͕ϥ̕ϣ̢̱̻ϣ̱ ̺ϣ̕ϭϣ̴ϣ̴̤͊ ̱͂͟χ͟ω͕ϔχ̻ ̱ϣ̴̴̚ ̟͂̕Ό
részesüljenek. Mindazonáltal, széles körben elismert az a nézet, hogy a támogató
͕Α̴͂̕ω̴͟χ͟ῶ͕̱̟͂Α ΅χ̴̈́ ̮͂̕ ϔω̴̢̺͑Όϣ̻ ̢̮͂̕ ̱ϣ͑ϣ͕͟Αχϔω̴Ό͂Αω͕ϔχ ͇͑͟͟ϥ̻͊ ϔϣ̴ϣϭ̴͂̕χ̴ω͕χ
továbbra is kihívás marad.
A tanulmányi látogatások és tematikus szemináriumok során a szakemberek
rámutattak, hogy a ̟χ̻͕̕ͼ̴Ό̻χ̱ χ ͟ῶ̺̕χ͟ω͕ ̢̺̻͕͊ϥ̕ϥ͑ϣ ̱ϣ̴̴ ϣ̢͕̻ϣ̚ ̻ϣ̺ ͎ϣϟ̢̕
χ̻̻χ̱ ̺ϣ̻̻Ό̢͕ϥ̕ϥ͑ϣ̝ E̻̻ϣ̱ χ ̺ϣ̱͇̕Αϣ̴̤͟ϥ͕̻ϣ̱ χΑ ϣ̴͕͊ϣ̤̕͟ϥ͕ϣ ϥ͑ϟϣ̱ϥϔϣ̻ χΑ
͕͂͑Αῶ̱̕ χ ̱͇΅ϣ̱͟ϣΑ͊ ̴ϥ͎ϥ͕ϣ̱ϣ͟ ͟ϣ͟͟ϥ̱̜
 ! ͕͎ϣϕ̢ω̴̢͕ ̱ϥ͕Α͕ϥ̕ϣ̱ ϥ͕ ̢͕̺ϣ͑ϣ͟ϣ̱ ̺ϣ͊͑̕Αϥ͕ϣ ϥ͕ χ ̟χ̕Ό̺͂ω̻Ό͕͂ ̴̢͕̱͂ω̱
ϣ͑͊ϭ͂͑͑ω͕-közponṯ͂ ̓ϣΑϣ̱ ͕̱͂ ϣ͕ϣ͟ϔϣ̻ ΅̴͂͟ ͕͎ϣϕ̢ω̴̢͕ ̴̢͕̱͂ω̱̈́ ϥ͕ ͕Αχ̱ϥ̢͑͊͟
̱͇Α͎̻̱͂͂͟ ͑ϥ΅ϥ̻ ͇͑͟͟ϥ̻͊ ͟ῶ̺̕χ͟ω͕χ̝
 A többségi oktatásban (anélkül, hogy a fogyatékra vagy az SNI-re
͇͕͕Α͎̻͕̤͂͂͟͟χ̻ω̻χ̱̈́ ͑ϥ͕Α͟ ΅ϣ΅͊ ͕Αῶ̺͕ ͟χ̻ͺ̴̈́ ͟ῶ̺̕χ͟ω̢͕ ̢̕ϥ̻Όϣ̢̻ϣ̱
felismerése a korai fejlesztés biztosítása és a tanulás útjába álló ideiglenes
χ̱χϟω̴Ό̱͂ ϣ̴̟ω̤͑͟ω͕χ ϥ͑ϟϣ̱ϥϔϣ̻̝ ̢̻̉ϟϣΑ ̴ϣ̟ϣ͊͟΅ϥ ͟ϣ͕Α̢ χΑ ϣ͑͊ϭ͂͑͑ῶ͕̱
̟χ͟ϥ̱̻͂Όχϔϔ ϭϣ̴̟χ͕Α̻ω̴ω͕ω͟ χΑ ͇͕͕Αϣ͟ϣ͟͟ϣϔϔ ͟ῶ̺̕χ͟ω̢͕ ̢̕ϥ̻̻Όϣ̴ ͑ϣ̻ϟϣ̴̱ϣΑ͊
tanulók folyamatos támogatásának biztosítására.
 Valamennyi tanul̈́ ϣ̕ΌχΑ̻͂ ̟ϣ̴Ό͕Α̤̻ϣ̻ ͇͑͟͟ϥ̻͊ ̱͂͟χ͟ω͕χ ̹ rugalmas
tanulóközösségek kialakítása céljából, melyek egyszerre több támogatási
igényt képesek kielégíteni (és amelyek számos helyi szolgáltatással össze
vannak kapcsolva).
 ! ͎ϣϟχ̈́̕̕ͺ͕̱͂ ϥ͕ ̢̻͟ϥΑ̺ϥ̻Ό̢ ΅ϣΑϣ̱͊͟ χ͑͑χ ̢rányuló oktatása, hogy képesek
̴ϣ̕Όϣ̻ϣ̱ χ ϔϣϭ͂̕χϟ̈́ ̱͇̻͑ΌϣΑϣ͟ϣ̱ϔϣ̻ ͇͑͟͟ϥ̻͊ ̺ͺ̻̱χ΅ϥ̕Αϥ͕͑ϣ̝
 E̕ΌͿ̺̱͇͟͟ϟϥ͕ χ ͕ΑͿ̴̱̱͊ϣ̴ χΑΑχ̴ χ ϕϥ̴̴χ̴̚ ̟͂̕Ό χΑ̱͂ ̺ϣ̕̕Ό͊Α͊ϟ̟ϣ͕͕ϣ̻ϣ̱ χ
͇͟ϔϔ͕ϥ̢̕ ̱͇̻͑ΌϣΑϣ͟ϔϣ̻ ̻Όͼ̮͂͟͟͟ ͟ῶ̺̕χ͟ω͕ ̢̺̻͕͊ϥ̕ϥ̴͑͊ ̓χ ͕͎ϣϕ̢ω̴̢͕ ̱͂͟χ͟ω͕͕χ̴
összevetve), illet΅ϣ χ ͇͟ϔϔ͕ϥ̢̕ ̱͂͟χ͟ω͕ ϣ̴̻͊Όϣ̴̢̝͑͊
 Annak biztosítása, hogy a támogatás az iskolából a
͂͟΅ωϔϔ͟χ̻ͺ̴ω͕ϔχ̱ϭϣ̴͕̱͊͂͟χ͟ω͕ϔχ̚ ̱ϥ͎Αϥ͕ϔϣ ϥ͕ ̺ͺ̻̱ωϔχ ΅χ̴̈́ ω̺͟ϣ̻ϣ͟ ͕͂͑ω̻ ̢͕
folytatódjon.
Végezetül pedig mind az ENSZ gyermekjogi egyezményére (UNCRC, 23(3)., 28. és
29(1a)̝ ϕ̢̱̱ϣ̱̈́̚ ̢̺̻ϟ χΑ Ẹ̊̈́ F͂̕Όχ͟ϥ̱̱χ̴ ϥ̴͊ ̣Αϣ̺ϥ̴Όϣ̱ Ͽ͂̕χ̴̢͑̈́ ͕Α̴̈́̈́
Egyezményére (UNCRPD, 24. cikk) úgy kell tekinteni, hogy a jogalkotásban és a
szakpolitikában az életkor és a fogyatékossági dimenzió egyaránt bele van foglalva,
hiszen az országok a befogadás fogalmának értelmezése megvitatásától olyan teljes
oktatási rendszer irányába mozdultak el, mely egy méltányosabb és igazságosabb
társadalom felé vezet.
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2.3. Monitoring és felmérés
Az országos oktatáspolitikák általában meghatározzák az adott ország oktatási
͑ϣ̻ϟ͕Αϣ͑ϥ̚͟ ̢ϟϣϥ͑͟΅ϣ χ ϭ͂̕Όχ͟ϥ̱̱χ̴ ϥ̴͊ ͟χ̻ͺ̴̱̈́ ͕Αω̺ω͑χ ̻Όͼ̮͂͟͟͟ ̱͂͟χ͟ω͕͟ ̢͕̝ ! ͑ϥ̢̱̈́̕̚
͇̻̱̺͂͑ω̻ΌΑχ̱͂͟ ϥ͕ ̴̢͕̱͂ω̱ χ ϕϥ̴̢̱͟Αϥ͕ϣ̱ ̟ϣ̴Ό̢ ͕Α̢̻͟ χ̴̱χ̴̺χΑω͕ωϥ͑̚͟ ΅χ̴χ̢̺̻͟ χΑ
͕͂͑Αῶ͕̕ ϕϥ̴̢̱͟Αϥ͕ϣ̱ ̺ϣ̕΅χ̴͕̤̈́͟ω͕χ ϥ͑ϟϣ̱ϥϔϣ̻ ̢̱͟Α͇͟͟ ͕χ̮ω͟ ͟ϣ΅ϥ̱ϣ̻Ό͕ϥ̢̕ ͟ϣ͑΅ϣ̱
k̢χ̴χ̱̤͟ω͕ϥ͑͟ ϭϣ̴ϣ̴͕͊ϣ̱̝ ! ̢̢̺̻̻͂͂͑̕͟ ϕϥ̴̴χ̴ ̟χ͕Α̻ω̴͟ ̢̺̻͕͊ϥ̢̕ ̢̻ϟ̢̱ῶ̱͑͂͟ χ̴χ͎̮ωͺ̴ χΑ
̱͂͟χ͟ω̢͕ ͟ϣ͑΅ϣ̱ϔ̴͊ ϥ͕̱΅χ̕Ό χΑ ̱͂͟χ͟ω̢͕ ͑ϣ̻ϟ͕Αϣ͑ ͕Αῶ̺͕ ͕Α̢̻̮͟ϥ̴͑͊ ͇͕͕Αϣ̕Ό̮͇͟͟͟
kutatás-χ̴χ͎ͼ χϟχ̱͂͟ ͕Α̴͂̕ω̴̟χ̻͟χ̱̝ ̊ϥ̟ω̻Ό ͕͂͑Αω̕ϔχ̻ χ ̢̢̺̻̻͂͂͑̕͟ ̓ϣ̴̴ϣ̻͊͑Α͊̈́
rendszer fel̺ϥ̢͑ χΑ ̱͂͟χ͟ω̢͕ ̢̻͟ϥΑ̺ϥ̻Όϣ̱ ω̴͟χ̴ χ͑͑χ ̢͑ω̻Όͺ̴̈́χ̻ ͟ϣ͟͟ ϣ͑͊ϭϣ͕Α̤͟ϥ͕ϣ̱ϣ̚͟
̟͂̕Ό χ ͟χ̻ͺ̴̱̈́ ϣ̴ϥ̮͑ϥ̱ χ ̢̱͟Α͇͟͟ ͟ͺϟω͕͕Α̢̻͟ϣ͟ ϥ͕ χ ϭϣ̴̮͊ϟϥ̢͕ ϕϥ̴̱͂χ̚͟ ΅χ̴χ̢̺̻͟ χ
͕Αϥ̴ϣ͕ϣϔϔ ̱͇͑ ϣ͑ϣϟ̺ϥ̻Όϣ̱ϣ͟ ̢͕ ϭ̢̕Όϣ̴̢̱̚ ̤̕Ό ͎ϥ̴ϟωͺ̴ χΑ͟ ̢͕̚ ̟͂̕Ό χΑ ϣ̴̴ω͟ω͕ ̴̢̺Όϣ̻
̺ϥ͑͟ϥ̱ϔϣ̻ ̨ϔϣϭ͂̕χϟ̤̝̈́
A projekt tematikai szemináriumai során a szakemberek rámutattak, hogy néhány
ϣ̴͕Αῶ̴̺͟χ̟͟χ͕̈́͟ω̢̕ ͑ϣ̻ϟ͕Αϣ͑ χΑ ̱͂͟χ͟ω̢͕ ϣ̴̴ω͟ω͕ ̱Ϳ̴͇̻ϔ͇Α͊̚ χ ϔϣϭ͂̕χϟω͕͕χ̴ ̻ϣ̺
ϭϣ̴͟ϥ̴͟ϣ̻Ϳ̴ ͇͕͕Α̟χ̻̕ϔχ̻ ̴ϥ΅͊ ͕Αϣ̺͎̻̮͂͟χ̢͟ ϥ͑͟ϥ̱ϣ̴̢̝ ̜ϥ̴ϟωͺ̴ χ ͟ϣ͕Α͟ϣ̴͊ ΅χ̕Ό χΑ
eredmény-orientált megközelítések nem feltétlenül támogatják a befogadó
gyakorlatokat. Következésképpen ki kell fejleszteni az ellátás monitoringja és
felmérése hatékony és befogadó módjait, továbbá biztosítani kell az egyetértést a
̴̢̢͎̱͂͟χ̢ ϟ͇̻͟ϥ͕̟͂Α̱̈́̚ ϭϣ̴Ϳ̕Όϣ̴̱͊̚ ̴̢͕̱͂χ̢ ΅ϣΑϣ̱͊͟ ͕͟ϔ̝ ̱͇Α͇͟͟ χ ̢͕̱ϣ͑̚ ̴̴̢ϣ͟΅ϣ χ
̢̺̻͕͊ϥ̕ ̺ϣ̟̕χ͟ω͑͂Αω͕ω͑χ ΅̻͂χ̱͂͟Α̈́χ̻ ̓ϭ̢̕Όϣ̴ϣ̺ϔϣ ΅ϥ΅ϣ χ ͟χ̻ͺ̴̱̈́ ͇͑͟ϣ̱΅ϥ͕ϣ̢̝̈́͟
̸χ̴χ̺ϣ̻̻Ό̢ ϥ͑ϟϣ̱ϣ̴͟ ͕Αϣ͑ϣ̴̢͎͊ ϕ͕͎̻͂͂͑͟χ̱ ͂ϟχ ̱ϣ̴̴ ϭ̢̕Όϣ̴̢̻ϣ χΑ ϣ̴̴ω͟ω͕ ̢̺̻͕͊ϥ̕ϥ͟
vizsgáló monitoring és felmérés során feltett kérdésekre annak biztosítására, hogy
χΑ ̱͂͟χ͟ω̢͕ ͑ϣ̻ϟ͕Αϣ͑ϣ̱ ϟ̤̮χΑΑω̱ χ ̱͂͑χ̢ ͟ῶ̺̕χ͟ω͕͟ ϥ͕ χ ̺ϣ̕ϣ̴͊Αϥ͕̝͟
!Α ͕͂͑Αῶ̱̕ ϣ̕Ό͑ϣ ̢̻̱ωϔϔ ϭ̴͂̕χ̴̱͂Α̻χ̱ χϟχ̕͟Ό̮͟ϥ͕͕ϣ̴̚ ϥ͕ ̟χϔω͑ ϣΑϣ̱ χΑ χϟχ̱͂͟
felhasználhatóak a tervezésnél és a fejlesztésnél (különösen a méltányosság
bizto͕̤͟ω͕ω΅χ̴ ϥ͕ χ ͟χ̻ͺ̴̱̈́ ϣ̴̺͊ϣ̻ϣ͟ϣ̴ϥϔϣ̻ ̺ͺ͟χ̱͂͟Α̈́ ̱Ϳ̴͇̻ϔ͕ϥ̕ϣ̱
ϭϣ̴͕Αῶ̴̺ω͕ω΅χ̴̈́̚ ̻ϣ̺ ͕Αχϔχϟ̚ ̟͂̕Ό χ ̴ϣ̕ϭ͊ϔϔ ̟χ̮̈́͟ϣ͑͊΅ϥ ΅ω̴̮χ̻χ̱̝
̸ϥ̕Ϳ̴̚ ϟϣ ̻ϣ̺ ͺ̴͕͂̈́͟ ͕͂͑ϔχ̻̚ χΑ ϣ̴̴ϣ̻͊͑Αϥ͕̻ϣ̱ ϥ͕ ϭϣ̴Ϳ̴΅̢Α͕̕ω̴χ̻͟χ̱ χ ̱͂͑χ̢
fejlesztésre kell összpontosítania ̹ nem pedig a kudarcra vagy a kihágásokra ̹,
továbbá támogatnia kell az iskolákat abban, hogy növeljék képességeiket
valamennyi tanuló igényeinek a kielégítése érdekében.

Összefoglaló jelentés
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3. A TÖBBSÉGI ISKOLÁK KAPACITÁSÁNAK MEGERŐSÍTÉSE
EΑ χ ͑ϥ͕Α χ ͇͟ϔϔ͕ϥ̢̕ ̱͂͟χ͟ω͕ χΑ̻͂ ̱χ͎χϕ̢͟ω͕ω̻χ̱ ̺ϣ̕ϣ͕͑͊ítésére irányuló hatékony
módokat tárgyalja, amelyek azt vizsgálják, hogy miként legyen befogadó, és hogyan
͕Αχϔχϟ̤͕͟χ ϭϣ̴ χ ͕Αχ̱ϥ̢͑͊͟ ω̕χΑχ͟ϔχ̻̚ ̢̺̻͟ ϣ͑͊ϭ͂͑͑ω͕ϔχ̻ ͑ϣ̴̮͊ ͎͂͟ϣ̻ϕ̢ω̴̝͟
3.1. Vezetés és a változás kezelése
A változás bennünk, intézményeinkben ̱ϣ̴̴̚ ̟͂̕Ό ϣ̴̱ϣΑϟ͊ϟ̮͇̻̝ ̢̻̉͟ χ̟͂̕Ό χ͑͑χ χΑ
ϣ͕͕ͺ̻̕χ̢ ̴̢͕̱͂χ ̱͂͟χ͟ω̢͕ ͕Αϣ̺ϥ̴ΌΑϣ͟ϣ ̢͕ ͑ω̺ͺ͟χ͂̚͟͟͟ ̨χΑ ϣ̕ΌϣϟͿ̴̢ ϟ̴͂͂̕̚ χ̢̺̻
΅ῶ̴͟Α͟χ̟͟χ͟ͺ̻̱̚ χΑ χ ̺ͺ̻̱χ΅ϥ̕Αϥ͕Ϳ̻̱̤̝
!Α ̱͂͟χ͟ω͕ ϣ̕Ό χϟ͂͟͟ ͕͂͑Αω̕ ̢͕̱ϣ͑ϣ͕ ̕χΑϟχ͕ω̕ω̻χ̱ ϣ̕Ό̢̱ ̱ͺ̴ϕ͕ϭ̻͕͕͂͂͟ω̕ͼ ͟ϥ̻ΌϣΑ̮͊ϣ̚
és a vezetés mi̻͕͊ϥ̕ϣ̚ ͼ̕Ό ̢̻̱̚͟ ϣ̻̻ϣ̱ ϣ̕Ό̢̱ ͕χ̱̱͇͑͂΅ϣ̝ ̩χ̢͎χ̴ϣ ̮ϣ̴Α̢̚ ̟͂̕Ό̜ ̨̞ az
igazgatók munkájuk során egyre több kihívással szembesülnek, ami kikényszeríti a
΅ϣΑϣ͟ϥ̢͕ ͑ϣ̻ϟ͕Αϣ͑ ϥ͕ χ ΅ϣΑϣ̱͊͟ϥ͎Αϥ͕ ϣ̕ϥ͕Αϥ̻ϣ̱ ̢̱ϭϣ̴̮ϣ͕Α͟ϥ͕ϥ̤͟ ̓γαβγ̝̚ εγ̝ old.). A
helyszíni látogatások é͕ ͕Αϣ̢̺̻ω̢͑ͺ̺̱͂ ̱Ϳ̴͇̻ ̢̱ϣ̺ϣ̴͟ϥ̱ χΑ ͼ̕Ό̻ϣ΅ϣΑϣ͟͟ ̨̺χ̕ω̻Ό͕͂
̢̕χΑ̕χ̱̤̈́͟ ͕Αω̺ω͑χ ̻Όͼ̮͟χ̻ϟ̈́ ͟ῶ̺̕χ͟ω͕ ͕ΑͿ̱͕ϥ̕ϣ͕͕ϥ̕ϥ̝͟
! vezetés döntő fontosságú tényező a tanulók számára nyújtott minőségi
támogatásban. A projekt keretében tett valamennyi helyszíni látogatás
alátámasztotta a vezetésnek a pozitív iskolai kultúra, a tanulók iránti tisztelet és a
sokféleségre adott rugalmas válaszok kialakításában betöltött fontos szerepét.
Minden egyes látogatás esetén a c͕χ͎χ̺͟ͺ̻̱χ̚ χ ϭϣ̴͕͂Α͂͟͟͟ ΅χ̕Ό ̨̺ϣ͕͂̕Α̤͂͟͟͟
΅ϣΑϣ͟ϥ͕ ϥ͕ χΑ ϣ͕͑͊ ̱χ͎ϕ̴͕͂χ̱͂͟ ͂͟΅ωϔϔ̢ ̢͕̱ϣ͑͟ϥ̻ΌϣΑ̱̱͊ϥ̻͟ ̴ϣ͟͟ϣ̱ χΑ̻͕̤͂͂͟΅χ̚ χ̱ω͑ϕ͕χ̱
χ ͕ΑͿ̴̱̱͊ϣ̴ ΅χ̴̈́ ͕Α͕͂͑͂ ϣ̕ΌͿ̺̱͇͟͟ϟϥ͕̝
! ̢͕̱ϣ͑ϣ͕ ̴̢͕̱͂ω̱ ϥ̴ϥ̻ ̴͂Όχ̻ ΅ϣΑϣ̱͊͟ ω̴̴̻χ̱̚ χ̢̱̱ ͟ῶ̺̕χ̮͟ω̱ χ ͕Αχ̱̺χ̢ ϭϣ̴̮͊ϟϥ͕̚͟
például a kutatási összefoglalóknak a gondolkodás és a gyakorlat fejlesztésére
͇͑͟͟ϥ̻͊ ϭϣ̴̟χ͕Α̻ω̴ω͕ω΅χ̴̝ F̻͕͂͂̚͟ ̟͂̕Ό χ ͎ϣϟχ̈́̕̕ͺ͕̱͂ ϥ͑ϣΑΑϥ̱̚ ̟͂̕Ό ͟ῶ̺̕χ͟ω͕ϔχ̻
͑ϥ͕Αϣ͕Ϳ̴̻ϣ̱̝ !̟͂̕Ό χΑ͟ ϣ̕Ό ͕͂Α͑͟ω̱ ͟χ̻ω͑ ̢͕ ̺ϣ̮̕ϣ̕ΌϣΑ͟ϣ̜ ̨̊χ̕Ό̻͂ ϭ̻͕͂͂͟ ͕Αῶ̺̺͑χ
a tudat, hogy mindig va̻ ΅χ̴χ̢̱̚ χ̴̢̱͊͟ ̱ϥ͑ϟϣΑ̟ϣ͟ϣ̱̝ ϶̕Ό ϔ̢Α̻͕͂͟ω̕ϔχ̻ ϥ͑Αϣ̺
̺χ̕χ̺̝̤ !Α ̱͂͟χ͟ω̢͕ ͕Αϣ̺ϥ̴ΌΑϣ̻͟ϣ̱ ̻Όͼ̮͂͟͟͟ ͟ῶ̺̕χ͟ω͕͟ χ ̨͟χ̻ω͑ ̱͇͑Ϳ̴̢ ϕ͕͎̤͂͂͑͟
módszerrel kell biztosítani, amely által megoszthatják a tudást és képességeket
fejleszthetnek, és ahol eszközök állnak rendϣ̴̱ϣΑϥ͕͑ϣ χ ̱Ϳ̴͇̻ϔ͇Α͊ ̢̕ϥ̻Όϣ̱ ϥ͕
helyzetek megközelítéséhez.
A valamennyi tanuló számára nyújtott hatékony támogatás megköveteli a tanulásra
΅χ̴̈́ ϣ̕Όϥ͑͟ϣ̴̺ ͇͕͕Α͎̻͕̤͂͂͟͟ω͕̚͟ ΅χ̴χ̺ϣ̻̻Ό̢ ͟χ̻ͺ̴̺ω̻Ό̢ ϣ͑ϣϟ̺ϥ̻Ό ϣ̴̢͕̺ϣ͑ϥ͕ϥ͟
(nem csak a tanulmányi sikereket), és különösen olyan rendszerek meglétét, melyek
̴ϣ̟ϣ͊͟΅ϥ ͟ϣ͕Α̢̱ χ ͟χ̻ͺ̴̱̈́ ͕Αω̺ω͑χ̚ ̟͂̕Ό ̢̱ϭϣ̮ϣΑΑϥ̱ ΅ϥ̴ϣ̺ϥ̻ΌͿ̱ϣ̚͟ ΅χ̴χ̢̺̻͟
beleszólásuk legyen az iskolai és a saját tanulásukkal kapcsolatos döntéshozatalba.
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!Α ϣ͑͊ϭ͂͑͑ῶ͕̱ ̱͑ϣχ̤͟΅ ϭϣ̴̟χ͕Α̻ω̴ω͕χ ͎̓ϥ̴ϟωͺ̴ χ ̱χ͎ϕ̴͕͂atépítésben) egy további
példája a projektlátogatások során tapasztalt befogadó vezetésnek.
!Α ϣ̴̴ω͟ω͕͕Αϣ͑΅ϣΑϥ̢͕̱͑ω̻Ό̤͟ω͕ ͂͟΅ωϔϔ̢ ̺ϣ̱͇̕Αϣ̴̤͟ϥ͕ϣ̢ χ ̱͇΅ϣ̱͟ϣΑ̱̜͊ ͑ͺ̕χ̴̺χ͕ ϥ͕
͕̱͕͂Α̤̻ ͟χ̻ͺ̴̈́-ϕ͕͎͕͂͂͑͂͟ͺ̴ῶ͕̱ χ̴̱χ̴̺χΑω͕χ̚ χ ͟χ̻̤͟ω̢͕ ̻χ͎ ΅χ̕Ό χ ͟χ̻̤͟ω̢͕ ̢ϟ͕͊Αχ̱
mϣ̟͕͕͂̕Αχϔϔ̤͟ω͕χ̚ χ ̟χ̕Ό̺͂ω̻Ό͕͂ ͕͂Α͟ω̴Ό͟ϣ͑ϣ̺ϔϣ̻ ϣ̴̴͇͇͟͟͟͟ ̢ϟ͊ ͑ͺ̕χ̴̺χ͕χ̻ ΅χ̴̈́
kezelése, valamint az osztálytermi környezet adaptálása.
̸ϥ̕Ϳ̴ ͎ϣϟ̢̕ χΑ ̢̻͟ϥΑ̺ϥ̻Ό̢ ΅ϣΑϣ̱͊͟ ͇̻ϣ̴̴ϣ̻͊͑Αϥ͕͟ ̱ϣ̴̴̚ ̟͂̕Ό ͟χ͕͑͟χ̻χ̱̚ ̟͂̕Ό
ϣ̴͕Αῶ̴̺͟χ̟͟χ̈́͟χ̱ ̴ϣ̕Όϣ̻ϣ̱ χ ͕ΑͿ̴̱͊̚ ͟χ̻ͺ̴̱̈́ ϥ͕ χΑ ϣ̕ϥ͕Α ̱͇Α͇͕͕ϥ̕ ϣ̴̝͊͟͟
3.2. Tanárképzés és a személyzet fejlesztése
! ͟χ̻ω̱͑ϥ͎Αϥ͕̻ϣ̱ ̱ͺ̴ϕ͕ϭ̻͕͕͂͂͟ω̕ͼ ͕Αϣ͑ϣ͎ϣ ΅χ̻ χΑ χ̢͟͟͟ϟ͇̱̚ ΅χ̴χ̢̺̻͟ χ ͟ͺϟω͕ ϥ͕ χ
készségek fejlesztésében. ! pedagógusok valamennyi tanulóért felelősséget kell,
hogy vállaljanak  és ezt a felelősséget nem háríthatják át a segédeikre vagy
munkatársaikra. ! ̕Όϣ̺͑ϣ̱ϣ̱͑ϣ χΑ̱͂ χ̴χ͎΅ϣ͊͟ ϥ͕ ̢̺̻ϟϣ̕Ό̢̱̻ϥ̴ ϣ̕Όϭ̺͂͑ω̻
ϣ̴͊ϭ͂͑ϟͺ̴̈́ ̢̕ϥ̻Όϣ̢ ͕Αϣ̺͎̻̮͂͟ωϔ̴̈́ ̱ϣ̴̴̚ ̟͂̕Ό ͟ϣ̢̱̻͕͟ϣ̻ϣ̱ χ̟ϣ̴Όϣ̚͟͟ ̟͂̕Ό ϕ͕χ̱ χ
̢̱ϣ̕ϥ͕Α̤͊͟ ϣ͑͊ϭ͂͑͑ῶ͕̱ϔχ̻ ̻͂̕ϟ̴̱͂͂ϟ̻ω̻χ̱̝ ! ͎ϣϟχ̈́̕̕ͺ͕͂k toborzásánál
alapkövetelmény kell, hogy legyen annak tudatosítása, hogy a munka valamennyi
tanulóról szól.
! ̱ϣΑϟϣ̢͟ ͟χ̻ω̱͑ϥ͎Αϥ͕ ϥ͕ χ ϭ̴͂Όχ̺χ͕͂͟ ͕Αχ̱̺χ̢ ϭϣ̴̮͊ϟϥ͕ χΑ ̴̢͕̱͂ω̱ ϥ͕ χΑ ̴̢͕̱͂ω̻ ̱̤΅Ϳ̴̢
̢̻͟ϥΑ̺ϥ̻Όϣ̱ ̱͇Α͇̚͟͟ ϣ̕ΌͿ̺̱͇͟͟ϟϥ̢͕ χ̴χ͎̻͂ ̱ϣ̴̴̚ ̟͂̕Ό ΅ϥ̕ϔϣ̺ϣnjen az iskola és
̺χ̕ͺ̱ χ ͎ϣϟχ̈́̕̕ͺ͕̱͂ ϭϣ̴̮͊ϟϥ͕ϣ ϔ̢Α͕̤͂͟͟ω͕χ ΅ϥ̕ϣ̝͟͟ ! ͎ϣϟχ̈́̕̕ͺ͕̱ϥ͎Α̱̻͊ϣ̱ ϥ͕ χ
tágabb értelemben vett oktatási személyzetnek szintén képzésben és folyamatos
támogatásban kell részesülnie.
Tovább kell kutatni azokat a módozatokat, hogy az oktatás és képzés hogyan
ϭϣ̴̮ϣ͕Α̟͟ϣ̢͟ χΑ ͇̻ϔ̢Αχ̴̺χ̚͟ χ ̱Ϳ̴͇̻ϔ͇Α͊ ̢̕ϥ̻Όϣ̱ ͟ϣ̴̮ϣ͕̤͟ϥ͕ϥ͑ϣ ̢͑ω̻Όͺ̴̈́ ̱ϥ͎ϣ͕͕ϥ̕ϣ̱ϣ͟
és az olyan tulajdonságokat, mint például az elkötelezettség, bizalom, elfogadás és
tisztelet. A projekt keretében szervezett szemináriumokon a küldöt͟ϣ̱ χ ̱͇΅ϣ̱͟ϣΑ͊
kérdést fogalmazták meg: hogyan biztathatnánk a már magasan képzett
͕Αϣ̺ϥ̴Όϣ̱ϣ͟ χ͑͑χ̚ ̟͂̕Ό ϭ̴͂Ό͟χ͕͕ω̱ χ ̨͟χ̻ͺ̴ω͕̤̚͟ ϣ̴̺ϥ̴̱ϣϟ̮ϣ̻ϣ̱ ϥ͕ ϣ̴ϭ͂̕χϟ̮ω̱ χ
ϔ̢Α̻͂Ό͟χ̴χ̻͕ῶ̒̕͟ !͑͑χ χ ̱͇΅ϣ̱͟ϣΑ͟ϣ͟ϥ͕͑ϣ ̮ͺ͂͟͟͟χ̱̚ ̟͂̕Ό χ̴ͺ̴̴͑̈́ ϭϣ̴ϭϣ̴ϥ ϥ͕ ϭϣ̴Ϳ̴̴͑͊
lefelé irá̻Όͺ̴̈́ ͟ῶ̺̕χ͟ω͕͑χ ϣ̕Όχ͑ω̻͟ ͕ΑͿ̱͕ϥ̕ ΅χ̻ χΑ ̨͂ϔ̮ϣ̱̤͟΅ ̱̤΅Ϳ̴ω̴̴̱̤̈́ ω̴͟χ̴
nyújtott segítség mellett (például gyakorlati közösségekben).
A pedagógusok értékelési és eszközhasználati képességekkel kell, hogy
͑ϣ̻ϟϣ̴̱ϣΑΑϣ̻ϣ̱̚ ͎ϥ̴ϟωͺ̴ χ ϭϣ̴̮ϣ͕Α͊͟ ϥ͑͟ϥ̱ϣ̴ϥ͕ ΅χ̕Ό χΑ oktatási folyamat önértékelése
során. Tisztában kell lenniük azzal, hogy mi az, amit felmérnek, és mi a célja a
ϭϣ̴̺ϥ͑ϥ͕̻ϣ̱ χ̟̟͂Α̚ ̟͂̕Ό ϭϣ̴̢͕̺ϣ̮͑ϥ̱ χ ̱Ϳ̴͇̻ϔ͇Α͊ ̢̕ϥ̻Όϣ̱ϣ͟ ϥ͕ ͕Αϣ̺ϥ̴Ό͑ϣ ͕Αχϔ͂͟͟
oktatást nyújtsanak ̹ χ ̱Ϳ̴͇̻ϔ͇Α͊ ͟ͺϟω͕͕Α̢̻͟ϣ̱ ϭ̢̕Όϣ̴̺ϣ̻ ̱̤΅Ϳ̴ ̟χgyása nem
̺ϣ̕ϭϣ̴ϣ̴͊ ̺ϣ̱͇̕Αϣ̴̤͟ϥ͕ χΑ ̱͂͟χ͟ω͕ϔχ̻̝ ! ͎ϣϟχ̈́̕̕ͺ͕̱̻͂χ̱ ͂͟΅ωϔϔω ̱ϥ͕Α͕ϥ̕ϣ̱̱ϣ̴ ̱ϣ̴̴
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͑ϣ̻ϟϣ̴̱ϣΑ̢̻Ϳ̱ χ ϔϣϭ͂̕χϟω͕͟ ϥ͕ χ ̮͂ϔϔ ͟ϣ̴̮ϣ͕̤̺͟ϥ̻Ό͟ ϣ̴͕͊ϣ̤͊̕͟ ͼ̮ ͟ϣϕ̴̢̟̻͂̈́̕ω̱
használatára.
!Α ̱͂͟χ͟ω̢͕ ͕Αϣ̺ϥ̴ΌΑϣ̢͟ ϕ͕͎̱͂͂͑͂͟ ̱͇Α̢͇͟͟ ϣ̕ΌͿ̺̱͇͟͟ϟϥ͕̚ ͕Αχ̱̺χ̢ ̱χ͎ϕ̴͕͂χ͟tartás
és párbeszéd megléte elengedhetetlen az egyéni és együttes képességek
fejlesztéséhez.
̸ϥ̕Ϳ̴ ͎ϣϟ̢̕ χ ̱ϣΑϟ͊ ͎ϣϟχ̈́̕̕ͺ͕̱̻͂χ̱ ͎ϥ̴ϟχ̱ϥ͎͑ϣ̱̺ϣ̻͂͑͑͟χ ΅χ̻ ͕ΑͿ̱͕ϥ̕Ϳ̱̚ ̴̴̢ϣ͟΅ϣ
rendelkezésükre kell állnia egy támogatási folyamatnak és a folyamatos szakmai
ϭϣ̴̮͊ϟésnek, hogy az oktatási személyzet valamennyi tagját be tudják vonni az
elmélkedésbe és a fejlesztésbe.
3.3. Erőforrás-központok kialakítása
̣Αῶ̺͕̚ χ ͎̮͑͂ϣ̱͟ϔϣ̻ ͑ϥ͕Α͟΅ϣ΅͊ ͕͂͑Αω̕ϔχ̻ ΅̴͂͟χ̱ ͎͑̈́ϔῶ̴̱Αῶ͕̱ χ ͇͟ϔϔ͕ϥ̢̕ ϥ͕ χ
speciális iskolák közötti szorosabb kapcsolatok kialakítására vagy a speciális iskolák
ϣ͑͊ϭ͂͑͑ω͕-központokká való átalakítására.
! ͟ϣ̺χ̢̱͟χ̢ ͕Αϣ̢̺̻ω̢͑ͺ̺̱͂ ͕͂͑ω̻ χ ͕Αχ̱ϣ̺ϔϣ͑ϣ̱ χ ̱͇΅ϣ̱͟ϣΑ͊ ̱ϥ͑ϟϥ͕͟ ϭ͂̕χ̴̺χΑ͟ω̱
̺ϣ̜̕ ̢̺ χΑ̚ χ̢̺ϔϣ̻ ̺ῶ͕̱ χΑ ϣ͑͊ϭ͂͑͑ω͕-központok? Ha ezeknek a létesítményeknek
a feladata intézményi és egyéni támogatás biztosítása, akkor a speciális készségeket
ϥ͕ ͟ͺϟω͕͟ ̺ϣ̕ ̱ϣ̴̴ ͟χ͑͟χ̢̻̝ !Α ϣ͑͊ϭ͂͑͑ω͕-̱͇Α͎̻͂͟ ͕Αϣ̺ϥ̴ΌΑϣ͟ϥ̻ϣ̱ ϣ͕͑͊ ϥ͕ ϭ̴͂Όχ̺χ͕͂͟
΅ϣΑϣ͟ϥ͕͑ϣ ΅χ̻ ͕ΑͿ̱͕ϥ̕ϣ χ̟̟͂Α̚ ̟͂̕Ό ̺ϣ̕ϭϣ̴ϣ̴͊ϣ̻ ϣ̴ϣ̕ϣ͟ ͟ͺϟ̮χ̻χ̱ ͟ϣ̢̻̻ ͼ̮
͕Αϣ͑ϣ͎Ϳ̱̻ϣ̱ ϥ͕ ϭϣ̴ϣ̴͕͕͊égeiknek. További képzést kell biztosítani annak érdekében,
̟͂̕Ό χΑ ϣ͑͊ϭ͂͑͑ω͕-̱͇Α͎̻̱͂͂͟ ϥ͕ ͟ῶ̺̕χ̈́͟ ͕Α̴͂̕ω̴χ̱͂͟ ̺ϣ̕ϭϣ̴ϣ̴͊ϣ̻ ϭϣ̴ ̴ϣ̕Όϣ̻ϣ̱
̱ϥ͕ΑͿ̴΅ϣ χ ͇͟ϔϔ͕ϥ̢̕ ̱͂͟χ͟ω͕ϔχ̻ ͑ϥ͕Α͟΅ϣ΅͊ ̺ͺ̻̱χ͟ω͕͑χ̱̱χ̴ ϥ͕ χ ͟χ̻ͺ̴̱̱̈́χ̴ ΅χ̴̈́
munkára. Noha a többségi iskolák kapacitásának növelése kulcsfontosságú eleme
̱ϣ̴̴̚ ̟͂̕Ό ̴ϣ̕Όϣ̻ ϣ̻̻ϣ̱ χΑ ͼ̮ ͕Αϣ͑ϣ͎̻ϣ̱̚ ̢͕͟Α͟ωΑ̢̻ ̱ϣ̴̴ χΑ͟ ̢͕̚ ̟͂̕Ό χ ͕Αχ̱ϥ̱͑͊͟ϔ̴͊ ω̴̴̈́
csapatok szakértelmére és hozzájárulására bizonyos tanulók esetében állandó
jelleggel szükség van (különösen az érzékszervi fogyatékossággal és összetett
̢̕ϥ̻Όϣ̱̱ϣ̴ ͑ϣ̻ϟϣ̴̱ϣΑ͊ ͟χ̻ͺ̴̱̈́ ϣ͕ϣ͟ϥϔϣ̻̝̈́
͕͕̕Αϣ͕͕ϥ̕ϥϔϣ̻ ΅ϥ΅ϣ ͼ̕Ό ̢̻̱̚͟ ̟͂̕Ό χ ͕͎ϣϕ̢ω̴̢͕ ̴̢͕̱͂ω̱ ͕Αω̺χ ϕ͕͇̱̱ϣ̻͊ϔϣ̻ ΅χ̻ χΑ
͕͂͑Αῶ̱̕ Α͇̺ϥϔϣ̻̚ ̴̴̮̈́ϣ̟ϣ͟ ̻ϥ̟ω̻Ό ͕͂͑Αω̕ϔχ̻ ̻͇΅ϣ̱ϣϟϥ͕ ϥ͕Α̴ϣ̴̟ϣ͊͟ χ ͕͎ϣϕ̢ω̴̢͕
iskolákba járó tanulók száma (többnyire bizonyos tanulócsoportok, mint például a
͕Α͂ϕ̢ω̴̢͕̚ ϥ͑Αϣ̴̢̺ ϥ͕ ΅̢͕ϣ̴̱ϣϟϥ̢͕ ̢̕ϥ̻Όϣ̱̱ϣ̴ ϥ͕ ̺ϣ̴̕ϣ̟ϣ͕͊͟ϣ̻ ͇͕͕Αϣ͟ϣ͟͟ ϭ͂̕Όχ͟ϥ̱̱χ̴
͑ϣ̻ϟϣ̴̱ϣΑ͊ ͟χ̻ͺ̴̱̈́̈́ ϣ͕ϣ͟ϥϔϣ̻̝ ̣Αῶ̺͕ ͎ϥ̴ϟχ ΅χ̻̚ ͺ̕Όχ̻χ̱̱͂͑ χ͑͑χ ̢͕̚ ̟͂̕Ό χ
͕͎ϣϕ̢ω̴̢͕ ̴̢͕̱͂ω̱ χ ̟ϣ̴Ό̢ ϔϣϭ͂̕χϟω̢͕ ̨ϭ̴͂Όχ̺χ̤͟ ͑ϥ͕Αϥ΅ϥ ΅ω̴̻χ̱̚ χ̴̟͂ χ ͕Αχ̱ϥ̢͑͊͟
ϕ͕χ͎χ̱͂͟ ͑ͺ̕χ̴̺χ͕χ̻ ΅ϥ̕Α̢̱ χ ̺ͺ̻̱ω̮ͺ̱χ͟ ̮͂ϔϔ ̴ϣ̟ϣ͕͊͟ϥ̕ϣ̱ϣ͟ ͟ϣ͑ϣ̺͟΅ϣ ϣΑω̴͟χ̴ χ
többségi oktatás keretén belül.
̢̻̉ϟχΑ̻͂ω̴͟χ̴ ̟χ̻͕̕ͼ̴Ό͂Α̢̻ ̱ϣ̴̴̚ ̟͂̕Ό χ ̢̺̻͕͊ϥ̢̕ ϣ͑͊ϭ͂͑͑ω͕-központok és támogató
͕Α̴͂̕ω̴χ̱͂͟ ϭϣ̴̮͊ϟϥ͕ϣ χ ̺ϣ̕ϭϣ̴ϣ̴͊ϣ̻ képzett szakszemélyzet fenntartható
rendelkezésre állásától függ. Míg a helyi közösségekben az önkéntes szervezetekkel
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ϥ͕ χ ͕Αϣ͑ϣ̴͎̱̱͊ϣ̴ ͇͑͟͟ϥ̻͊ ϭ̱͂͂Α͂͟͟χϔϔ ϣ̕ΌͿ̺̱͇͟͟ϟϥ͕ ϭ̻͕͂͂͟ ͕Αϣ͑ϣ͎ϣ͟ ̮ω͕͟Α̢̱ χ
tanulók és családtagjaik számára nyújtott következetes szolgálat biztosításában,
nem helyettesítheti a tapasztalatot és a szakértelmet.
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4. AZ ELLÁTÁS ÉS A TÁMOGATÁS MEGSZERVEZÉSE A TÖBBSÉGI KÖRNYEZETBEN
Ez a rész az oktatási megközelítések, tananyag és a többségi környezetekben
nyújtott támogatás szempontjából ve͟͟ ̨ϣ̴̴ω͟ω͕̤͟ ͟ω͑̕Όχ̴̮χ̝
4.1. Oktatási megközelítések
! ͇͟ϔϔ͕ϥ̢̕ ̱͇̻͑ΌϣΑϣ͟ϣ̱ϔϣ̻ ͟χ̻ͺ̴̈́ ϭ͂̕Όχ͟ϥ̱̱χ̴ ϥ̴͊ ͟χ̻ͺ̴̱̈́ ϣ͕ϣ͟ϥϔϣ̻ χ̴̱χ̴̺χΑ͂͟͟
oktatási megközelítések hasonlatosak egymással a legtöbb vizsgált országban. Ide
ϥ̮͑͟Ϳ̱ χΑ ̱͂͟χ͟ω̢͕ ͇͟ϔϔ̴ϣ̢͟ϟ͊̚͟ ̢̱͕ϕ͕͎͂͂͑͂͟s/egyéni coachingot és a csoportos
oktatást vagy társtanítást (többségi oktatásban képzett pedagógus SNI tanulókra
szakosodott pedagógussal való párosítása). Essungaban a projekt keretében tett
helyszíni látogatás során megkérdezett pedagógusok felbecsülhetetlennek
̢̺̻͕̤͊͟ϣ͟͟ϥ̱ ϣΑ͟ χ ͕Αχ̱̺χ̢ ϭϣ̴̮͊ϟϥ͕͟ ϣ̴͕͊ϣ̤͊̕͟ ̺ϣ̱͇̕Αϣ̴̤͟ϥ͕̚͟ ϥ͕ ϣ̴̢͕̺ϣ͑͟ϥ̱̚ ̟͂̕Ό ̟χ
̨̱ϥ͟ ͎ϣϟχ̈́̕̕ͺ͕ ΅χ̻ ̮ϣ̴ϣ̻ χΑ ͕͂Α͟ω̴Όϔχ̻̚ χΑ χ͑͑χ ͇͕Α͇̻͟Α̢ χΑ ϣ̺ϔϣ͑̚͟ ̟͂̕Ό ϭϣ̴̮͊ϟ̮͇̻
ϥ͕ ̻͂̕ϟ̴̱͂͂ϟ̮̻͂ ϣ̴ ͟ϣ͟͟ϣ̢̻̝̤ E̻̻ϣ̱ χΑ ̢̻͟ϥΑ̱ϣϟϥ͕̻ϣ̱ ϣ̕Ό̢̱ ϭ̻͕͂͂͟ ϣ̴ϣ̺ϣ χΑ̚ ̟͂̕y
΅χ̴χ̺ϣ̻̻Ό̢ ͟χ̻ͺ̴̈́ ̟͂ΑΑωϭϥ̟͑ϣ͟ χ ͕Αχ̱ϥ͑͟ϣ̴ϣ̺̺ϣ̴ ͑ϣ̻ϟϣ̴̱ϣΑ͊ ͎ϣϟχ̈́̕̕ͺ͕̱̟͂͂Α̚
illetve a területen dolgozó pedagógusok támogatást kapnak megközelítési
ϣ͕Α̱͇Α͟ω͑ͺ̱ ̢̱ϔ͊΅̤͟ϥ͕ϥ͑ϣ χ̻̻χ̱ ϥ͑ϟϣ̱ϥϔϣ̻̚ ̟͂̕Ό ̟ϣ̴Ό͟ ͟ͺϟ̮χ̻χ̱ ω̴̴̢̻ χΑ
͕͂Α͟ω̴Ό͟ϣ͑ϣ̺ϔϣ̻ ϭϣ̴̴ϥ͎͊ ϭ̱͂͂Α͂͟͟χ̻ ͕̱͕͂Α̤̻ ̢̕ϥ̻Όϣ̱̱ϣ̴ ͕Αϣ̺ϔϣ̻ ̢͕̝
Hasonlóképpen Flensburgban is sikeresnek bizonyul a csoportos oktatás és a
partnerosztályok alkalmazása; itt a hangsúly az elmélkedésen, a csapatmunkán és a
kommunikáción van. A személyzeti csoportok elfogadják, hogy valamennyi tanulóért
ϭϣ̴ϣ̴͕͊ϣ̱ χΑ ͕͂Α͟ω̴Ό͟ϣ͑ϣ̺ϔϣ̻̝
A projekt keretében meglátogatott iskolák némelyikében külön módszert
χ̴̱χ̴̺χΑ̻χ̱ χΑ ̢ϟ͊ ̟χ͟ϥ̱̻͂Ό ̴̢̱͇͟͟ϥ͕ϥ͑ϣ ϥ͕ χ̻̻χ̱ ϔ̢Α͕̤͂͟͟ω͕ω͑χ̚ ̟͂̕Ό ΅χ̴χ̺ϣ̻̻Ό̢
͟χ̻ͺ̴̈́ ̢͕͟Α͟ωϔχ̻ ̴ϣ̕Όϣ̻̚ ̟͂̕Ό ̢̺ χΑ̚ χ̢̺͟ ϣ̴΅ω̻͑χ̱ ̴͊͟ϣ̝ ! ϕ͂χϕ̟ingot tanulmányi
módszerek keretében biztosítják, arra ösztönözve a tanulókat, hogy részt vegyenek
χΑ χ̱̤͟΅ ͟χ̻ͺ̴ω͕ϔχ̻̝ !Α ϣϭϭχ̮͟χ ̺ϣ̱͇̕Αϣ̴̤͟ϥ͕ϣ̴̱͑͊  a kölcsönös támogatást is
ideértve  megállapították, hogy valamennyi tanuló számára hasznosnak
bizonyulnak.
! ̺χ̕χ͕χϔϔ ͕Α̢̻͟ ͟ῶ̺̕χ͟ω͕͑χ ͕Α͂͑ͺ̴̈́ ϥ͕ ̱Ϳ̴͇̻΅ω̴χ͕Α͂͟͟͟ ϣ͑͊ϭ͂͑͑ῶ͕̱χ͟ ϥ͕
ϭϣ̴χϟχ̱͂͟χ͟ ̢̕ϥ̻Ό̴͊ ͟χ̻ͺ̴̱̈́ ϣ͕ϣ͟ϥϔϣ̻ ͕Αϣ̺ ϣ̴͊͟͟ ̱ϣ̴̴ ͟χ͑͟χ̢̻̚ ̟͂̕Ό χ ̱Ϳ̴͇̻ϔ͕ϥ̕͟ϥ͟ϣ̴
gyakran tanárközpontú ahelyett, hogy a tanulókra összpontosulna, mely
̺ϣ͎͑̈́̕ϔω̴̮χ ̱͊ϣ͟ ϣ̕Ό ̺ω͑ ̺ϣ̴̕ϥ΅͊ ͑ϣ̻ϟ͕Αϣ͑ϔϣ ϔϣ̴ϣϣ̴͑͊͟ϣ̢̻͟ χ̟ϣ̴Όϣ̚͟͟ ̟͂̕Ό χ
̱͇̻͑ΌϣΑϣ͟ϣ̱ ϥ͕ χ ͑ͺ̢̻̮͟ϣ̴̴ϣ̕ ͟ϣ΅ϥ̱ϣ̻Ό͕ϥ̕ϣ̱ ω͟χ̴χ̱̤͟ω͕ω͑χ ͇͑͟ϣ̱ϣϟ̻ϣ̝
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4.2. Tananyag
Néhány országban bevezetett egyik változtatás a tananyag igazítása tekintetében
megengedett rugalmasság vagy a követelmények csökkentése. Az országokból
͇͕͕Αϣ̕Ό̮͇͟͟͟ χϟχ̱͂͟ ϥ͕ χ ̟ϣ̴Ό͕Α̢̤̻ ̴ῶ̕͟χ͟ῶ͕̱ ϥ͕ ͕Αϣ̢̺̻ω̢͑ͺ̺̱͂ ϣ̕Όχ͑ω̻͟
χ̴ω͟ω̺χ͕Α̮͟ω̱̚ ̟͂̕Ό χ ϭ̴͊ϣ̕ χΑ ͕͂͑Αῶ͕̕ ͕Αχϔ΅ω̻Ό̱͂ ͕Αϣ̢̢̻͑͟ ͟χ̻ͺ̴̺ω̻Ό̢
eredményekre való összpontosítás akadályt gördíthet a befogadás elé. Azokban az
országokban, ahol a tananyag épp változás alatt van, hangsúlyos kérdés a tananyag
͕Αϣ̱͑ϣΑϣ͟ϥ̟ϣΑ ͇͑͟͟ϥ̻͊ ̟͂ΑΑωϭϥ͑ϥ͕ ̹ amellett, hogy elismerik, hogy bizonyos tanulók,
különösen a szel̴ϣ̢̺ ϭ͂̕Όχ͟ϥ̱̱χ̴ ϥ̴̱͊ ϣ͕ϣ͟ϥϔϣ̻̚ ͕ΑͿ̱͕ϥ̕ϣ͕͕ϥ ΅ω̴͟ χ ͟χ̻χ̻Όχ̕
͟χ͑͟χ̴̢̺ ̢̕χΑ̤͟ω͕χ̚ ͕͊͟ χϟ͂͟͟ ϣ͕ϣ͟ϔϣ̻ χ ͟χ̻χ̻Όχ̕ ͑ϥ͕Αϣ̢͟ ̴͂Όχ̻ ̱͂͟χ͟ω̢͕
kontextusokban használni, ahol a tudás nem bizonyul mérvadónak vagy
alkalmasnak.
̢Α̻͂Ό͕͂ ϣ͕ϣ͟ϣ̱ϔϣ̻ χ ͕Α̢͂͑̕ͼχ̻ ϣ̴̤͊͑͟ ͟χ̻χ̻Όχ̕ ω̴͟χ̴ ̱ϣ̴͟ϣ͟͟ ̢ϟ͊ϔϣ̴̢ ̻Ό̺͂ω͕ ͂͟΅ωϔϔ̢
nehézségeket okozhat az iskolák számára, mivel a pedagógusok kényszerítve
érezhetik magukat a hagyományos oktatási és értékelési módszerek betartására,
melyek ráadásul nem is tanulóközpontúak.
4.3. Felmérés
Míg néhá̻Ό ͕͂͑Αω̕ ͇͑͟ϣ̱ϣϟ̢̻ ̱ϣΑϟϣ͟͟ χ͑͑χ̚ ̟͂̕Ό ̺ϣ̴̴͊ΑΑϣ χ ̱Ϳ̴͇̻ϔ͇Α͊ ϭ͂̕Όχ͟ϥ̱̱̱͂χ̴
kapcsolatos igények szerinti osztályozást, ez a gyakorlat még mindig elterjedt.
Florian és munkatársai (2006.) rámutatnak, hogy míg az osztályozási rendszerek
országok között különböΑ̟ϣ̻͟ϣ̱̚ ω̴͟χ̴ωϔχ̻ ϣΑϣ̱ χ̴χ͎̮ωͺ̴ ϣ̕Ό ͂͑΅̢͕͂ ̺ϣ̱͇̕Αϣ̴̤͟ϥ͕
fogyatékosság szolgál, és nemrégiben Az oktatási és képzési társadalomtudományok
͕Αχ̱ϥ̢̻͑͊͟ϣ̱ ̟ω̴̈́Αχ͟χ ̓̊Ẹ̣Ë́ ̮ϣ̴ϣ̻͟ϥ͕ϣ ͕Αῶ̴̺͟ ϔϣ χ̴͑͑̈́̚ ̟͂̕Ό χΑ ͕͂͑Αῶ̱̕ ω̴͟χ̴
használt osztályozási rendszerek ala͎̮ω͟ ̢͕ χ ̱Ϳ̴͇̻ϔ͇Α͕͊ϥ̕ ϥ͕ χ ̻̺͂͑χ̴̢͟ω͕ ̱Ϳ̴͇̻ϔ͇Α͊
ϭϣ̴ϭ͂̕ω͕χ̢ ̱ϥ͎ϣΑ̢̱̝ E̕Ό͑ϥ͕Α̴͑͊ χ ̱χ͟ϣ̢͂͑̕Αω̴ω̢͕ ϭ̴͂Όχ̺χ͟ χ̴ω͟ω̺χ͕Α̮͟χ χ ̢̱ϣ̕ϥ͕Α̤͊͟
ϣ͑͊ϭ͂͑͑ῶ͕̱ ͂ϟχ̤͟ϥ̴ϥ͕ϥ͟ ϥ͕ ϔ̢Α͕̤̮͂͟͟χ̚ ̟͂̕Ό ͕͂͑ ̱ϣ͑Ϳ̴ χΑ ϥ͕͕Αϣ͑ ̢̢̱̕χΑ̤͟ῶ͕̱͑χ̛
̺ω͕͑ϥ͕Α̴͑͊ ΅̢͕Α̻͂͟ χ ̱χ͟ϣ̢͂͑̕Αω̴ω͕ ̨͟ω͕͑χϟχlmi kirekesztéshez és tönkretett
̢ϟϣ̢̻͟͟ῶ͕̟Α ΅ϣΑϣ̟͟ϣ̤͟ ̓̊Ẹ̣E̚ γαβγ̚ γα̝ old.).
E dilemma felismerésével számos szakpolitikai irányzat jelenik meg. Néhány ország
az OECD országok közötti osztályozását használja ̹ A: Fogyatékosságok, B:
Nehézségek, C: Hátrω̻Ό̱͂ ̓GχΑϟχ͕ω̢̕ E̕ΌͿ̺̱͇͟͟ϟϥ̢͕ ϥ͕ Fϣ̴̮ϣ͕Α͟ϥ̢͕ ̣Αϣ͑΅ϣΑϣ̚͟
2005.) ̹ ̺̤̕ ̺ῶ͕̱ χΑ ϥ̴ϣ̺̱͇͟ϟϥ͕ϣ̴̱͑͊̚ χ ϭ͂̕Όχ͟ϥ̱͕͕͂ω̴͑̈́̕ ϥ͕ χΑ ϣ̕ϥ͕Α͕ϥ̴͑͊̕ ͕Α̴̈́̈́
nemzetközi osztályozást használják.
Egyéb országok az egyéni igényekre és a támogatási folyamat meglétére
összpontosítanak. A hosszas, több intézményt bevonó bürokratikus folyamat
̴ϣϣ̕Ό͕Αϣ͕̤͑͟ϥ͕ϣ ϥ͑ϟϣ̱ϥϔϣ̻ ̻ϥ̟ω̻Ό ͕͂͑Αω̕ ̢̻͟ϣ͑̕ω̴͟ ϥ͑͟ϥ̱ϣ̴ϥ̢͕ ϥ͕ ͟ϣ͑΅ϣΑϥ̢͕
folyamatokat vezetett be, melyek segítségével valamennyi intézményt bevonják az
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összehangolt támogatási terv kidolgozásába, mely különösen az összetettebb
̢̕ϥ̻Όϣ̱̱ϣ̴ ͑ϣ̻ϟϣ̴̱ϣΑ͊ ͟χ̻ͺ̴̱̈́χ͟ ϕϥ̴͂ΑΑχ ̺ϣ̝̕
Az értékelést általában egy multidiszciplináris csapat/szakközpont végzi, és az
ϥ͑͟ϥ̱ϣ̴ϥ̢͕ ϣ̴̮ω͑ω͕ϔχ ̕Όχ̱͑χ̻ ϔϣ΅̻̮͂ω̱ χΑ ̴̢͕̱͂ω͟ ̓ϥ͕ χ ͕ΑͿ̴̱͊ϣ̈́͟ ̢͕̝ !Α ϣϭϭχ̮͟χ ̓̕Όχ̱͑χ̻
reg̢̻͂ω̴̢͕ ͕Α̢̻̈́͟ ̱͇Α͎̻̱̱͂͂͟ϕ͕χ͎χ̱͂͟ ͎ϣϟχ̢̈́̕̕χ̢ ͟ϣ̺͑ϥ͕Αϣ͟ ͟ῶ̺̕χ͟ω͕͟ ̻Όͼ̮͟χ̻χ̱
͟χ̻ωϕ͕̱͂ ϥ͕ ϣ͑͊ϭ͂͑͑ῶ͕̱ ϭ̺͂͑ω̮ωϔχ̻̚ ̻ϥ̟ω̻Ό ͕͂͑Αω̕ϔχ̻ ͎ϣϟ̢̕ ϣ̴̟ϣ̴ΌϣΑϥ̢͕
kérdésekben is dönthetnek.
!Α ϥ͑͟ϥ̱ϣ̴ϥ͕͟ ̕Όχ̱͑χ̻ ̱ϥ̟͑ϣ̢̱͟ χΑ ̴̢͕̱͂ω̱ ΅χ̕Ό ̺χ̕ͺ̱ χ ͕ΑͿ̴̱͊̚ χ̢̱̱ ϣ̕Ό͑ϣ ̢̻̱ωϔϔ
részt vállalnak a döntéshozatalban is.
Iskolai szinten az oktatást és a tanulást tájékoztató értékelési rendszer ̹ ahogy azt
az Ügynökség a befogadó értékelés terén végzett munkája (Európai Ügynökség,
2009) is javasolta ̹ ͕̱̱͂χ̴ ̻χ̕Ό͂ϔϔ ΅χ̴͕̈́Α̤̻͕ϥ̕̕ϣ̴ ͟ωmogatja a befogadó
gyakorlatokat. A Bécsben sorra került helyszíni látogatásról készült beszámoló
megemlíti, hogy a hangsúly azon van, amire a tanulók képesek, meghallgatják a
tanulók visszajelzéseit, véleményezik munkájukat/teljesítményeiket ahelyett, hogy
̮ϣ̕Όϣ̱̱ϣ̴ ͕͂Α͟ω̴Ό͂Α̻ω̱ ̱͊ϣ̝͟ ! tanulók számára egy egyszerű szerkezetű és
alapelveken működő, rugalmas értékelési rendszerhez kell hozzáférést biztosítani,
mintsem rájuk erőltetni egy aprólékos és előíró jellegű rendszert, mely abból indul
ki, hogy mindenki esetében egyformán alkalmazható.
4.4. A támogatás megszervezése
Az országok többségében érvényben van valamilyen fajta egyéni
oktatási/támogatási/tanulási terv, és habár ezek elnevezése országonként eltér, a
szerepük többnyire azonos. Az országok utalást tehetnek a pedagógiai támogatásra,
a tanulási környezet személyre szabására és odafigyelésére, valamint a tanulót
bevonó valamennyi szolgálat összehangolására. Ezeknek az elképzeléseknek a
̺ϣ̴̕ϥ͟ϣ ̱Ϳ̴͇̻͇͕ϣ̻ ϭ̻͕͂͂͟ χΑ ̱͂͟χ͟ω͕ ̱Ϳ̴͇̻ϔ͇Α͊ ϭωΑ̢͕χ̢ ̱͇Α̢͇͟͟ ω͟menetek során.
̤̉̕ χΑ ̴̢͕̱͂ω̱ χΑ ω̴͟χ̴ͺ̱ ̻Όͼ̮͂͟͟͟ χ̴χ͎̱͂͟χ͟ω͕ ̢̺̻͕͊ϥ̕ϥ̻ϣ̱ ̮χ΅̤͟ω͕ω͑χ ͇͑͟ϣ̱͕Αϣ̻ϣ̱̚
ϣ̕Ό ϔ̢Α̻͂Ό͕͂ ͕Α̢̻͟ ͟ῶ̺̕χ͟ω͕ χ ͟χ̻ͺ̴̺ω̻Όχ̢̱ ̱Ϳ̴͇̻ϔ͇Α͊ ͕Αχ̱χ͕Αχ̢ϔχ̻ ΅χ̴χ̺ϣ̻̻Ό̢
tanuló számára alapkövetelménynek számít, és egyre gyakrabban esik utalás a
̨͟ῶ̺̕χ͟ω̢͕ ϭ̴͂Όχ̺χ̤͟ ̺ϣ̴̕ϥ͟ϥ͑ϣ̚ ̺ϣ̴Ό ̴ϣ̟ϣ͊͟΅ϥ ͟ϣ͕Α̢ χ ͟χ̻ͺ̴̱̈́ ̢̕ϥ̻Όϣ̢͑ϣ ΅χ̴̈́
fokozottabb válaszadást.
! ̺ϣ̴̕ῶ̕͟χ͂͟͟͟ ̴̢͕̱͂ω̱ϔχ̻ ̟χ͟ϥ̱̻͂Ό̻χ̱ ϔ̢Α̻͂Όͺ̴͟χ̱ χΑ ϣ̕ΌͿ̺̱͇͟͟ϟϥ͕ϣ̻ χ̴χ͎ͺ̴̈́
̺ϣ̱͇̕Αϣ̴̤͟ϥ͕ϣ̱̚ ̺ϣ̴Όϣ̱ χΑ ̱͂͟χ͟ω̢͕ ͕Αϣ̺ϥ̴ΌΑϣ͟ ϥ͕ χ ̱Ϳ̴͇̻ϔ͇Α͊ ͟ϣ͑Ϳ̴ϣ͟ϣ̱ϣ̻ ̱ϥ͎Αϣtt
szakemberek közös munkájában merültek ki. Például, a speciális oktatásra
szakosodott pedagógusok, tanácsadók, coachok, egészségügyi szakemberek és
͕Α͂ϕ̢ω̴̢͕ ̺ͺ̻̱ῶ͕̱ ̨̟ω̴̤̈́͟ ̱ϥ͎ϣΑ̟ϣ̻͟ϣ̱ ϔω̺͑ϣ̴Ό̚ ͟ῶ̺̕χ͟ω͕͑χ ͕Α͂͑ͺ̴̈́ ͟χ̻ͺ̴̈́ ̱͇͑Ϳ̴̝
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A hatékony csapatmunka növeli a támogatásra rászoruló igény mihamarabbi
azonosítása – és kezelése – valószínűségét.
A tanulóknak nyújtott további támogatási formák között említhetjük a
kommunikációs támogatást (például a jelnyelv, Braille vagy szimbólumok
használata), melyet gyakran a speciális segédeszközökkel/berendezésekkel, valamint
a szakképzett/nem helyhez kötött tanárok visszajelzéseivel együtt biztosítanak.
̣Αῶ̺͕ ͕͂͑Αω̕ϔχ̻ χ̴̱χ̴̺χΑΑω̱ χ ͟χ̻ͺ̴ω͕͟ ͕ϣ̤͊̕͟ χ͕͕Α̢͕Α͟ϣ̻͕ϣ̱ϣ͟ ̣̓̃!-k). A Máltán
tett látogatásból kiderült, hogy az χ͕͕Α̢͕Α͟ϣ̻͕ϣ̱ϣ͟ ϣ̴͊΅̢̕ΌωΑχ͕͂͟χ̻ ̱ϣ̴̴ ̢̱̻ϣ΅ϣΑ̢̻ χ
͟χ̻ͺ̴̱̈́ ϭͿ͊̕̕΅ϥ ΅ω̴ω͕ω̻χ̱ ̺ϣ̕ϣ̴͊Αϥ͕ϣ ϥ͑ϟϣ̱ϥϔϣ̻̝ !Α ̣̃!-k egyre inkább úgy
tekintenek munkájukra, mint egy csapatmunkára, mely az osztály valamennyi
tanulója számára támogatást nyújt, nem csupán a fogyatékkal ϥ̴̱͊ ͕Αω̺ω͑χ̝
!Α ͇͕͕Αϣ͟ϣ͟͟ϣϔϔ ̢̕ϥ̻Όϣ̱̱ϣ̴ ͑ϣ̻ϟϣ̴̱ϣΑ͊ ͟χ̻ͺ̴̱̈́ ͕Αω̺ω͑χ ̱Ϳ̴͇̻͇͕ϣ̻ ϭ̻͕͂͂͟
fenntartani a személyzeti csapatok szakértelmi szintjét annak érdekében, hogy a
͟χ̻ͺ̴̱̈́ ̟͂ΑΑωϭϥ̟͑ϣ͕͕ϣ̻ϣ̱ ϣ̕Ό͑ϥ͕Α͟ χ ̺ϣ̕ϭϣ̴ϣ̴͊ ϣ͑͊ϭ͂͑͑ῶ͕̱̟͂Α ϥ͕ ͕͎ϣϕ̢ω̴̢͕
berendezésekhez, ̺ω͕͑ϥ͕Α͟ ͎ϣϟ̢̕ χ ̺χ̕χ͕ ̢̺̻͕͊ϥ̕̚ χ ̱Ϳ̴͇̻ϔ͇Α͊ ͟ῶ̺̕χ͟ω̢͕
igényekre összpontosuló tudáson és tapasztalaton alapuló oktatáshoz.
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5. EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS KAPCSOLATÉPÍTÉS
EΑ χ ͕Αχ̱χ͕Α χΑ̻͂ ϣ̕ΌͿ̺̱͇͟͟ϟϥ̢͕ ϥ͕ ̱χ͎ϕ̴͕͂χ͟ϥ͎̤͟ϥ̢͕ ͑ϣ̻ϟ͕Αϣ͑ϣ̱ϣ͟ ͟ω͑̕Όχ̴̮χ̚
melyek, oktatásuk szerves részeként, többintézményes támogatást nyújtanak a
tanulók részére.
5.1. Közösségi szintű támogatás
! ϔϣϭ͂̕χϟ̈́ ̱͂͟χ͟ω͕ ͟ῶ̺̕χ͟ω͕ω̻χ̱ ̺ϣ͕̕Αϣ͑΅ϣΑϥ͕ϣ ϕ̤̺ ͎̮͑͂ϣ̱͟ ̱ϣ͑ϣ͟ϥϔϣ̻ ͟ϣ͟͟
helyszíni látogatások rámutattak annak fontosságára, hogy az iskolák támogatást
̱χ͎̮χ̻χ̱ χ ̟ϣ̴Ό̢ ͇̻̱̺͂͑ω̻ΌΑχ̴̱͂̈́͟͟ ϥ͕ ̱͂͟χ͟ω͕Ϳ̕Ό̢ ̢̻͟ϥΑ̺ϥ̻Όϣ̴̱̝͊͟ ̢̻̉ϟϣ̻ ϣ̕Όϣ͕
ilyen látogatás során a helyi közösség kulcsfontosságú személyzete a tanulók jóléte
̢͑ω̢̻͟ ΅χ̴̈́ϟ̢ ϣ̴̱͇͟ϣ̴ϣΑϣ͕͟͟ϥ̕ϥ̴͑͊ ͟ϣ͟͟ ͟χ̻ͼϔ̢Α̻͂Ό͕ῶ̝̕͟ EΑϣ̻ ͕Αϣ̺ϥ̴Όϣ̱ ͕Αϣ͑ϣ͎ϥ̟ϣΑ χΑ
̢͕ ̟͂ΑΑω͟χ͑͂͟Α̢̱̚ ̟͂̕Ό ̺ϣ̱̕ϥ͑ϟ̮͊ϣ̴ϣΑ̢̱ χ ̺ͼ̴͟ϔχ̻ ϔϣ̢ϟϣ̕Α͊ϟ͇͟͟ ̕Όχ̴̱͂͑χ̱͂͟χ̚͟
΅χ̴χ̢̺̻͟ χΑ ̢͕̚ ̟͂̕Ό ͑ωϔ̤ΑΑω̱ χ ϟ͇̻͟ϥ͕̟͂Αχ͟χ̴͟ χΑ ̱͂͟χ͟ω̢͕ ̢̻͟ϥΑ̺ϥ̻Όϣ̱ ΅ϣΑϣ̢͊͑͟ϣ̚
̺ϥ̕ ̟χ χΑ ̻ϥ̢̺ ̱͂ϕ̱ωΑχ͟͟χ̴ ̢͕ ̮ω̝͑ ! ̱͇Α͇͕͕ϥ̕ϣ̱ϔϣ̻ χ ̱Ϳ̴͇̻ϔ͇Α͊ ͕Αϣ͑ϣ̴͎̱͊ ̱͇Α̢͇͟͟
szilárd kapcsola̱͂͟ ϣ͕͑͊ ͟ῶ̺̕χ͟ω̢͕ ̟ω̴̈́Αχ̱̱͂͟ω ̻͊͟͟ϥ̱ ̢̱ ̺χ̕ͺ̱χ͟ χΑ̱͂ ̱͇͑Ϳ̴ χΑ
iskolák körül, amelyek részt vállaltak a változás elindításában.
A több intézményt bevonó szolgáltatásoknak közösségi szinten szorosan együtt kell
̺̱͇ϟ̢̻Ϳ̱ χΑ ̴̢͕̱͂ω̱̱χ̴ ̹ ϥ͕ ϣ̕Όϔϣ̻ χ ͕ΑͿ̴̱̱͊el is ̹ ahhoz, hogy a környezetek
̱͇Α̢͇͟͟ ͟ῶ̺̕χ͟ω͕ ̢̱ϣ̕Όϣ̻͕ͼ̴Ό͂Α͂͟͟ ̴ϣ̕Όϣ̻̝ ! ͟χ̻ͺ̴̈́͟ ϥ͕ χ ͕ΑͿ̴ϣ̢͟ ̢͕̺ϣ͑͊ ͕Αϣ̺ϥ̴ΌΑϣ͟
az oktatásban és a közösségi környezetben egyaránt támogatást tud nyújtani. Az
̨͂͑΅̢͕̤͂ ̺͂ϟϣ̴̴̴͊͟ ΅χ̴̈́ ϣ̴͟ω΅̴͂͂ϟω͕ ϥ͑ϟϣ̱ϥϔϣ̻ χ ̟χ̕Ό̺͂ω̻Ό͕͂an az egészségügy
keretében nyújtott szolgáltatásokat át kell helyezni az iskolákba és a helyi közösségi
̱͇Α͎̻̱͂͂͟ϔχ̚ ϣ̕Ό͑ϥ͕Α͟ χ ̱͇̻̻Ό ̟͂ΑΑωϭϥ̟͑ϣ͕͊͟ϥ̕̚ ̺ω͕͑ϥ͕Α͟ ͎ϣϟ̢̕ χ ̱Ϳ̴͇̻ϔ͇Α͊
szakterületeken jártas szakemberek közötti kommunikáció megkönnyítése végett.
Minden modellben a gyermeknek kell az összehangolt szolgáltatások
középpontjában lennie, melyek egyaránt támogatják az iskolákat és a családokat.
̢̻̉ϟϣΑ͟ χ F̴ϣ̻͕ϔͺ͑̕ϔχ̻ ͟ϣ͟͟ ̴ῶ̕͟χ͟ω͕ ͕͂͑ω̻ ϭϣ̴͕Α̴̈́χ̴͟ ͇̻̱̺͂͑ω̻ΌΑχ̢͟ ϭϣ̴Ϳ̕Όϣ̴͊
nyilatkozata is tükrözte:
͙ a ͆Λͮϥ̠θ̾ΊΊ̠ ̾Σ ͮϥ̼ΪΓ̼Ί ̠ θ̢ΓΛ̠ͮθ̢ήͻ ήϪ̼ΪϞ̼Ϫ̼θ ΊΠϪ̾ΧΧΛΔθ·̢̭̠ Ί̼ΪϘͳ ̠
szolgálatok pedig szatellitként keringenek a tanuló körül. A közösség
Ϟ̠̠Γ̼ΔΔϥͻ ήϪ̼Ϊ̼ΧΣ·̼ ̼ͮϥ ͆Λϥ̠Γ̠θ Ί̼Ϊ̼θ̭̼̾Δ ΓϜΊΠ̸ͻΊ ̼ͮϥϘθθ ̾ή θ̢̠ΊΛϪͻΊ
rendszeresen ahhoz, hogy a fogyatékkal élΣ ͮϥ̼ΪΓ̼Ί̼Ί ήϪ̢Γ̢Ϊ̠ ̠ ̼̼θΣ
legjobb támogatást nyújthassa.
! ͕Αϣ̢̺̻ω̢͑ͺ̺̱̻͂͂ χ ͑ϥ͕Α͟΅ϣ΅̱͊ ͑ω̺ͺ͟χ͟͟χ̱̚ ̟͂̕Ό χ ͕Αχ̢̱͑͂ϟω̱ ϥ͕ ϣ̕Όϥϔ
létesítmények közötti összehangolt tevékenység ̹ például önkéntes csoportok ̹
kulcsfontosságú, és segítségül szolgál az iskolák/pedagógusok számára a gyermekek
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̴̢̟͕͂Α̢̱͟ͺ͕ ϭϣ̴̮͊ϟϥ͕ϥ̻ϣ̱ ͟ámogatásában. A szolgálatoknak az egyén mellett a
környezeti változást is támogatniuk kell.
Végül pedig, a szakirodák összehozása érdekében el kell telnie egy bizonyos
̱̻͕͂Α̴̢͂ϟωϕ̢͕̈́ ̢ϟ͕͊Αχ̱̻χ̱ χ ̱͇Α͇͕ ̱ϣ͑ϣ͟ϣ̱ ͎̓ϥ̴ϟωͺ̴ χ ̱͇Α͇͕ ϭϣ̴̺ϥ͑ϥ͕̚ ̱͇Α͇͕
finanszírozás̢ ̢̢͎͑͂͑͟ῶ͕̱̚ ̱͇Α͇͕ ͕Αχ̱̺χ̢ ϭϣ̴̮͊ϟϥ͕̈́̚ ΅χ̴χ̢̺̻͟ χ ̱͇Α͇͕ ϥ͑͟ϥ̱ϣ̴ϥ̢͕
módok kidolgozásához. A szakirodáknak meg kell egymással osztaniuk a
kultúrájukat, szakmai struktúráikat és elvárásaikat, továbbá ötvözniük kell a
multidiszciplináris és pedagógiai megközelítéseket az erőforrások lehető
leghatékonyabb felhasználásáért.
5.2. Szülői szerepvállalás
! szülők gyermekeik oktatásában való részvétele kulcsfontosságú tényező az
iskolák és a családok közötti bizalmi kapcsolatok kialakulásában. A projekt
keretében tet͟ ̟ϣ̴Ό͕Α̢̤̻ ̴ῶ̕͟χ͟ῶ͕̱ ͕͂͑ω̻ ϣ̕Όϥ͑͟ϣ̴̺΅ϥ ΅ω̴̚͟ ̟͂̕Ό χ ͕ΑͿ̴̱̱͊ϣ̴ ΅χ̴̈́
ϣ̕ΌͿ̺̱͇͟͟ϟϥ͕ χ ͟χ̻ͺ̴̱̈́ ͟ῶ̺̕χ͟ω͕ω̻χ̱ ϣ̕Ό̢̱ ̱ͺ̴ϕ͕ϭ̻͕͕͂͂͟ω̕ͼ ϣ̴ϣ̺ϣ̚ ̢̟͕Αϣ̻ χ
͕ΑͿ̴̱͊ ̕Όϣ̺͑ϣ̱ϣ̢̱ ̴ϣ̕ϭ̻͕͂͂͟χϔϔ ͟ω̺χ͕Αχ̢̝
! ͎̮͑͂ϣ̴̱͟ῶ̕͟χ͟ῶ͕̱ χ̴̱χ̴̺ω΅χ̴ ̱ϥ͕Α̤͟ϣ͟͟ ̢̻͟ϣ̮͑ͼ̱ ͕͂͑ω̻ χ ͕ΑͿ̴̱͊ ̢̱hangsúlyozták,
hogy kedvükre szolgál szerepet vállalni az iskolai fejlesztésekben, értesülni
̕Όϣ̺͑ϣ̱ϣ̢̱ ϣ̴͊͑ϣ̟χ̴χϟω͕ω̴͑̈́̚ ΅χ̴χ̢̺̻͟ ͑ϥ͕Α͟ ΅ϣ̢̻̻ χ ͟χ̻ͺ̴ω̢͕ ϭ̴͂Όχ̺χ͟ϔχ̻̝ É͑͟ϥ̱ϣ̴̢̱̚
amikor a pedagógusok arra koncentrálnak, hogy mi az, amire a tanulók képesek, és
̻ϣ̺ χ ̻ϣ̟ϥΑ͕ϥ̕ϣ̢̱ϣ͟ ̟ϣ̴ΌϣΑ̢̱ ϣ̴͊͟ϥ͑ϔϣ̝
! ͕Αϣ̢̺̻ω̢͑ͺ̺̱͂ ͕͂͑ω̻ χ ͑ϥ͕Α͟΅ϣ΅̱͊ ͑ω̺ͺ͟χ͟͟χ̱̚ ̟͂̕Ό ̻̟͂χ χ ͕ΑͿ̴̱̻͊ϣ̱ ΅χ̻̻χ̱
̮͂̕χ̢̱̚ ͕͊Α̢̻͟ϣ ͼ̺͟ͺ͟χ͟ω͕͑χ ̢͕ ͕ΑͿ̱͕ϥ̕Ϳ̱ ΅χ̻ ̹ nem pedig egymásnak ellentmondó
szakmai tanácsra ̹ χ̟̟͂Α̚ ̟͂̕Ό ̺ϣ̕ϭϣ̴ϣ̴͊ϣ̻ ͟ω̮ϥ̱͂Α̈́ϟ΅χ ̟͂Α̟assák meg
ϟ͇̻͟ϥ͕ϣ̢̱ϣ̝͟ ! ϕ͕χ̴ωϟ̱̻͂χ̱ ͑ϥ͕Α͟ ̱ϣ̴̴ ΅ϣ̢̻̻Ϳ̱ ̢̺̻ϟϣ̻̻ϣ̺ ϭϣ̴̺ϥ͑ϥ͕ϔϣ̻̚ ϥ͕ ϭϣ̴ ̱ϣ̴̴
̴ϣ̢̻̻Ϳ̱ ̮͕̤͂͂̕͟΅χ χ͑͑χ̚ ̟͂̕Ό ̱͇΅ϣ͕͕ϥ̱ ̕Όϣ̺͑ϣ̱ϣ̢̱ ϣ̴͊͑ϣ̟χ̴χϟω͕ω̝͟ ! ͕ΑͿ̴̱͊
̕Όϣ̺͑ϣ̱ϣ̢̱ ̴ϣ̺̕ϣ̕ϭϣ̴ϣ̴͊ϔϔ ͟ῶ̺̕χ̢̈́̚͟ ϟϣ ͺ̕Όχ̻χ̱̱͂͑ ϔϣϭ̴͂Όῶ̴͕̟χ̮͟ω̱ χ
szakpolitikákat és saját gyermekük elhelyezését is.
Végül pedig, noha Európa-͕Αϣ͑͟ϣ ϣ̕Ό͑ϣ ϣ͕͇͑͊ϟ̢̱ χΑ ϣ͑ϣϟ̺ϥ̻Όϣ̱ ̢̺χ̢͟͟ ̻Ό̺͂ω͕ χΑ
iskolákban, az adatok azt mutatják, hogy a befogadás nem vezet gyengébb
ϣ͑ϣϟ̺ϥ̻Όϣ̱̟ϣΑ̚ ̴̴̢ϣ͟΅ϣ χ ϔϣϭ͂̕χϟω͕ ϣ̴̻͊Όϣ̢͟ ̢̱ ̱ϣ̴̴ ϣ̺ϣ̴̢̻̝
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6. FINANSZÍROZÁS ÉS FORRÁSOKKAL VALÓ ELLÁTÁS
EΑ χ ͑ϥ͕Α χΑ ϣ͑͊ϭ͂͑͑ῶ͕̱ χΑ ̢̕ϥ̻Όϣ̱ χΑ̻͕̤͂͂͟ω͕ω͟ ϥ͕ χ ϕϥ̴Α͂͟͟ ͟ῶ̺̕χ͟ω͕ ϥ͑ϟϣ̱ϥϔϣ̻
͇͑͟͟ϥ̻͊ ̟χ͟ϥ̱̻͂Ό ϥ͕ ϣ͑ϣϟ̺ϥ̻Όϣ͕ ϭϣ̴̟χ͕Α̻ω̴ω͕ω͟ ͟ω͑̕Όχ̴̮χ̝
̟͂͂͟ ϥ͕ !̢̻͕ϕ͂Ά ͕Αϣ̢̻͑͟ χΑ ϣ͑͊ϭ͂͑͑ῶ͕̱χ͟ ̻ϣ̺ ϕ͕χ̱ ̺χ͟ϣ̢͑ω̴̢͕ ϥ͑͟ϣ̴ϣ̺ϔϣ̻ ͎̓énz,
készülékek vagy személyzet) kell értelmezni. Egy tágabb értelmezés alkalmazásával
χΑ ̴̢͕̱͂χ̢ ̱͇Α͇͕͕ϥ̕ϣ̱ ̱͇̻̻Όϣϔϔϣ̻ χΑ̻͕̤̟͂͂͟χ̮͟ω̱ χ ϔω̺͑ϣ̴Ό ̴̢͕̱͂ωϔχ̻ ϣ̴ϥ̟͑ϣ͊̚͟ ϟϣ
̺ϥ̕ ̻ϣ̺ ̟χ͕Α̻ω̴͟ ϣ͑͊ϭ͂͑͑ῶ͕̱χ̝͟ ̟͂͂͟ ϥ͕ !̢̻͕ϕ͂Ά ͕Αϣ̢̻͑͟ ϣΑϣ̱ χΑ ϣ͑͊ϭ͂͑͑ῶ͕̱ ̨ϣ̕Ό
adott iskola bármelyik elemében megtalálhatóak: a diákokban,
͕ΑͿ̴̱͊ϔϣ̻̱̻͂̕ϟ͂Α̱̈́ϔχ̻̚ ̱͇Α͇͕͕ϥ̕ϣ̱ϔϣ̻ ϥ͕ ͎ϣϟχ̈́̕̕ͺ͕̱͂ϔχ̛̻ χ ̱ͺ̴͟ͼ͑χϔϣ̴̢̚
͕Αχ̴̢̢̱͎̱͂͟χ̢ ϥ͕ ̕Όχ̴̱͂͑χ͟ϔϣ̴̢ ΅ῶ̴͟Αῶ͕̱ϔχ̻ ϣ̕Όχ͑ω̻̤͟ ̓γααγ̝̚ ζ̝ old.). Mint ahogy
azt Kesälahti és Väyrynen is kiemelte:
A befogadó iskolákban törekednünk kell arra, hogy fedezzük fel az
̼ΪΣ͆ΛΪΪ̢ήΛΊ̠θ ̠ θ̠ΔϓΝΊ̭̠Δ ̠Ϫ̢θ̠ͳ Λͮϥ ̭ͽϪϓΔΊ ̭̼ΔΔ̼ͳ Λͮϥ Ί̾Χ̼ή̼Ί Γ̠ͮϓΊ
irányítani saját tanulásukat, illetve képesek egymást támogatni. Ugyanez
vonatkozik az iskolai személyzetre is. Bizonyára vannak ötleteik, készségeik,
kezdeményezéseik vagy elképzeléseik arról, hogy mi képezi a tanulás és a
Ϊ̾ήϪϞ̾θ̼ ̼Σθθͻ ̠Ί̸̢̠ϥΛΊ̠θ (2013., 81. old.).
! ̴ϣ͇̕͟ϔϔ ͕͂͑Αω̕ϔχ̻ χ ̱͇Α̢͎̻͂͟ ̱̺͂͑ω̻ΌΑω͕ ϭ̢̻χ̻͕Α̤͑͂Αω͕͟ ̻Όͼ̮͟ χ ϭ͂̕Όχ͟ϥ̱̱χ̴ ϥ̴͊
tanulók oktatására. Néhány országban a finanszírozás a helyi hatóságok és
önkormányzatok feladatai közé tartozik. Más országokban pedig a központi és helyi
ϭ̢̻χ̻͕Α̤͑͂Αω͕ ̱ϣ΅ϣ͑ϥ̱ϣ ̺̱͇ϟ̢̱̝ !̢̺ χ ͕͎ϣϕ̢ω̴̢͕ ̱͂͟χ͟ω͕͟ ̴̴̢ϣ̢̚͟ χ ̴ϣ͇̕͟ϔϔ ͕͂͑Αω̕
̱͇Α̢͎̻͂͟ ͎ϥ̻Αϣ̱ϣ͟ ω̴ϟ͂Α χ ̢̱ϣ̕ϥ͕Α̤͊͟ ͕Αϣ̺ϥ̴Όzet, speciális berendezések vagy
szállítási költségek fedezésére.
! ϭ͂̕Όχ͟ϥ̱̱χ̴ ϥ̴͊ ͟χ̻ͺ̴̱̈́ ͕Αω̺ω͑χ ̻Όͼ̮͂͟͟͟ ϭ̢̻χ̻͕Α̤͑͂Αω͕ ω̴͟χ̴ωϔχ̻ χ ͟χ̻ͺ̴̱̈́
felmérésével függ össze. Az országok többségében szakemberek/több szakirodát
͇̺͇̤͑͊͟͟ ϕ͕χ͎χ̱͂͟ ΅χ̕Ό ϣ͑͊ϭ͂͑͑ω͕-központok hivatalos nyilatkozatot vagy
határozatot fogalmaznak meg és nyújtanak be további pénzösszegek
bebiztosításához.
! ̢̱ϥ͑͟ϥ̱ϣ̴ϥ͕͟ ̱͇΅ϣ͊͟ϣ̻ χ ̴ϣ͇̕͟ϔϔ ͕͂͑Αω̕ϔχ̻ ϔ̢Α̻͂Ό͕͂ ͕Αω̺ͼ ͂͟΅ωϔϔ̢ ̨̣̊I-̈́͑ω̱χ̤͟
΅χ̕Ό ̨̣̃!-̢ϟ̤͊͟ ̟χ͟ω͑͂Α̻χ̱ ̺ϣ̝̕
Néhány országban már a standard ellátás részét képezi egy bizonyos óraszámú
̢̱ϣ̕ϥ͕Α̤͊͟ ͟ῶ̺̕χ͟ω͕̝ ! ͎ϣϟχ̢̈́̕̕χ̢ ϥ͑͟ϥ̱ϣ̴ϥ͕ ϥ͕ ͟ῶ̺̕χ͟ω͕ χ ͕͟χ̻ϟχ͑ϟ ͑ϣ̻ϟ͕Αϣ͑
részeként kerül biztosításra. Számos országban a helyi önkormányzatok további
pénzügyi támogatást nyújthatnak az oktatási segédeszközök, berendezések vagy
̢̱ϣ̕ϥ͕Α̤͊͟ ͕Αϣ̺ϥ̴ΌΑϣ͟ ̣̓̃!̈́ ϭ̢̻χ̻͕Α̤͑͂Αω͕ω͑χ̝ ! ϔϣϭ͂̕χϟω͕ ͟ῶ̺̕χ͟ω͕χ ϥ͑ϟϣ̱ϥϔϣ̻
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̻ϥ̟ω̻Ό ͕͂͑Αω̕ ̴ϣϕ͕͇̱̱ϣ̻͟ϣ͟͟ϣ χΑ̻͂ ͕͂Α͟ω̴Ό̱͂ ̴ϥ͕͟Αω̺ω̚͟ χ̟͂΅χ ϭ͂̕Όχ͟ϥ̱̱χ̴ ϥ̴͊
tanulók is járnak.
̉ω͕ ͕͂͑Αῶ̱̕ ͎ϣϟ̢̕ ͼ̕Ό̻ϣ΅ϣΑϣ͟͟ ̟ω̢͟Α͕ῶ̱͕ ΅χ̕Ό ̨͟χ̻ͺ̴ó-̱͕͂ω̤͑ ͑ϣ̻ϟ͕Αϣ͑͟
̺̱͇ϟ͟ϣ̻͟ϣ̱ χΑ ͇̻̱̺͂͑ω̻ΌΑχ̱̻͂͂͟ ̱ϣ͑ϣ͕Α͟Ϳ̴̝ I͟͟ χ ϭ̢̻χ̻͕Α̤͑͂Αω͕ ̱͇΅ϣ̢͟ χ ͟χ̻ͺ̴̱̈́χ̝͟
̭̕Όχ̻χ̱̱͂͑ ϣΑ χ ϭχ̮͟χ ̨ϟ̢ῶ̱̱͑χ ̢͑ω̻Όͺ̴̤̈́ ͑ϣ̻ϟ͕Αϣ͑ ̢̺̻ϟ͇͕͕Αϣ χΑ̱͂ ͕Αω̺ω͑χ ̻Όͼ̮͟
͂͟΅ωϔϔ̢ ϣ͑͊ϭ͂͑͑ῶ͕̱χ̚͟ χ̢̱̱ ϣ̴ϣ̕ϣ͟ ͟ϣ͕Α̻ϣ̱ χΑ ̣̊I ̱χ͟ϣ̢̈́͑̕ωϔχ ΅χ̴̈́ ϔϣ̴͕͂͑͂ás
feltételeinek, és megtörténik, hogy egyéb rászoruló tanulónak nem sikerül
hozzáférnie ilyen támogatáshoz.
Egy nemrégiben Ausztriában végzett tanulmány megállapította, hogy az
̨̢̻͎ͺ̢͂͑͟ϣ̻͟ω̴͟ ͟ῶ̺̕χ͟ω͕̤ ̹ az iskolák részére a SNI tanulók száma függvényében
meghatározott átalány alapján ̹ ̻ϣ̺ ϭϣ̴ϣ̴ ̺ϣ̕ ϣ̴ϥ̕̕ϥ χΑ ̢̕ϥ̻Όϣ̱̻ϣ̱̚ ̢̟͕Αϣ̻ ̢ϟ͊΅ϣ̴
΅ῶ̴͟Α̻χ̱ χ ϟ̢ῶ̱̱ ̢̕ϥ̻Όϣ̢̝ !Α ̨͂ͺ͎͟ͺ̻̤͂̚͟ χΑχΑ ϣ͑ϣϟ̺ϥ̻Όϣ̻ χ̴χ͎ͺ̴̈́ ͟ῶ̺̕χ͟ω̢͕
modell szintén problémás, hiszen a támogatást visszavonják, ha a program sikeres.
Fel kell számolni azokat a rendszereket, amelyek a siker hiányát díjazzák, ehelyett
pedig egy korai támogatáson és megelőzésen alapuló modellre kell törekedni.
További szempont, hogy az egyéni tanulók részére nyújtott támogatás nem
feltétlenül járul hozzá az oktatási rendszer kapacitásának növeléséhez. Ha az
̴̢͕̱͂ω̱ χΑ ϣ͑͊ϭ͂͑͑ῶ͕̱ ̢̺̻͕͊ϥ̕ϣ ̟ϣ̴Όϣ͟͟ ̢̻̱ωϔϔ χΑ̱͂ ̺ϣ̻̻Ό̢͕ϥ̕ϥ͑ϣ
͇͕͕Α͎̻͕̤͂͂͟͟χ̻χ̱̚ ̻ϣ̺ ΅χ̴͕̈́Α̤̻̚ ̟͂̕Ό χΑΑχ̴ ΅ῶ̴͟Α͟χ̻͟χ̱ χΑ̻͂̚ χ̟͂̕Όχ̻ χ ͇͟ϔϔ͕ϥ̢̕
rendszerek és iskolai személyzet viszonyulnak a tanulók igényeihez (Frattura és
Capper, 2007.).
!Α ̴̢͕̱͂ω̱̚ χ̟ϣ̴Όϣ̚͟͟ ̟͂̕Ό χ ͕Αω̺ͺ̱͑χ ϣ̴ϥ̟͑ϣ͊͟ ̴̱͂͑ῶ͟Α͂͟͟ ̨͂͟΅ωϔϔ̢̤ ϣ͑͊ϭ͂͑͑ῶ͕̱̱χ̴
bajlódnának, költséghatékony támogatási és szakmai fejlesztési hálókat
ϭϣ̴̮ϣ͕Α̟͟ϣ̻͟ϥ̻ϣ̱ ̢̱̚ ̺ϣ̴Όϣ̱ χ ̟ϣ̴Ό̢ ͕Αϣ͑ϣ̴͎̱͊ ϥ͕ χ ̟ϣ̴Ό̢ ̴̢͕̱͂ω̱̱͟ῶ̺̕χtási
̱͇Α͎̻̱͂͂͟ ϣ̕ΌͿ̺̱͇͟͟ϟϥ͕ϥ̻ χ̴χ͎ͺ̴̻ω̻χ̱ ̓!̢̻͕ϕ͂Ά ϣ͟ χ̴̝̚ γααη̛̝ ϣ̢̻͂̚͟ γαβγ̛̝
Eϔϣ̴͕͑͂ϟ̚ γαβγ̝̝̈́ !Α ϣ͑͑ϣ ΅̻͂χ̱͂͟Α̈́ ͎ϥ̴ϟω̱ ̺ϣ̕͟ϣ̢̱̻͟ϥ͕ϥ͑ϣ ̴ϣ̟ϣ͕͊͟ϥ̕ ̻Ό̴̤͟ χ
projektlátogatások során, mint ahogy azt az alábbi idézetek is alátámasztják:
̨E̕Ό ̴̢͕̱͂ωϔχ̻ ΅ῶ̴͟Αῶ͕̱χ͟ ϥ̟͑ϣ͟Ϳ̻̱ ϣ̴ χ ͑ϣ̻ϟϣ̴̱ϣΑϥ͕͑ϣ ω̴̴̈́ ϣ͑͊ϭ͂͑͑ῶ͕̱̱χ̴̤ ̓χΑ
essungai Oktatási és szociális szolgáltatások intézmény vezérigazgatója).
̨̞ ̻ϣ̺ χΑ ΅̴͂͟ χ ̢̱̟̤΅ω͕̚ ̟͂̕Ό ͇͟ϔϔ ϣ͑͊ϭ͂͑͑ω͕ϔχ̻ ͑ϥ͕Αϣ͕Ϳ̴̮͇̻ χΑ ̴̢͕̱͂χ̚ ̟χ̻ϣ̺̚ ̟͂̕Ό
̺ω͕̱ϥ͎͎ ̟χ͕Α̻ω̴̮ͺ̱ ϭϣ̴ χ ̺ω͑ ̺ϣ̴̕ϥ΅͊ ϣ͑͊ϭ͂͑͑ω͕χ̢̻̱χ̤͟ ̴̢͕̱̓͂χ̢̕χΑ̕χ̈́̚͟ F̴ϣ̻͕ϔͺ̝͑̈́̕
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7. KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK
7.1. Következtetések
!Α ̜̐͂ ͎̮͑͂ϣ̱͟ ϣ̴΅̢ ̱ϣ͑ϣ͟ϣ ϭϣ̴̢͕̺ϣ̢͑ χΑ̚͟ ̟͂̕Ό χ̟̟͂Α̚ ̟͂̕Ό χ ϭ͂̕Όχ͟ϥ̱̱χ̴ ϥ̴͊ ͟χ̻ͺ̴̱̈́
jogokon alapuló megközelítése felé való elmozdulás érdekében az országoknak az a
͟ϣϣ̻ϟ̮͊Ϳ̱̚ ̟͂̕Ό χΑ ϣ̴̴ω͟ω͕͕Αϣ͑΅ϣΑϥ͕ ϣ̕Όϥ̢̻ ͟ῶ̺̕χ͟ω͕͑χ ̺̓ϣ̴Ό χ̴χ͎̮ωͺ̴ ̕Όχ̱͑χ̻
orvosi diagnózis szolgál) való összpontosítás helyett inkább elemezzék, hogy miként
͟ͺϟ̻ω̻χ̱ χ ͑ϣ̻ϟ͕Αϣ͑ϣ̱ ͼ̕Ό ͕Αϣ͑΅ϣΑ͊ϟ̢̻̚ ̟͂̕Ό χΑω̴͟χ̴ ͟ῶ̺̕χ͕͕ω̱ χ ͇͟ϔϔ͕ϥ̢̕
iskolákat valamennyi tanuló igényei ̹ és jogai ̹ kielégítésében. A befogadási
ϭ̴͂Όχ̺χ̻͟χ̱ ϣΑϥ͑͟ χ ͇͟ϔϔ͕ϥ̢̕ ̴̢͕̱͂ω̱ χ ͟χ̻ͺ̴̱̈́ ͕̱͕͂Α̤̻͕ϥ̕ϥ̻ϣ̱ ϭϣ̴̱χ̴͑͂ω͕ω͑χ
΅̻͂χ̱͂͟Α̈́ ̱χ͎χϕ̢͟ω͕ω͑χ ̱ϣ̴̴ ̱̻͂ϕϣ̻͑͟ω̴̢̻χ̚ ̻ϣ̺ ͎ϣϟ̢̕ ͂͟΅ωϔϔ̢ ϣ͑͊ϭ͂͑͑ῶ͕̱ ϔ̢Α̻͂Ό͕͂
kiválasztott csoportok igénye̢ ̢̱ϣ̴ϥ̤̕͟ϥ͕ϣ ϕϥ̴̮ωϔ̴̈́ ͇͑͟͟ϥ̻͊ ϣ̴͕͂Α͟ω͕ω͑χ̝
E̻̻ϣ̱ χ ΅ῶ̴͟Αω͕̻χ̱ χΑ χ̴ω͟ω̺χ͕Α͟ω͕ω͑χ χ ͑ϥ͕Α͟΅ϣ΅̱͊ ̱͇Α͇͟͟ ΅χ̴χ̺ϣ̻̻Ό̢ ͕Α̢̻͟ϣ̻
léteznie kell a befogadás és a hozzá kapcsolódó elképzelések és értékek közös
értelmezésének, továbbá egyetértésnek kell lennie a befogadó gyakorlatokat
͟ῶ̺̕χ̈́͟ ϥ͑͟ϥ̱ϣ̴ϥ͕ ̢̺̻͕͊ϥ̕ϥ͟ ϥ͕ ̺̈́ϟ͕Αϣ͑ϣ̢͟ ̴̴̢ϣ͊͟ϣ̻̝
! ͎̮͑͂ϣ̱͟ ͑ϥ͕Α͟΅ϣ΅̢͊ ̟χ̻͕̕ͼ̴Ό͂Α͟ω̱̚ ̟͂̕Ό χΑ ͕͂͑Αῶ̱̻̕χ̱ ̴͂Όχ̻ ̮͕͂̕Αχϔω̴Ό̱͂χ͟ ̱ϣ̴̴
kialakítaniuk, amelyek elismerik a gyermekek ̹ ̢ϟϣϥ͑͟΅ϣ χ ϭ͂̕Όχ͟ϥ̱̱χ̴ ϥ̴̱͊ϣ͟ ̢͕ ̹
korai támogatáshoz, ̺̓ϣ̱̕Ϳ̴͇̻ϔ͇Α͟ϣ͟ϥ͕ ̻ϥ̴̱Ϳ̴̢̈́ ̢̺̻͕͊ϥ̢̕ ̱͂͟χ͟ῶ͕̟Α ϥ͕ ΅χ̴χ̺ϣ̻̻Ό̢
̱͂͟χ͟ω̢͕ ͟ϣ΅ϥ̱ϣ̻Ό͕ϥ̟̕ϣΑ ΅χ̴̈́ ͑ϥ͕Α΅ϥ͟ϣ̴̢ ̮͂̕ω͟ ̢̺̻ϟϣ̻͑ϣ ̢̱͟ϣ̮͑ϣϟ͊ϣ̻̝ ̟̊͂χ ϭ̻͕͂͂͟ χ
͑ϥ͕Α͟΅ϣ΅̱͊ ̮͂̕χ̢̻χ̱ χΑ ϣ̕Όϣ̻͕ͼ̴Όϔχ̻ ͟χ͑͟ω͕χ̚ χ ͟χ̻ͺ̴̱̻̈́χ̱ χ ̱͇Αϥ͎͎̻͂͟ϔχ̻ ̱ϣ̴̴
elhelyezkedniük. Az UNCRC-re és az UNCRPD-re egyaránt tekintettel kell lenni az
͕͂͑Αῶ͕̕ ͕Α̢̻͟ ̮͕͂̕Αχϔω̴Ό̱͂ ϥ͕ ̱͂͟χ͟ῶ̴̢̢͕͎̱͟ω̱ ̢̱ϟ̴͂͂̕Αω͕χ̱͂͑̚ ͂͟΅ωϔϔω ϭ̢̕Όϣ̴̢̻ ̱ϣ̴̴
arra, hogy azok összhangban legyenek egymással.
Hω̴̈́Αχ̱͂͟χ͟ ̱ϣ̴̴ ̢̱ϥ͎̤͟ϣ̢̻ χΑ ̴̢͕̱͂χ̢ ΅ϣΑϣ̱͊͟ ̢̺̻͟ χ ΅ῶ̴͟Αω͕ ΅ϥ͑̕ϣ̟χ̢̮̈́͟
tá̺͂̕χ͟ω͕ω͑χ̚ ͂͟΅ωϔϔω ̻͂̕ϟ͕̱͂͂ϟ̢̻ ̱ϣ̴̴ ̴͑̈́χ̚ ̟͂̕Ό ̨ϕ͕͎̱͇͂͂͑͟Α͎̻͂͟ͼ̤
megközelítéssel dolgozzanak, és mind a személyzetet, mind a tanulókat tiszteletben
͟χ͑̈́͟ ͎͂Α̢̤͟΅ ͕Αϣ̴̴ϣ̢̺͕ϥ̕ϣ͟ ϥ͕ ̱ͺ̴͟ͼ͑ω͟ χ̴χ̱̤͕͟χ̻χ̱ ̢̱̝ E̕ΌͿ͟͟ ̱ϣ̴̴ ̺̱͇ϟ̢̻Ϳ̱ χ ̟ϣ̴Ό̢
΅ϣΑϣ̱̱͊͟ϣ̴ ϥ͕ ̱͇Α͇͕͕ϥgi tagokkal, és elemezniük kell az iskolai környezetet, illetve
͟ϣ͑΅ϣ̱ϣ͟ ̱ϣ̴̴ ͕Α̢̻͊Ϳ̱ χ ̨͕͑͟χ͟ϥ̢̕χ̢ ̱ϥ͎ϣ͕͕ϥ̕ϣ̱̤ ̢̱ϭϣ̴̮ϣ͕Α͟ϥ͕ϥ͑ϣ̚ χ̺ϣ̴Ό̻ϣ̱ ͑ϥ͕Αϣ χ
͟χ̻ͺ̴ω͕͑χ ΅χ̴̈́ ϣ̕Όϥ͑͟ϣ̴̺ ͇͕͕Α͎̻͕̤͂͂͟͟ω͕̚ χ ͕Α̴̢ω͑ϟ ̱χ͎ϕ̴͕͂χ̱͂̚͟ ̻Ό̴̤͟ ̱̺̺͂ͺ̢̻̱ωϕ̢̈́̚
kollegialitás, reflektív gyakorlatok, valamint a kreatív problémamegoldási
megközelítések.
̜ϣ͟ϣ͕͑ ̺ϣ̮̕ϣ̕ΌΑ̢̚ ̟͂̕Ό χ ͕Αϣ̺ϥ̴Ό͑ϣ ͕Αχϔ͂͟͟ ̱͂͟χ͟ω͕ ̨ϣ̕Όϣ͟ϣ̺ϣ͕ ̮͂̕̚ ̻ϣ̺ ϣ̕Ό
̱Ϳ̴̴͇̻ϣ̕ϣ͕ ̱͂͟χ͟ω̢͕ ͕ΑͿ̱͕ϥ̴̕ϣ̤͟ ̓γααε̚ εγ̝ old.). Valamennyi tanulónak joga van egy
számára releváns és vonzó tananyaghoz (ideértve az iskolán kívüli tevékenységeket),
χ ϕϥ̴̻χ̱ ̺ϣ̕ϭϣ̴ϣ̴͊ ϥ͑͟ϥ̱ϣ̴ϥ͕̟ϣΑ̚ ̨ϣ̕Όϣ̴̻̤͊ ͟χ̻ͺ̴ω̢͕ ̴ϣ̟ϣ͕͊͟ϥ̕ϣ̱̟ϣΑ ϥ͕ ̴͂Όχ̻
pedagógiai módszerekhez, melyek nyíltan elismerik és kezelik a különféle
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̱ϥ͎ϣ͕͕ϥ̕ϣ̱ϣ͟ ̓ω̴͟χ̴ῶ̻͕ ͟ϣ͑΅ϣΑϥ͕̝̈́ EΑω̴͟χ̴̚ χ ̢̺̻͕͊ϥ̢̕ oktatást úgy kell megtervezni,
hogy az a tanulók igényeinek feleljen meg, nem pedig az iskolavezetési
struktúráknak.
̣ΑͿ̱͕ϥ̕ϣ͕ ͂͟΅ωϔϔω χ ̱͇΅ϣ̱͟ϣΑ͊̚ χ ̺ϥ̴͟ω̻Ό͕͕͂ω̕ ̻͇΅ϣ̴ϥ͕ϣ ϣ̴ϥ χ̱χϟω̴Ό͟ ͇͑̕ϟ̤͊͟
̱ϥ͑ϟϥ͕ϣ̱ ̺ϣ̴͂̕ϟω͕χ̜ ̢̟ω̻Ό͕͂ ̻͂̕ϟ̴̱͂͂ϟω͕̚ χ ̱Ϳ̴͇̻ϔ͇Α͕͊ϥ̕ ̢͑ω̢̻͟ tisztelet hiánya, a
̻ϣ̺ ̱̤΅ω̻χ͕͂͟ ̺χ̕χ͟χ͑͟ω͕ ̺̓ῶ͕̱ ̢̟ϔωΑ͟χ͟ω͕ω̻χ̱̈́ ϥ͕͕Αϣ͕̤͑͟ϥ͕ϣ̚ ̢͕̱ϣ͑͟ϣ̴ϣ̻
gyakorlatok fenntartása és negatív hozzáállások elfogadása az iskolai környezetben.
Eϔϔϣ̻ χ ͟ϣ̢̱̻͟ϣ͟ϔϣ̻ χ ͟χ̻ω̱͑ϥ͎Αϥ͕̻ϣ̱ ϥ͕ χ ϭ̴͂Όχ̺χ͕͂͟ ͕Αχ̱̺χ̢ ϭϣ̴̮͊ϟϥ͕̻ϣ̱
meghatározó szerepe van.
! ̟χ͟ϥ̱̻͂Ό ͟ῶ̺̕χ͟ω͕ ΅χ̴χ̺ϣ̻̻Ό̢ ͟χ̻ͺ̴̈́̚ ϥ͕ ̱Ϳ̴͇̻͇͕ϣ̻ χ ϭ͂̕Όχ͟ϥ̱̱χ̴ ϥ̴͊ ͟χ̻ͺ̴̱̈́
͕Αω̺ω͑χ ͇͑͟͟ϥ̻͊ ̺ϣ͕̕Αϣ͑΅ϣΑϥ͕ϣ ϥ͑ϟϣ̱ϥϔϣ̻ χ ͎̮͑͂ϣ̱͟ ͕Αχ̱ϣ̺ϔϣ͑ϣ̢ χΑ͟ ̢͕ ̢̱ϣ̺ϣ̴͟ϥ̱̚
̟͂̕Ό ϣ̕Ό ̴͂Όχ̻ ͑ϣ̻ϟ͕Αϣ͕͑Αϣ̴̺ϥ̴ϣ͟ ̺ϣ̱͇̕Αϣ̴̤͟ϥ͕͑ϣ ΅χ̻ ͕ΑͿ̱͕ϥ̕̚ ̺ϣ̴Ό χ ̱ϥ͎ϣ͕͕ϥgek
χ ͑ϣ̻ϟ͕Αϣ͑ ΅χ̴χ̺ϣ̻̻Ό̢ ͕Α̢̻̮͟ϥ̻ ͇͑͟͟ϥ̻͊ ϭϣ̴̮ϣ͕Α͟ϥ͕ϥ͑ϣ ̢̱͟ϣ̮͑ϣϟ̝ ! ̱͇΅ϣ̱͟ϣΑϣ͟ϣ͕
̺ϣ̱͇̕Αϣ̴̤͟ϥ͕ ̕χ͑χ̻͟ω̴ω͕ῶ̟Α ϭ̻͕͂͂͟χ̱ χ ͑ϣ̻ϟ͕Αϣ͑ ΅χ̴χ̺ϣ̻̻Ό̢ ͕Α̢̻̮͟ϣ ̱͇Α̢͇͟͟ ϣ͕͑͊
kapcsolatok (azaz az országos és helyi politikai döntéshozók, oktatási és
̴̢͕̱͂χ΅ϣΑϣ̱͊̚͟ ͎ϣϟχ̕ógusok és egyéb oktatási szakemberek, tanulók és családok
között).
! ͕Αχ̱ϥ̱͑͊͟ ω̴͟χ̴ ̺ϣ̕΅̴̢ῶ̤̕͟͟͟ ͂͟΅ωϔϔ̢ ͎͑͂ϔ̴ϥ̺χ χ ͕͎ϣϕ̢ω̴̢͕ ̴̢͕̱͂ω̱ ϥ͕ χ ͟ῶ̺̕χ͟ω̢͕
szakemberek (például az LSA-k) új szerepe tisztázásának a szükségessége, mely
alapján ezek a többségi iskolákban valamennyi tanuló számára nyújtott támogatás
javításának eszközei. Rámutattak arra, hogy meg kell tartani a gyógypedagógusokat,
̱͑ϣχ̤͟΅χ̻ ̱ϣ̴̴ χ̴̱χ̴̺χΑ̢̻ ̱͊ϣ͟ χ ͟ϣ̴̮ϣ͕ ̴̢͕̱͂χ̢ ̕Όχ̴̱͂͑χ͟ ϥ͕ χΑ ϣ̕Όϥ̢̻ ͟χ̻ͺ̴̱̈́
támogatására, valamint a rugalmas támoga͟ω͕͟ ̨̻̺͂͑χ̱ϥ̻̤͟ ̱ϣ̴̴ ̺ϣ̟̻͕̤͂͂̕͟χ̢̻ χ
͇͟ϔϔ͕ϥ̢̕ ̱͂͟χ͟ω͕ϔχ̻̝ Fϣ̴ ̱ϣ̴̴ ̢͕̺ϣ̢̻͑ χΑ̚͟ ̟͂̕Ό ̴ϣ͕Α̻ϣ̱ ̺χ̮ϟ ̴͂Όχ̻ ̢ϟ̱͊̚ χ̢̺̱͂͑
΅χ̴χ̺ϣ̻̻Ό̢ ͟χ̻ͺ̴̈́ ͕Αω̺ω͑χ ͕ΑͿ̱͕ϥ̕ϣ͕ ̴ϣ͕Α χΑ ̨ϣ͑͟χ̤ ͟ῶ̺̕χ͟ω͕̚ ϥ͕ χ ͕Αχ̱̱ϥ͎Αϣ͟͟
személyzetre továbbra is igény lesz, különösen az alacsony ϣ̴͊ϭ͂͑ϟͺ̴ω͕ͼ
fogyatékosságok esetében.
!̢̺ χ ϭ̢̻χ̻͕Α̤͑͂Αω̢͕ ϥ͕ ϣ͑͊ϭ͂͑͑ω͕͕χ̴ ΅χ̴̈́ ϣ̴̴ω͟ω̢͕ ͎͑͂ϔ̴ϥ̺ω̱χ͟ ̴̴̢ϣ̢̚͟ χΑ ̴̢͕̱͂ω̱̚
χ̟ϣ̴Όϣ̚͟͟ ̟͂̕Ό χ ͕Αω̺ͺ̱͑χ ϣ̴ϥ̟͑ϣ͊͟ ̴̱͂͑ῶ͟Α͂͟͟ ̨͂͟΅ωϔϔ̢̤ ϣ͑͊ϭ͂͑͑ῶ͕̱̱χ̴
bajlódnának, költséghatékony támogatási és szakmai fejlesztési hálókat
ϭϣ̴̮ϣ͕Α̟͟ϣ̻͟ϥ̻ϣ̱ ̢̱̚ ̺ϣ̴Όϣ̱ χ ̟ϣ̴Ό̢ ͕Αϣ͑ϣ̴͎̱͊ ϥ͕ χ ̟ϣ̴Ό̢ ̴̢͕̱͂ω̱̱͟ῶ̺̕χ͟ω̢͕
̱͇Α͎̻̱͂͂͟ ϣ̕ΌͿ̺̱͇͟͟ϟϥ͕ϥ̻ χ̴χ͎ͺ̴̻ω̻χ̱ ̓!̢̻͕ϕ͂Ά ϣ͟ χ̴̝̚ γααη̛ ϣ̢̻͂̚͟ γαβγ̛
Ebersold, 2012).
7.2. Ajánlások
! ͎̮͑͂ϣ̱͟ ̴ϣ̕ϭ͊ϔϔ ϣ͑ϣϟ̺ϥ̻Όϣ̢̻ χ̴χ͎ͺ̴̈́ χ̴ωϔϔ̢ χ̮ω̴̻ῶ͕̱ címzettjei a politikai
döntéshozók, és azt a célt szolgálják, hogy hozzájáruljanak a valamennyi fogyatékkal
ϥ̴͊ ͟χ̻ͺ̴̈́ ͕Αω̺ω͑χ ͟ῶ̺̕χ͟ω͕͟ ̻Όͼ̮̈́͟ ͑ϣ̻ϟ͕Αϣ͑ϣ̱ ̮χ΅̤͟ω͕ῶ̟Α χ ͇͟ϔϔ͕ϥ̢̕ ̴̢͕̱͂ω̱ϔχ̻̝
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7.2.1. Gyermekjogok és részvétel
A politikai döntéshozók kötelessége:
 Az oktatással kapcsolatos országos jogalkotás és szakpolitikák felülvizsgálata
annak érdekében, hogy azok összhangban legyenek egymással, és aktívan
támogassák mind az UNCRC, mind az UNCPRD alapelveit, valamint
̺ϣ̕ϣ͕̤͕͑͊͟ϥ̱ ΅χ̴χ̺ϣ̻̻Ό̢ ͟χ̻ͺ̴̈́ ͟ϣ̴̮ϣ͕ ̱͇͑ ̴̢͕̱͂χ̢ ͑ϥ͕Α΅ϥ͟ϣ̴ϥ͟ χ ̴χ̱̟ϣ̴Όϥ̟ϣΑ
̱͇Αϣ̴̢ ̴̢͕̱͂χ ϥ̴ϣ̱͂͑͟ͺ̱̻χ̱ ̺ϣ̕ϭϣ̴ϣ̴͊ ͕͂Α͟ω̴Όωϔχ̻̝ EΑ ̱Ϳ̴͇̻͇͕ϣ̻ χΑ χ̴ωϔϔ̢χ̱χ͟
foglalja magában:
 az oktatáshoz és befogadáshoz való jog;
 fogyatékossági szempontból való megkülönböztetésmentesség;
 a gyermek véleményformálási joga; valamint
 a segítségnyújtáshoz való hozzáférés.
7.2.2. Fogalmi érthetőség és következetesség
A politikai döntéshozók kötelessége:
 Tisztázni a befogadás fogalmát a rendszer szintjein belül és azok között, mely
egy olyan eszköz, amely növeli az oktatω͕ ̢̺̻͕͊ϥ̕ϥ͟ ϥ͕ ̺ϥ̴͟ω̻Ό͕͕͂ω̕ω͟
΅χ̴χ̺ϣ̻̻Ό̢ ͟χ̻ͺ̴̈́ ͕Αω̺ω͑χ̚ ϭ̴͂̕χ̴̱͂Α̢̱ χ ͟χ̻ͺ̴ω̢͕ ̻ϣ̟ϥΑ͕ϥ̕ϣ̱̱ϣ̴ ̱ͿΑϟ͊
͟χ̻ͺ̴̱̱̈́χ̴̚ ̢ϟϣϥ͑͟΅ϣ χ ϭ͂̕Όχ͟ϥ̱̱χ̴ ϥ̴͊ ͟χ̻ͺ̴̱̈́χ͟ ̢͕̝ ̸χ̴χ̺ϣ̻̻Ό̢ ̴̢̢͎̱͂͟χ̢
döntéshozó valamennyi ͟χ̻ͺ̴̈́ϥ͑͟ ϭϣ̴ϣ̴͕͕͊ϥ̕ϣ͟ ̱ϣ̴̴̚ ̟͂̕Ό ΅ω̴̴χ̴̮̻̝͂
 Figyelembe kell vennie a rendszer szintjei közötti kapcsolatokat (pl. az
͕͂͑Αῶ͕̕ ϥ͕ ̟ϣ̴Ό̢ ̴̢̢͎̱͂͟χ̢ ϟ͇̻͟ϥ͕̟͂Α̱̈́̚ ̱͂͟χ͟ω̢͕ ϥ͕ ̴̢͕̱͂χ΅ϣΑϣ̱͊̚͟
pedagógusok és egyéb oktatási szakemberek, tanulók és családok között),
javítva azokat a minisztériumok és helyi szolgáltatók köz̢͇͟͟ ϣ̕ΌͿ̺̱͇͟͟ϟϥ͕
és következetes partnerségek révén. Az effajta intézkedés minden bizonnyal
szélesíti a látóköröket, fokozza a kölcsönös megértést, és fejleszti az oktatási
͑ϣ̻ϟ͕Αϣ͑ ϣ̕ϥ͕Αϣ ̨ϔϣϭ͂̕χϟω̢͕ ̱ϥ͎ϣ͕͕ϥ̕ϥ̤̝͟
 Az iskolák arra irányuló ösztönzése, hogy befogadjanak valamennyi, a helyi
̱͇Α͇͕͕ϥ̕ϔ̴͊ ϥ̱͑ϣΑ͊ ͟χ̻ͺ̴̈́̚͟ ϥ͕ ϔ̢Α͕̤͕͂͟͟ω̱̚ ̟͂̕Ό χ ϭϣ̴̺ϥ͑ϥ̢͕̚ ϣ̴̴ϣ̻͊͑Αϥ̢͕
módok és egyéb elszámoltatási intézkedések a befogadó gyakorlatot
támogatják, és hozzájárulnak a valamennyi tanuló számára nyújtott ellátás
további javításához.
7.2.3. Támogatási folyamat
A politikai döntéshozók kötelessége:
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 ̢́ϟ̴͂͂̕Α̢̻ ϣ̕Ό ̨͟ῶ̺̕χ͟ω̢͕ ϭ̴͂Όχ̺χ̤͂͟͟ χ ͟χ̻ω̱͑͂̚ χ ̢̱͕ϣ̤͊̕͟ ͕Αϣ̺ϥ̴ΌΑϣ͟ ϥ͕
̱Ϳ̴͇̻͇͕ϣ̻ χΑ ̱͂͟χ͟ω̢͕ ̢̻͟ϥΑ̺ϥ̻Όϣ̱ ΅ϣΑϣ̢͊͟ ͕Αω̺ω͑χ χ ̱ͺ͟χ͟ω͕̚ ̱χ͎ϕ̴͕͂χ͟ϥ͎̤͟ϥ͕
és egyetemekkel, valamint ͟χ̻ω̱͑ϥ͎Α͊ ̢̻͟ϥΑ̺ϥ̻Όϣ̱̱ϣ̴ ΅χ̴̈́ ̱χ͎ϕ̴͕͂χ͟͟χ͑͟ω͕
eszközei révén annak érdekében, hogy valamennyi csoport számára tudjanak
̱ϥ͎Αϥ̢͕ ̴ϣ̟ϣ͕͊͟ϥ̕ϣ̱ϣ͟ ̻Όͼ̮͟χ̢̻ χΑ ϥ̴ϣ̟͕͕͂͟Α̢̕ ͟χ͑̈́͟ ͟χ̻ͺ̴ω͕ ͕͂͑ω̻̝
 ! ͕͎ϣϕ̢ω̴̢͕ ̴̢͕̱͂ω̱ ̴͂Όχ̻ ϣ͑͊ϭ͂͑͑ω͕͕ω ͇͑͟͟ϥ̻͊ ϭϣ̴̮ϣ͕Α͟ϥ͕ϣ̚ ̟͂̕Ό χΑ̱͂ fokozzák a
többségi iskolák képességeit, és javítsák a tanulók számára nyújtott
͟ῶ̺̕χ͟ω͕̝͟ !Α ϣ͑͊ϭ͂͑͑ω͕-központok személyzete szakismereteit és speciális
készségeit fenn kell tartani és tovább kell fejleszteni, mégpedig úgy, hogy az
iskolai személyzet támogatásául szolgáljanak (például tanácsadás és
ϣ̕ΌͿ̺̱͇͟͟ϟϥ͕ ϭ̺͂͑ω̮ωϔχ̻̈́̚ ̴̴̢ϣ͟΅ϣ ̢̱ ̱ϣ̴̴ χ̴χ̱̤͟χ̢̻ ϣ̕Ό ̴͂Όχ̻ ͕Αχ̱ϥ̢͑͊͟
hálózatot, amely magasabb szintre emeli a tanulók  így például az alacsony
ϣ̴͊ϭ͂͑ϟͺ̴ω͕ͼ ϭ͂̕Όχ͟ϥ̱̱χ̴ ϥ̴͊ ͟χ̻ͺ̴̱̈́  számára nyújtott támogatást.
 H͂ΑΑωϭϥ̟͑ϣ͊͟ϔϔ ͟χ̻͟ϣ͑΅ϣ͟ ϥ͕ ϥ͑͟ϥ̱ϣ̴ϥ̢͕ ͑ϣ̻ϟ͕Αϣ͑͟ ̱ϣ̴̴ ̢̱χ̴χ̱̤͟χ̢̻̚ ͂͟΅ωϔϔω
nagyobb fokú rugalmasságot kell szorgalmazni a pedagógia, az iskolaszervezés
ϥ͕ χ ϭ͂͑͑ω͕ϣ̴͕͂Α͟ω͕ ͟ϣ͑ϥ̻ χ̻̻χ̱ ϥ͑ϟϣ̱ϥϔϣ̻̚ ̟͂̕Ό χΑ ̴̢͕̱͂ω̱ ͼ̮͕Αϣ͑ ̺̈́ϟ̻͂
dolgozhassák ki a támogatási folyamatot a tanulók számára ahelyett, hogy egy
̺ϣ̴̕ϥ΅͊ ͑ϣ̻ϟ͕Αϣ͑ϔϣ ͎͑̈́ϔω̴̻ω̱ ̱͊ϣ͟ ϔϣ̴̴̢ϣ͕Α͟ϣ̢̻̝
7.3. Záró megjegyzések
Az OoP projekt tevékenységei egy hiányon (igényeken) alapuló fogyatékossági
̺͂ϟϣ̴̴̴͊͟  mely a tanulóban azonosítja a problémát  való elmozdulást támogatják
egy olyan modell felé, mely tekintettel van a tanulók oktatáson belüli jogaira, és
amely valamennyi tanuló számára biztosítja a tanulási folyamatban való aktív
részvételt. Mindez rámutat arra, hogy az egyéni támogatáson alapuló
̱͂͟χ͟ω͕͕Αϣ͑΅ϣΑϥ̴͕͊͟ ϣ̕Ό ̴͂Όχ̻ ̢͑ω̻Όϔχ ̱ϣ̴̴ ϣ̴̺͂Αϟͺ̴̢̻̚ χ̴̟͂ χ ͟ῶ̺̕χ͟ω̢͕ ͑ϣ̻ϟ͕Αϣ͑ϣ̱
ͼ̕Ό ͕Αϣ͑΅ϣΑ͊ϟ̻ϣ̱̚ ̟͂̕Ό χ ̟χ̕Ό̺͂ω̻Ό͕͂ ̴̢͕̱͂ω̱ ̻χ̕Ό͂ϔϔ ̺ϥ͑͟ϥ̱ϔϣ̻ ͕Α̴͂̕ω̴̮ω̱ ̢̱
΅χ̴χ̺ϣ̻̻Ό̢ ͟χ̻ͺ̴̈́ ̢̺̻͕͊ϥ̢̕ ̱͂͟χ͟ω͕͑χ ΅̻͂χ̱͂͟Α̈́ ̢̕ϥ̻Όϣ̢̝͟
Ebersold et al. í̕Ό ΅ϥ̴ϣ̱ϣϟ̢̱̜ ̨! ͇͟ϔϔ͕ϥ̢̕ ̱͂͟χ͟ω͕ϔχ̻ χ ϔϣϭ͂̕χϟω͕ ̢͑ω̻Όωϔχ ͟ϣ͟͟
törekvések többnyire azokért vannak, akik »beleillenek« a rendszer jelenlegi
ϭ̺͂͑ω̮ωϔχ̤ ̓γαββ̚ βα̝ old.). E projekt célcsoportjának ̹ χΑχΑ χ ϭ͂̕Όχ͟ϥ̱̱χ̴ ϥ̴͊
tanulóknak ̹ minden bizonnyal jelent͕͊ ͟ῶ̺̕χ͟ω͕͑χ ΅χ̻ ͕ΑͿ̱͕ϥ̕ϣ χ̟̟͂Α̚ ̟͂̕Ό ϔϣ
͟ͺϟ̮̻͂ ̴̴̢ϣ͕Α̱ϣϟ̢̻ χ ̺ϣ̴̕ϥ΅͊ ͑ϣ̻ϟ͕Αϣ͑ϣ̱ϔϣ̝ ̢̻̉ϟχΑ̻͂ω̴͟χ̴̚ χ̟͂̕Ό χΑ͟ χ ͎̮͑͂ϣ̱͟
keretében tanulmányozott példák is alátámasztják, az oktatási rendszerek és a
͇͟ϔϔ͕ϥ̢̕ ̴̢͕̱͂ω̱ ̨ω͟χ̴χ̱̤̟͟χ̱̤̈́͟ ̴͂Ό ̺̈́ϟ̻͂̚ ̟͂̕Ό ϣ̴ϣ̕ϣ͟ ͟egyenek e csoport
támogatási igényeinek, ez pedig valamennyi tanuló számára hasznos.
A hatékony támogatás megszervezése érdekében valamennyi tanuló, és különösen a
ϭ͂̕Όχ͟ϥ̱̱χ̴ ϥ̴͊ ͟χ̻ͺ̴̱̈́ ͕Αω̺ω͑χ̚ χ ͎̮͑͂ϣ̱͟ ͕Αχ̱ϣ̺ϔϣ͑ϣ̢ χΑ͟ ̢͕ ̢̱ϣ̺ϣ̴͟ϥ̱̚ ̟͂̕Ό ϣ̕Ό
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olyan rend͕Αϣ͕͑Αϣ̴̺ϥ̴ϣ͟ ̺ϣ̱͇̕Αϣ̴̤͟ϥ͕͑ϣ ΅χ̻ ͕ΑͿ̱͕ϥ̕̚ ̺ϣ̴Ό ̢̱͟ϣ̮͑ϣϟ χ ̱ϥ͎ϣ͕͕ϥ̕ϣ̱ χ
͑ϣ̻ϟ͕Αϣ͑ ΅χ̴χ̺ϣ̻̻Ό̢ ͕Α̢̻̮͟ϥ̻ ͇͑͟͟ϥ̻͊ ϭϣ̴̮ϣ͕Α͟ϥ͕ϥ͑ϣ̝
A projekttevékenységek során az ellátásra vonatkozó példák hangsúlyozták a tanulás
támogatását ̹ mindenki számára ̹, és rámutattak, hogy azokban az iskolákban,
χ̺ϣ̴Όϣ̱ ΅χ̴χ̺ϣ̻̻Ό̢ ͟χ̻ͺ̴̈́ ͕Αω̺ω͑χ ̴ϣ̟ϣ͕͊͟ϥ̕ϣ͟ ̻Όͼ̮͟χ̻χ̱ χΑ ̱͂͟χ͟ω͕ϔχ̻ ΅χ̴̈́
͑ϥ͕Α΅ϥ͟ϣ̴͑ϣ̚ ͂͟͟ χ ϭ͂̕Όχ͟ϥ̱̱χ̴ ϥ̴̱͊ ̴̨̱͂͑ω̴͟χ̻ͺ̴ ͟χ̻ͺ̴̟χ̻͟χ̱̤ ̓Hχ͑͟ ϣ͟ χ̴̝̚ γααε̝̈́ !Α
ϣ̕Ό̢̱ ͕Α̴͂΅ϥ̢̻χ̢ ̕Ό̈́̕Ό͎ϣϟχ̈́̕̕ͺ͕ ͕Αϣ̢̻̜͑͟ ̨! ̺ͺ̻̱ω̻̱ ϥ̴ϣ͑͟ϣ ͕Α̴̈́̈́̚ ̻em csak egy
̴ϣϕ̱ϣ ϣ͑ϣ̮ϥ̢̕ ͟χ̤̝͑͟
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Education and Disability/Special Needs. Policies and practices in education, training
and employment for students with disabilities and special educational needs in the
EU [Oktatás és fogyatékosság/sajátos igények ̹ oktatási, képzési és foglalkoztatási
̴̢̢͎̱͂͟ω̱ ϥ͕ ̕Όχ̴̱͂͑χ̱͂͟ χ ϭ͂̕Όχ͟ϥ̱͕̱͂͂ ϥ͕ ͕χ̮ῶ͕͟ ̻ϣ΅ϣ̴ϥ͕ ̢̕ϥ̻Ό ̕Όϣ̺͑ϣ̱ϣ̱
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