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Előszó

Több mint 300 résztvevő – 92 kormány és 25 nemzetközi szervezet  
képviselője  –  találkozott  1994  június  7.  és  10.  között  a  
spanyolországi Salamancában. A tanácskozás célul tűzte ki, hogy  
megvitatja  az  „Oktatás  Mindenkinek”  (Education  for  All)  című 
programhoz szükséges alapvető kötelező politikai változtatásokat,  
hogy elősegítsék az inkluzív (befogadó) oktatáshoz való közeledést,  
hogy az iskolák képesek legyenek minden gyermek, de különösen a  
sajátos nevelési igényű gyermekek szükségleteinek kielégítésére. A 
spanyol kormány és az UNESCO együttműködése által szervezett  
konferencián magas rangú oktatási vezetők, tisztviselők, politikusok 
és  szakemberek  vettek  részt,  valamint  jelen  voltak  az  ENSZ  
képviselői  és  szakmai  egyesületek,  bizottságok,  más  nemzetközi  
kormányzati és civil szervezetek, illetve támogató szervezetek is. A 
konferencia  elfogadta  a  „Salamancai  nyilatkozatot  a  sajátos  
nevelési igényű tanulók oktatásának alapelveiről, programjáról és  
gyakorlatáról” és a „Cselekvési Tervezetet”. Ezen dokumentumok 
alapját képezik az inklúzió elvei,  az a felismerés, hogy mindenki  
számára megfelelő iskolákat kell létrehozni, olyan intézményeket,  
melyek  mindenkit  befogadnak,  sőt  nagyra  értékelik  az  emberek  
közötti  különbségeket,  segítik  a  tanulást  és  figyelembe  veszik  a  
személyes szükségleteket. Ily módon nagymértékben hozzájárulnak 
az „Oktatás Mindenkinek” programtervezet megvalósulásához és  
elősegítik az iskolák nagyobb hatékonyságát.

A sajátos nevelési igényű tanulók oktatása - mely téma az északi és  
déli  országok  számára  egyaránt  fontos  –  nem  fejlődhet  tovább  
szegregált  formában.  Egy  átfogó  oktatási  stratégiának,  és  egy 
igazán  új  társadalmi  és  közgazdasági  politikának  részévé  kell  
válnia. Ez pedig fontos reformokat igényel az iskoláztatásban. 
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Ezen  dokumentumok  egy  világméretű  konszenzus  eredményét  
mutatják  be  a  sajátos  nevelési  igényű  tanulók  oktatásának 
jövőjéről.  Az  UNESCO  megtiszteltetésnek  tartja,  hogy  részese  
lehetett a konferenciának és ennek a fontos folyamatnak. Minden 
érdekeltnek most szembe kell néznie a feladattal és gondoskodnia  
arról,  hogy  az  Oktatás  Mindenkinek  program  valóban 
MINDENKINEK  szóljon,  különösen  azoknak,  akik  a  
legsebezhetőbbek, és akiknek a leginkább szükségük van rá. A jövő  
nem sorsszerű, hanem mi alakítjuk azt értékeink-, gondolkodásunk,  
cselekvéseink által.  Az előttünk álló évek sikere nem azon múlik,  
hogy mit teszünk, inkább azon, hogy mit érünk el. 

Bízom  benne,  hogy  e  dokumentum  minden  olvasója  hozzájárul  
majd ahhoz,  hogy a Salamancai  Konferencia ajánlásai betöltsék  
szerepüket,  és  törekszik  arra,  hogy  üzenete  megvalósuljon  a 
gyakorlatban azokon a területen amelyekért ki-ki önmaga felelős.

Federico Mayor
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A Salamancai 
Nyilatkozat

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓK 
OKTATÁSÁNAK ALAPELVEIRŐL, 

PROGRAMJÁRÓL ÉS GYAKORLATÁRÓL

5



Megerősítjük azt  a  gondolatot,  hogy  mindenkinek  joga  van a  
tanuláshoz,  mint  ahogy  ez  az  1948-as  Általános  Emberi  Jogok  
Nyilatkozatában  is  benne  foglaltatik,  megújítjuk  az  1990-es 
Oktatás  Mindenkinek  Világkonferencián  a  világközösség  által  
kötött megállapodást, hogy mindenki számára biztosítva legyen a 
tanuláshoz való jog, tekintet nélkül az egyéni különbségekre,

Felelevenítünk számos ENSZ nyilatkozatot, különösen az 1993-
as Alapszabályokat a fogyatékosok egyenlő esélyeire vonatkozóan,  
melyek  szorgalmazzák,  hogy  az  államokban  a  fogyatékosok  
oktatása szerves része legyen az oktatási rendszernek,

Megelégedetten nyugtázzuk a kormányok, támogató csoportok,  
közösségek,  szülői  csoportok és különösen a fogyatékos emberek 
szervezeteinek nagymértékű részvételét a többségi oktatásban való  
részvétel lehetőségeinek kutatásában, azok érdekében, akik eddig 
ebből  speciális  szükségleteik  miatt  kimaradtak;  és 
nagyrabecsülésünket  fejezzük  ki  minden  kormány,  szakmai 
egyesület és kormányközi szervezet magas rangú képviselőjének a  
Világkonferencián való aktív részvételért.
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1.
Mi,  a  Sajátos  Nevelési  Igényű  Tanulók  Oktatásáról  Szóló 
Világkonferencia  résztvevői  –  92  kormány  és  25  nemzetközi 
szervezet  képviseletében  –  1994  június  7.  és  10.  között,  a 
spanyolországi Salamancában tartott  ülésen ezennel megerősítjük 
elkötelezettségünket  az  „Oktatás  Mindenkinek”  program  iránt, 
felismerve  a  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek,  fiatalok  és 
felnőttek  oktatásának  szükségességét  és  sürgősségét  a 
hagyományos oktatási rendszeren belül, és hozzájárulunk a sajátos 
nevelési  igényű  tanulók  oktatásának  „Cselekvési  Tervéhez”; 
felszólítjuk  a  kormányokat  és  szervezeteket,  hogy  a  terv 
javaslatainak és ajánlásainak szellemében cselekedjenek. 

2.
Hisszük és kijelentjük, hogy:
• minden  gyermeknek  alapvető  joga  van  a  közoktatáshoz,  és 

mindenkinek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy elérhető és 
fenntartható  legyen  számára  egy  elfogadható  színvonalú 
tanulás.

• minden  gyermeknek  egyéni  tulajdonságai,  érdeklődési  köre, 
képességei és tanulási szükségletei vannak,

• az  oktatási  rendszereket  úgy kell  megtervezni  és  az  oktatási 
programokat  úgy  kell  bevezetni,  hogy  azokban  figyelembe 
vegyék  a  tanulók  sajátosságainak  és  szükségleteinek 
legkülönbözőbb voltát,

• mindenkinek, aki sajátos nevelési igénnyel rendelkezik, legyen 
lehetősége  arra,  hogy  olyan  többségi  iskolába  járjon,  amely 
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alkalmazkodik  hozzá,  továbbá  egy  gyermekközpontú 
pedagógiával képes kezelni ezen sajátos nevelési igényeket,

• az  ilyen  inkluzív  orientáltságú  iskolák  a  leghatékonyabb 
eszközei  a  diszkrimináció  elleni  küzdelemnek,  mert 
létrehoznak  egy  befogadó  társadalmat,  és  mindenkinek 
lehetőséget  biztosítanak  a  tanuláshoz;  ráadásul  a  gyermekek 
többségének  hatékonyabb  oktatást  nyújtanak,  és  javítják  az 
egész oktatási rendszer eredményességét és hatékonyságát.

3.
Felkérünk minden kormányt, hogy törekedjen arra, hogy: 
• a  törvényhozás  elveiben  és  a  költségvetésben  is  részesítsék 

előnyben  az  oktatás  fejlesztését  és  kiterjesztését  az  egyéni 
különbségektől  és  nehézségektől  függetlenül  minden 
gyermekre,

• a törvényekben jelenjen meg az inkluzív oktatás alapelve,  és 
vegyenek fel  minden gyermeket a többségi iskolákba, hacsak 
nincs nyomós ok arra, hogy másként cselekedjenek,

• szervezzenek a témában konzultációkat, és működjenek együtt 
azon  országokkal,  amelyeknek  már  vannak  tapasztalataik  az 
inkluzív oktatás területén,

• biztosítsák  a  pedagógiai  szolgáltatások  decentralizált  és  a 
részvételt  támogató  működését  a  tervezés,  ellenőrzés  és 
értékelés terén a sajátos nevelési igényű gyermekek és felnőttek 
számára, 

8



• ösztönözzék  és  segítsék  elő  a  szülők,  és  a  fogyatékosok 
érdekvédelmi  szervezeteinek  és  közösségeinek  részvételét  a 
sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  oktatásával  kapcsolatos 
tervezési és a döntéshozó folyamatokban,

• helyezzenek  nagyobb  hangsúlyt  a  korai  felismerésre  és 
fejlesztésre, csakúgy mint a szakképzésre az inkluzív oktatáson 
belül,

• gondoskodjanak arról, hogy az oktatási rendszer átalakuljon, és 
a  tanárképzési  illetve  tanártovábbképzési  programok 
tartalmazzák az inkluzív iskolákban a sajátos nevelési igényű 
gyermekek oktatásához szükséges szolgáltatások megjelenését.

4.
A nemzetközi szervezetekhez is szólunk, különösen:

• azokhoz  az  állami  testületekhez,  melyeknek  nemzetközi 
együttműködési  programjaik  vannak,  a  nemzetközi  pénzügyi 
alaphoz - különösen az Oktatás Mindenkinek Világkonferencia 
szponzoraihoz  -,  az  Egyesült  Nemzetek  Szövetségének 
Nevelésügyi,  Tudományos  és  Kulturális  Szervezetéhez 
(UNESCO),  az  Egyesült  Nemzetek  Szövetségének 
Gyermeksegélyezési  Alapjához  (UNICEF),  az  Egyesült 
Nemzetek  Fejlesztési  Programjához  (UNDP)  és  a 
Világbankhoz, hogy

- fogadják el  az  inkluzív  oktatás szemléletét,  támogassák a 
sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásának fejlesztését, 
mint minden oktatási program nélkülözhetetlen részét;
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• - az Egyesült Nemzetek Szövetségéhez, annak szakhivatalaihoz, 
különösen  a  Nemzetközi  Munkaügyi  Szervezethez  (ILO),  az 
Egészségügyi  Világszervezethez,  az  UNESCO-hoz  és  az 
UNICEF-hez, hogy 

- törekedjenek  a  technikai  együttműködés  erősítésére 
valamint  a  hálózatépítés  növelésére,  hogy  még 
hatékonyabban  támogathassák  a  sajátos  nevelési  igényű 
gyermekek  oktatásának  bővítését,  hogy  az  mindenkire 
kiterjedt és integrált legyen;

• azokhoz a civil szervezetekhez, melyek részt vesznek különböző 
állami programokban és szolgáltatások közvetítésében, hogy:

- erősítsék együttműködésüket a hivatalos állami szervekkel, 
és  fokozzák  részvételüket  a  sajátos  nevelési  igényű 
gyermekek  oktatásának  tervezésében,  kivitelezésében, 
értékelésében;

• az UNESCO-hoz, mint az Egyesült  Nemzetek Szövetségének 
Nevelésügyi Szervezetéhez, hogy

- biztosítsa  a  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  oktatási 
programjának  napirenden  tartását  minden  oktatással 
összefüggő fórumon,

- mozgósítsa  az  oktatással  foglalkozó  szervezeteket-
különösen  a  tanárképzéssel  foglalkozókat  -,  hogy 
megkülönböztetett  figyelemmel  készítsenek  fel  minden 
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pedagógusjelöltet  a  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek 
oktatására,

- ösztönözze  a  tudományos  közösséget  a  kutatások  és 
hálózatok fejlesztésére; helyi információs és dokumentációs 
központok  kiépítésére;  ezenkívül  szolgáljon  az  ilyen 
tevékenységek  ellenőrző  intézményeként,  és  terjessze 
országos  szinten  az  e  nyilatkozat  értelmében  elért 
eredményeket és megvalósított terveket,

- egy kiterjesztett „Középtávú terv” keretében az elkövetkező 
időszakban  (1996-2002)  mozgósítson  egy  alaptőkét  az 
inkluzív iskolák és szervezetek támogatására, mely lehetővé 
tenné  olyan  kísérleti  programok  elindítását,  melyek 
terjeszthetnék  az  új  szemléletet,  és  olyan  ellenőrző 
intézmények  létrehozását,  amelyek  szükségesek  a  sajátos 
nevelési igényű gyermekek oktatásához.

5.
Végezetül,  hálásan  köszönjük  a  spanyol  kormánynak  és  az 
UNESCO-nak a konferencia megszervezését, és kérjük őket, hogy 
minden erejükkel azon legyenek, hogy erre a Nyilatkozatra és az 
ezt  követő  Cselekvési  Tervezetre  felhívják  a  világ  figyelmét, 
különösen az olyan fontos fórumokon, mint a Szociális Fejlődés 
Csúcskonferenciája  (Koppenhága,  1995)  és  a  Nők 
Világkonferenciája (Beijing, 1995). 

Közfelkiáltással elfogadva 1994. június 10-én Spanyolországban,  
Salamanca városában. 
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Cselekvési Tervezet
A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK 

OKTATÁSÁHOZ
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Bevezetés

1.A sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  oktatásának  Cselekvési 
Tervét  a  „Sajátos  nevelési  igényű gyermekek oktatásáról”  szóló 
világkonferencia  fogadta  el,  amelyre  a  spanyol  kormány  és  az 
UNESCO közös szervezésében 1994. június 7-10. között került sor 
a  spanyolországi  Salamancában.  A  Világkonferencia  célja  a 
kormányok, nemzetközi szervezetek, a nemzeti segélyszervezetek, 
a civil szervezetek és más testületek politikájának informálása és fő 
cselekedeteiknek befolyásolása,  hogy ezen  szervezetek  is  tegyék 
magukévá a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásáról szóló 
Salamancai nyilatkozat alapelveit, politikáját és gyakorlatát. A 
Cselekvési Tervezet  programjában feltétlenül számít a  résztvevő 
országok tapasztalataira, valamint az ENSZ és más kormányközi 
szervezetek  –  különösen  a  Hátrányos  Helyzetűek 
Esélyegyenlőségének  Biztosítása  Alapszervezetének1 – 
határozataira,  javaslataira  és  publikációira.  Figyelembe  veszi 
továbbá a Világkonferenciát előkészítő öt regionális szeminárium 
javaslatait, irányelveit és ajánlásait.

2.Minden  gyermeknek  joga  van  a  tanuláshoz,  ezt  egyértelműen 
rögzíti  az  Általános  Emberi  Jogok  Nyilatkozata,  és  ezt  újra 
megerősítette  az  Oktatás  Mindenkinek  Világkiáltvány.
Minden sajátos nevelési igényű személynek joga van kifejezni az 
igényeit a saját oktatásával kapcsolatban. A szülőknek alanyi joguk 
van  arra,  hogy  felvilágosítást  kapjanak  a  gyermekük 

1United  Nations  Standard  Rules  on  the  Equalization  of  Opportunities  for 
Persons  with  Disabilities,  A/RES/48/96,  Egyesült  Nemzetek  Határozata  –  az 
Egyesült  Nemzetek  Közgyűlése  által  elfogadvava,  a  48.  ülésszakban,  1993. 
december 20-án
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szükségleteihez,  körülményeihez,  vágyaihoz  legjobban  igazodó 
oktatási formáról.

3.A Cselekvési  Tervezet  irányelve szerint  az  iskoláknak  minden 
gyermeket be kell fogadniuk, függetlenül fizikai, értelmi, szociális, 
érzelmi,  nyelvi  vagy  egyéb  állapotától.  Mindez  vonatkozik  a 
hátrányos helyzetű illetve tehetséges gyermekekre,  utcán felnövő 
vagy dolgozó, távoli, elzárt vagy nomád közösségből származókra, 
illetve azokra is, akik nyelvi, etnikai vagy kulturális kisebbségből, 
vagy  más  elmaradott-  vagy  peremterületekről  illetve  hátrányos 
helyzetben  lévő  közösségekből  származnak.  Ezen  feltételek 
megteremtése  nagy  kihívást  jelent  az  iskolarendszer  számára.  E 
cselekvési tervezet értelmében a "sajátos nevelési igény" kifejezés 
mindazon gyermekekre és fiatalokra vonatkozik, akiknek a sajátos 
nevelési  igényük  hátrányos  helyzetükből  vagy  tanulási 
nehézségükből  adódik.  Sok  gyermek  küszködik  tanulási 
nehézségekkel, ezért sajátos nevelési igényük van, néha iskolaéveik 
teljes  időszakában.  Az  iskolák  feladata  a  sikeres  oktatási  forma 
biztosítása minden gyermek számára, így a halmozottan hátrányos 
helyzetű gyermekek számára is. Egyre inkább egyetértés alakul ki 
abban, hogy a sajátos nevelési igényű gyermekeket és fiatalokat a 
többségi nevelési-oktatási rendszerbe kell bevonni. Ez az egyetértés 
a  befogadó  (inkluzív)  iskola  gondolatához  vezetett.  Ezen 
iskoláknak  óriási  kihívást  jelent  egy  olyan  gyermekközpontú 
oktatás  kialakítása,  amely  sikeresen  oktat  minden  gyermeket, 
beleértve  azokat  is,  akik  súlyosan  hátrányos  helyzetűek  illetve 
fogyatékosok. Az ilyen iskolák nagy érdeme nemcsak a megfelelő 
színvonalú  oktatás  biztosítása  mindenki  számára,  hanem 
létrehozásuk  döntő  lépés  a  hátrányos  megkülönböztetés 
leküzdésében és  a  befogadó közösségek,  a  befogadó  társadalom 
építésében.
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Elengedhetetlen  a  társadalmi  szemléletváltás.  A  fogyatékos 
emberek problémáit túl sokáig nehezítette kirekesztő szemléletével 
a  társadalom,  amíg  a  bennük  rejlő  lehetőségek  helyett,  a 
hiányosságaikra koncentrált.

4. A sajátos nevelési igényű gyermekek nevelése ép gyermekekre 
vonatkozó pedagógiai módszereket is magába foglal, ami előnyt 
jelent  minden  gyermek  számára.  Alapja,  hogy  vállalja  az 
emberek  közti  különbségeket,  és  ennek  megfelelően 
megteremtse a lehetőségét annak, hogy az oktatásban a gyerekek 
különböző  igényeire  helyezve  a  hangsúlyt,  a  gyerekek 
szükségleteiknek megfelelően alakítsák a tanulási folyamatot és 
annak  ütemét,  ne  csupán  a  gyereket  próbálják  előre 
megállapított  követelmények  közé  szorítani.  A 
gyermekközpontú pedagógia minden tanuló számára előnyös - 
ennek  következtében  az  egész  társadalomnak  is.  Az  eddigi 
tapasztalatok  alapján  az  ilyen  típusú  oktatással  lényegesen 
csökkenthető a más oktatási rendszerekben oly gyakori bukás, 
vagy  az  iskolából  való  kimaradás  aránya,  miközben  ezek  a 
rendszerek magasabb szintű teljesítmény elérését biztosítják. A 
gyermekközpontú  pedagógia  segítségével  elkerülhető  a 
felesleges  erőfeszítés,  és  a  remény  megrendülése,  ami  oly 
gyakran  következménye  a  gyengébb  minőségű  képzésnek, 
valamint a „mindenkire ráhúzható” szemléletnek. 
Mindemellett a gyermekközpontú iskolák megalapozhatnak egy 
emberközpontú, az emberek közötti különbségeket és az emberi 
méltóságot tiszteletben tartó társadalmat.

5. A Cselekvési Tervezet a következő részekből áll:
I.  Új  szemléletmód  a  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek 
nevelésében
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II. Az országos szintű cselekvés irányelvei
A. Szabályozás és szervezés
B. Iskolai tényezők
C. A megfelelő nevelők felvétele és képzése

       D. Külső támogató szolgáltatások
E. A legfontosabb területek
F. Közösségi perspektívák

  G. Szükséges erőforrások
III. A helyi és nemzetközi szintű cselekvés irányelvei
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I

ÚJ SZEMLÉLETMÓD 
A SAJÁTOS NEVELÉSI 
IGÉNYŰ GYERMEKEK 

NEVELÉSÉBEN
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6.  Az  elmúlt  húsz  év  társadalompolitikája  egyre  inkább  az 
integrációt és a részvételt támogatta a kirekesztéssel szemben. 
Az  inklúzió  és  az  aktív  részvétel  elengedhetetlen  az  emberi 
méltóság megőrzéséhez és az emberi jogok gyakorlásához. Az 
oktatás  területén  belül  mindez  olyan  stratégiák  kidolgozását 
jelenti,  amelynek célja  a  lehetőségek teljes  körű egyenlősége. 
Számos  ország  példája  azt  mutatja,  hogy  a  sajátos  nevelési 
igényű  gyermekek  és  fiatalok  integrációja  a  legjobban  olyan 
inkluzív  iskolákban  valósítható  meg,  amelyek  minden  egyes 
gyermeket szolgálnak az adott közösségben. A sajátos nevelési 
igényű tanulók ebben a környezetben érhetik el  a legnagyobb 
fejlődést a tanulás és a szociális integráció terén. Mindamellett, 
hogy az inkluzív iskolákban a  legmegfelelőbb a  környezet  az 
egyenlő  lehetőségek  megteremtésére  és  a  teljes  mértékű 
részvételre,  sikerükhöz nem csak a  tanárok,  hanem az  iskolai 
dolgozók,  az  osztálytársak,  a  családok  és  önkéntesek  közös 
fáradozására  is  szükség  van.  A  szociális  intézmények 
megreformálása nem pusztán technikai feladatok elvégzésében 
rejlik,  sokkal  inkább  függ  a  társadalmat  alkotó  egyének 
meggyőződésétől, elkötelezettségétől, és jóakaratától.

7.  Az  inkluzív  iskolák  alapelve,  hogy  minden  gyermek  együtt 
tanuljon,  amennyire  csak  lehetséges,  függetlenül  a  felmerülő 
nehézségektől és különbségektől. Az inkluzív iskoláknak fel kell 
ismerni a tanulók különböző igényeit, és alkalmazkodniuk kell 
hozzájuk mind a tanulási–tanítási stílus, mind pedig az oktatás 
tartalma  tekintetében,  biztosítva  a  magas  színvonalú  oktatást 
mindenki számára, megfelelő tanmenettel, szervezéssel, tanítási 
stratégiával,  az  erőforrások  felhasználásával  és  az  adott 
közösségekkel való folyamatos kapcsolattartással.
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8.  Az  inkluzív  iskolák  lényege,  hogy  a  sajátos  nevelési  igényű 
tanulók  megkapjanak  minden  támogatást,  ami  szükséges  a 
sikeres oktatásukhoz. Az inkluzív iskoláztatás a leghatékonyabb 
formája a sajátos nevelési igényű gyermekek és társaik között 
kialakítandó  szolidaritás  megalapozásának.  A  gyermekek 
speciális iskolákban  -vagy elkülönített osztályokban  - történő 
elhelyezésére csak kivételes esetekben kerülhet sor. Ez azokban 
a ritka esetekben ajánlott, amikor teljesen nyilvánvaló, hogy a 
többségi  tanteremben történő oktatás  semmilyen  körülmények 
között  nem  felel  meg  a  gyermek  oktatási  és  szociális 
szükségleteinek, és amikor a gyermek saját vagy társai épségét 
ez veszélyeztetné.

9.  A  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  oktatásának  helyzete 
országonként  nagymértékben  különbözik.  Vannak  országok, 
ahol  jól  kialakított  rendszerben  speciális  iskolák  működnek a 
sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  számára.  Ezek  a  speciális 
iskolák értékes erőforrásokkal rendelkeznek az inkluzív iskolák 
kialakításához.  Az  ilyen  iskolákban  dolgozók  rendelkeznek  a 
megfelelő  szakismerettel,  amely  a  különböző  hátrányok  korai 
felismeréséhez és azonosításához szükséges. A speciális iskolák 
továbbá segítséget  nyújthatnak a  normál  iskolák dolgozóinak, 
mint  továbbképző-  és  módszertani  központok. Végül,  ezek  a 
speciális  iskolák  vagy  a  többségi  iskolákon  belüli  osztályok 
továbbra  is  folytatni  tudják  kisebb  létszámú  csoportokban  a 
gyermekközpontú  oktatást  azok  számára,  akiknek  olyan 
hátrányaik vannak,  melyek kizárják a  többségi  keretek között 
történő oktatásukat. A meglévő speciális iskolák fejlesztésének 
olyan irányba kell elindulnia, hogy új és szélesebb körű szakmai 
támogatást  tudjanak nyújtani  a  normál  iskolák számára,  hogy 
azok is meg tudjanak felelni a sajátos nevelési igényeknek. Ha 
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az egyénre szabott igényeknek megfelelő oktatási módszereket 
és  a  tananyag  tartalmát  összehangolják,  ez  még  egy  fontos 
tényezőt  jelent,  amivel  a  speciális  iskolákban  dolgozók 
jelentősen hozzájárulhatnak a többségi iskolákban zajló speciális 
oktatáshoz.

10. Az olyan országokban, ahol egyáltalán nem vagy csak kevés 
speciális  iskola  működik,  általában  célszerűbb  rögtön  az 
inkluzív  iskolák  létrehozására  koncentrálni.  A  meglévő 
szakszolgálatok munkáját  pedig támogatni  kell,  hogy képesek 
legyenek a gyerekek és fiatalok legnagyobb részét megfelelően 
segíteni. Elsősorban a pedagógusképzésben fel kell készíteni a 
jelölteket a sajátos nevelési igényű tanulók oktatására, valamint 
megfelelően  felszerelt  központokat  kell  biztosítani,  ahová  az 
iskolák  támogatásért  fordulhatnak.  A  tapasztalatok  alapján  
- különösen a fejlődő országokban - a magas költségű speciális 
iskolák  valójában  csak  a  diákok  egy  kis  része,  a  városi  elit 
gyermekei  számára  jelentenek  kedvező  megoldást.  Ennek 
következtében  a  sajátos  nevelési  igényű  diákok  többsége  – 
különösen a vidéki körzetekben - nem kapja meg a szükséges 
ellátást.  Becslések  szerint  a  fejlődő  országokban  a  speciális 
oktatást igénylő gyerekek kevesebb, mint egy százaléka részesül 
jelenleg  a  meglévő  szolgáltatásokból.  A tapasztalatok  azt  is 
mutatják,  hogy  az  inkluzív  iskolák,  amelyek  egy  közösség 
összes gyermekének igényeit kiszolgálják, képesek a leginkább 
elnyerni a közösség támogatását, és megtalálni azokat a kreatív 
és  innovatív  megoldásokat,  amelyek  korlátozott  erőforrásaik 
közepette is megvalósíthatók.

11.  A  kormányok  oktatáspolitikájának  kialakításában  minden 
ember  oktatására  koncentrálni  kell,  az  ország  minden részén, 
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mindenféle gazdasági körülmények között, mind a magán, mind 
az állami iskolákban.

12. Mivel az elmúlt időkben a hátrányos helyzetű gyerekeknek csak 
nagyon kis része számára volt elérhető az oktatás - különösen a 
világ fejlődő országaiban - hátrányos helyzetű felnőttek milliói 
vannak, akik még elemi oktatásban sem részesültek. Ezért közös 
erőfeszítésre van szükség, hogy a speciális szükségletű felnőttek 
az  alapműveltséget,  az  írás-olvasást  és  számolási  készséget 
felnőttoktatási program keretében elsajátíthassák.

13. Kifejezetten fontos annak felismerése, hogy a nők kétszeresen 
hátrányos  helyzetűek,  mivel  a  nemük  miatti  előítélet 
hozzáadódik  a  fogyatékosságuk  okozta  problémákhoz.  A 
férfiaknak és a nőknek egyenlő módon kell hatást gyakorolniuk 
az  oktatási  programok  kialakítására,  és  ugyanolyan 
lehetőségeket  kell  számukra  biztosítani.  Külön  erőfeszítéseket 
kell  tenni  a  fogyatékos  lányok  és  asszonyok  oktatási 
programokban való részvételének támogatására.

14.  A  Tervezetet egy  átfogó  útmutatónak  szánjuk  a  speciális 
oktatás  keretein  belül  tervezett  intézkedésekhez.  Nyilvánvaló, 
hogy  ez  a  tervezet  nem  tudja  figyelembe  venni  a  világ 
különböző  országainak  változatos  helyzetét,  ezért  úgy  kell 
átvenni  és  alkalmazni,  hogy  a  helyi  igényeknek  és 
körülményeknek megfeleljen. Ahhoz, hogy hatékony legyen, ki 
kell  egészíteni  nemzeti,  regionális  és  helyi  cselekvési 
tervezetekkel, amelyek abból a politikai és társadalmi igényből 
származnak,  hogy  az  oktatás  mindenki  számára  elérhető 
legyen.
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II. 

AZ ORSZÁGOS SZINTŰ 
CSELEKVÉS 
IRÁNYELVEI
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A. SZABÁLYOZÁS ÉS 
SZERVEZÉS 

15.  Az  integrált  oktatás  és  a  közösségi  alapú  rehabilitáció  két  
egymást  kölcsönösen  kiegészítő  és  támogató  megközelítés  a  
sajátos  nevelési  igényű gyermekek  oktatásában.  Mindkettő  az  
inklúzió,  az  integráció  és  a  részvétel  alapelveire  épül,  és  az  
Oktatás  Mindenkinek célt kitűző, nemzeteken átívelő stratégia 
részeként  mindkettő  jól  bevált  és  hatékony  megközelítés  az 
egyenlő  hozzáférés  elérésében  a  sajátos  nevelési  igényű 
személyek  számára.  Az  egyes  országok  figyelmébe  ajánljuk  a 
következő  pontokat  oktatási  rendszerük  szabályozására  és  
szervezésére vonatkozólag:

16.  A  törvényhozásnak  figyelembe  kell  vennie  a  fogyatékos 
gyermekek, fiatalok és felnőttek esélyegyenlőséghez való jogát 
az  alap-,  közép-  és  felsőfokú  oktatáson  belül,  amennyire 
lehetséges, integrált környezetben.

17.  Az  egészség,  szociális  jólét,  szakképzés  és  foglalkoztatás 
területein párhuzamos és kiegészítő rendelkezéseket kell hozni 
az  oktatási  törvények  támogatásának  és  érvényesítésének 
érdekében.

18. Az oktatáspolitikának minden szinten - az országostól a helyi 
szintig  -  garantálnia  kell,  hogy  a  fogyatékos  gyermek  a 
lakóhelyéhez legközelebb eső iskolába járhasson, vagyis abba az 
iskolába, amelyikbe akkor járna, ha nem lenne fogyatékos.
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19. A gyakorlatban a fogyatékos gyermekeknek is szerepelniük kell 
az  országos szintű tervezetekben,  melynek szerves  részét  kell 
képezze  az  Oktatás  Mindenkinek elnevezésű  program.  Még 
azokban a kivételes esetekben, ahol a gyermek speciális iskolába 
jár,  sem  szükségszerű,  hogy  az  oktatás  teljesen  elkülönítve 
folyjon.  Ilyenkor  is  ajánlatos,  hogy  a  gyermek  részleges 
integráció  keretein  belül  a  többségi  iskolát  is  látogassa. 
Biztosítani  kell  a  sajátos  nevelési  igényű  fiataloknak  és 
felnőtteknek is a szükséges ellátást, hogy teljes mértékben részt 
vehessenek  a  közép-  vagy  felsőoktatásban  és  a 
továbbképzéseken. Különös figyelmet kell fordítani az egyenlő 
hozzáférés és esélyegyenlőség biztosítására a fogyatékos lányok 
és nők esetében.

20. A halmozott illetve a súlyosan halmozott fogyatékossággal élő 
gyermekek  szükségletei  kiemelt  figyelmet  érdemelnek. 
Ugyanolyan jogokkal rendelkeznek, mint a társadalom bármely 
tagja, és annak a célnak az érdekében, hogy felnőttként elérjék a 
lehetőségeikhez  mérten  leginkább  független  életet,  a 
képességeiknek megfelelő legjobb oktatásban kell részesülniük.

21.  Az  oktatáspolitikának  tekintettel  kell  lennie  az  egyéni 
különbségekre  és  helyzetekre.  Fel  kell  ismerniük  például  a 
jelbeszéd fontosságát, mint a siketek kommunikációs eszközét, 
és biztosítani kell a szükséges ellátást számukra, hogy nemzeti 
jelbeszédükkel vehessenek részt az oktatásban. A siket illetve a 
siket-vak  emberek  egyedi  kommunikációs  igényei  miatt 
oktatásukra alkalmasabb lehet a speciális iskola, vagy a többségi 
iskolában egy speciális tagozat.
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22. A sajátos nevelési igényű emberek költséghatékony oktatása és 
képzése  érdekében  olyan  közösségre  épülő  rehabilitációt  kell 
kialakítani,  amely  egy  globális  stratégia  részét  képezi.  A 
közösségre  épülő  rehabilitációt  a  közösségépítésen  belül  egy 
speciális  megközelítésként  kell  felfognunk,  aminek  célja  a 
rehabilitáció,  minden  fogyatékos  ember  esélyegyenlősége  és 
szociális integrációja; megvalósításának maguk a fogyatékosok, 
családjaik  és  közösségeik,  valamint  megfelelő  oktatási, 
egészségügyi,  szakképzési  és  jóléti  szolgáltatások  egyesült 
erejével kell történnie.

23. Mind a politikának, mind pedig a gazdasági intézkedéseknek 
ösztönözniük  kell,  illetve  meg  kell  könnyíteniük  az  inkluzív 
iskolák  kialakítását.  Azokat  az  akadályokat,  melyek 
megnehezítik  az  átjárhatóságot  a  speciális  és  hagyományos 
iskolák között, el kell hárítani, és egy általános adminisztrációs 
rendszert  kell  létrehozni.  A  beilleszkedés  folyamatát  olyan 
statisztikai  eljárások  segítségével  kell  figyelemmel  kísérni, 
amelyek megmutatják, hogy hány fogyatékos tanuló részesül a 
sajátos nevelési igényű gyermekek oktatására szánt forrásokból. 

24. Minden szinten erősíteni kell az együttműködést az oktatási, az 
egészségügyi,  a  foglalkoztatási  és  a  szociális  ügyekért  felelős 
szervek  között,  a  közeledés  és  a  kölcsönös  kiegészítés 
érdekében. A tervezés és az együttműködés során arra is ügyelni 
kell,  hogy milyen valós és lehetséges szerepet tölthetnek be a 
közhivatalok és a civil szervezetek. Külön erőfeszítéseket kell 
tenni  arra,  hogy  elnyerjük  a  közösség  támogatását  a  sajátos 
nevelési  igényű  tanulók  oktatási  igényeiknek  teljesítése 
érdekében. 
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25. A nemzeti  hatóságok kötelesek figyelemmel kísérni a sajátos 
nevelési  igényű  tanulók  oktatásának  finanszírozását,  és 
együttműködve nemzetközi partnereikkel, kötelesek biztosítani, 
hogy  az  összhangban  álljon  az  Oktatás  Mindenkinek 
programban  célul  kitűzött  nemzeti  prioritásokkal  és 
irányelvekkel.  A két-  és  többoldalú  szervezeteknek  a  maguk 
szempontjából kell figyelembe venniük a sajátos nevelési igényű 
tanulók  oktatását  érintő  nemzeti  elveket,  amikor  a  velük 
kapcsolatos  terülteken  zajló  programok  tervezésében  és 
kivitelezésében részt vesznek.

27



B. ISKOLAI TÉNYEZŐK
26.  A tanulók  széles  körét  befogadó -  mind városi,  mind  vidéki  

területeken  működő  -  inkluzív  iskolák  kialakításához  a 
következőkre  van  szükség:  a  befogadás  elvének  világos  és  
hangsúlyos  megfogalmazására,  a  megfelelő  anyagi  ellátással  
együtt;  hatékony  tájékoztatásra  az  előítéletek  leküzdése,  a  
tájékozott  és  pozitív  hozzáállás  kialakítása  érdekében;  
széleskörű  tájékoztatási  és  képzési  programra  és  a  szükséges  
támogató  szervezetek  biztosítására.  Változtatások  szükségesek  
az iskoláztatás minden alábbi, valamint sok más tényezőjében az 
inkluzív  iskolák  sikeréért:  tanterv,  épületek,  iskolaszervezés,  
pedagógia,  értékelés,  személyzet,  iskolai  etika  és  a  tanterven  
kívüli tevékenységek területein.

27.  A kívánatos változtatások nemcsak a  sajátos  nevelési  igényű 
gyermekek beilleszkedésével állnak szoros kapcsolatban, hanem 
egy szélesebb oktatási  reform részei  is,  ami ahhoz szükséges, 
hogy  javítsák  annak  minőségét  és  tartalmát,  hogy  minden 
tanulónál magasabb szintű tanulási hatékonyságot érjenek el. A 
„World  Declaration  on  Education  for  All” (Az  Oktatás 
Mindenkinek  Világméretű  Nyilatkozat)  kiemelte  a 
gyermekközpontú  megközelítés  fontosságát,  aminek  minden 
gyermek  sikeres  iskoláztatása  a  célja.  Rugalmasabb, 
alkalmazkodóbb  rendszerek  alkalmazása  szükséges,  amelyek 
jobban  figyelembe  veszik  a  gyermekek  eltérő  igényeit,  és 
hozzájárulnak  mind  az  oktatás  sikeréhez,  mind  a 
beilleszkedéshez.  A  következő  irányelvek  a  sajátos  nevelési 
igényű  tanulók  inkluzív  oktatása  során  figyelembe  veendő 
pontokra koncentrálnak.
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Tantervi rugalmasság

28.  A tanterveket  kell  e  gyermekek  szükségleteihez  igazítani  és 
nem fordítva. Az iskoláknak ezért a tanterven belül lehetőséget 
kell  biztosítaniuk  a  különböző  képességű  és  érdeklődésű 
gyermekek számára.

29.  A  sajátos  nevelési  igényű  gyermekeknek  a  tanulásukhoz 
szükséges nagyobb támogatást  a közös,  nem pedig egy külön 
tanterv keretein belül kell megkapniuk. A követendő alapelv az, 
hogy  minden  gyermeknek  ugyanazt  az  oktatást-nevelést  kell 
nyújtani,  biztosítva  ebben a  nagyobb segítséget  és  támogatást 
azoknak, akiknek szükségük van rá.

30.  A tudás  megszerzése nemcsak a  formális  és  elméleti  oktatás 
kérdése. Az oktatás tartalmát magas színvonalúvá és az egyének 
igényeinek megfelelővé kell tenni , hogy teljes mértékben részt 
vehessenek  a  fejlesztésben.  A  tanítás  során  figyelembe  kell 
venni a tanulók saját tapasztalatait és gyakorlati érdeklődését a 
motiválás érdekében.

31.  A  gyermekek  fejlődésének  követése  érdekében  felül  kell 
vizsgálni az értékelési eljárásokat. Formatív, fejlesztő értékelést 
kell alkalmazni a nevelési folyamatban, hogy mind a tanár, mind 
a tanuló tisztában legyen a tanulásban történő előrehaladással, 
valamint,  hogy  felismerjék  a  nehézségeket  és  segítsék  a 
tanulókat azok leküzdésében. 

32. A sajátos nevelési igényű gyermekeknek folyamatos támogatást 
kell  nyújtani  a  hagyományos  osztályokon  belüli  minimális 
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segítségtől kezdve az iskolán belüli tanulást segítő programokig, 
melyekben szükség van gyógypedagógusok segítségére, illetve 
külső támogatásra.

33.Megfelelő és megfizethető technikai eszközöket kell használni, 
ha azok szükségesek az iskola tantervének eredményességéhez, 
továbbá  segítik  a  mobilitást  és  a  tanulást.  A  technikai 
segédeszközök  használatának  gazdaságosabb  és  hatékonyabb 
útja, ha minden körzetben van egy központ, melyben az egyéni 
szükségleteknek megfelelően, szakértelemmel állítják össze az 
eszközöket, és a karbantartásukat is biztosítják. 

34.  Lehetőségeket  kell  teremteni,  és  kutatásokat  kell  szervezni 
nemzetközi  és  helyi  szinteken,  hogy  megfelelő  segítő 
technológiai rendszerek épüljenek ki a sajátos nevelési igényű 
gyermekek  oktatásában.  Azoknak  az  államoknak,  melyek 
jóváhagyták a Firenzei Egyezményt, támogatniuk kell a sajátos 
nevelési  igényű emberek szükségleteivel kapcsolatos anyagok, 
felszerelések  és  eszközök  szabad  áramlását.  Egyidejűleg 
megkérték  azokat  az  államokat,  melyek  nem  csatlakoztak  az 
egyezményhez,  hogy  tegyenek  hasonló  lépéseket  a 
szolgáltatások,  illetve  az  oktatási  és  kulturális  javak  szabad 
áramlásának érdekében.

Iskolaigazgatás 

35.  A  helyi  fenntartók  és  iskolaigazgatók  fontos  szerepet 
játszhatnak  a  sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  számára  is 
megfelelő  iskolák  kialakításában,  amennyiben  kellő 
döntéshozatali hatáskörrel rendelkeznek és megfelelő képzésben 
részesülnek. Az ő feladatuk egy sokkal rugalmasabb igazgatási 
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eljárás  kialakítása,  a  meglévő  erők  koncentrálása,  a  tanulási 
lehetőségek változatosságának biztosítása, annak előmozdítása, 
hogy a gyermekek segítsék egymást, hogy támaszt nyújtsanak 
azoknak a tanulóknak, akik nehézségekkel  küzdenek, és hogy 
szoros  kapcsolatot  alakítsanak  ki  a  szülőkkel  és  a  helyi 
közösséggel.  A sikeres  iskolavezetés  a  tanárok  és  az  iskolai 
munkatársak aktív és kreatív bevonásával egy olyan hatékonyan 
együttműködő  közösség  munkáján  múlik,  ahol  a  tanulók 
szükségletei az iskoláéval találkoznak. 

36.  Az  iskolaigazgatóknak  nagy  felelősségük  van  a  pozitív 
hozzáállás  kialakításában  a  teljes  iskolai  közösségben,  és  a 
hatékony együttműködés támogatásában a  tanárok és a  segítő 
munkatársak között. Különböző megbeszélések és egyeztetések 
során kell előkészíteni a megfelelő támogatási formákat, illetve 
meghatározni  a  pontos  feladatköröket  az  oktatási-nevelési 
folyamatban.

37. Minden iskolának olyan közösségnek kell lennie, melynek 
dolgozói  együtt  felelősek  minden  diák  sikeréért  vagy 
kudarcáért.  A sajátos nevelési  igényű tanulók oktatása-
nevelése  nem  egyetlen  tanár  felelőssége,  hanem  egy 
egész  tanári  közösségé.  Ösztönözni  kell  a  szülőket  és 
más  segítőket,  hogy aktívan  vegyenek részt  az  iskolai 
munkákban. Mindenekelőtt azonban a tanárok játsszák a 
vezető  szerepet  az  oktatási  folyamatban,  mert  a 
különböző források felhasználásával az iskolában és az 
iskolán kívül is segítik a gyerekeket.
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Tájékoztatás és kutatás 

38. A gyakorlatban bevált példák terjesztése segíthet a tanítás és 
tanulás  minőségének  javításában.  A  lényeges  kutatások 
ténymegállapításairól való tájékoztatás szintén fontos lehet. Az 
országos szintű tapasztalatok összegyűjtése és a dokumentációs 
központok  létrehozása  segítheti  egy  nemzetközi  információs 
rendszer létrehozását.

39.  A kutatóintézetek  és  tantervet  kidolgozó központok  kutatási, 
illetve  fejlesztő  programjába  bele  kell  kerülniük  a  sajátos 
nevelési  igényű  tanulókat  érintő  kérdéseknek  is.  Ezeken  a 
területeken belül  is  kiemelt  figyelmet kell  kapniuk azoknak a 
gyakorlati kutatásoknak, melyek a tanítási-tanulási folyamat új 
eljárásait  keresik.  Ezekben  a  kutatásokban  a  tanároknak  is 
aktívan részt kell venniük, mind a gyakorlati munkában, mind 
ennek értékelésében.  Kísérleti  kutatásoknak és  nagyon  alapos 
tanulmányoknak  kell  alátámasztaniuk  a  döntéshozatalt  és  a 
jövőbeli lépések irányítását. Ezeket a különböző országok által 
végrehajott  kutatásokat  és  tanulmányokat  együttműködve 
lehetne végrehajtani.
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C. A MEGFELELŐ NEVELŐK 
FELVÉTELE ÉS KÉPZÉSE

40.  Az  oktatási  folyamatban  részt  vevő  személyek  megfelelő 
felkészítése kulcsfontosságú szerepet játszik az inkluzív iskolák 
létrehozásának  előmozdításában.  Ezenkívül  egyre  szélesebb 
körökben  elismerik,  hogy   fontos  olyan  fogyatékossággal  élő  
tanárok  felvétele,  akik  példaként  szolgálhatnak  a  fogyatékos 
gyermekek számára. Ezért a következő javaslatokat tesszük.

41.  Minden  általános-  és  középiskolai  tanárképzésben  résztvevő 
hallgatónak  olyan  gyakorlati  képzést  kell  nyújtani,  mely 
elfogadó szemléletet közvetít számára a fogyatékossággal élők 
felé,  segítve őket, hogy képesek legyenek felismerni, hogy az 
iskolában milyen helyi segítségek igénybevételével érhetnek el 
eredményeket.  A  következő  ismeretek  és  képességek 
figyelembevétele a legfontosabb: elsősorban azok, amelyeket a 
minőségi  oktatás  során  megkövetelünk,  továbbá  a  speciális 
igények  diagnosztizálása,  a  tanterv  adaptálása,  a  segítő 
technológiák felhasználása, a szükségleteknek megfelelő tanítás 
a  magasabb  szintű  képességek  elérésének  érdekében  stb.  A 
gyakorlóiskolákban különös gondot kell fordítani arra, hogy a 
hallgatók  felkészüljenek  az  önállóságra,  hogy 
kibontakoztathassák  képességeiket  a  tanterv  adaptálásában, 
hogy  találkozzanak  a  tanítás  során  a  gyerekek  különböző 
szükségleteivel  és  hogy  együttműködjenek  speciális 
szakemberekkel és szülőkkel.
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42.  A  sajátos  nevelési  igényűek  oktatásához  szükséges 
képességeket figyelembe kell venni a tanulmányok értékelése és 
a tanári képesítővizsga során.

43.  Először  is  össze  kell  állítani  a  szakirodalmat,  majd 
továbbképzéseket  kell  szervezni  a  helyi  hivatalnokok, 
szupervízorok,  osztályfőnökök  és  munkaközösség-vezetők 
számára,  hogy  továbbfejleszthessék  képességeiket  ennek  a 
területnek  a  jobb  szervezettsége  érdekében,  segíteni  tudják 
illetve  meg  tudják  tanítani  erre  tapasztalatlanabb 
munkatársaikat.

44.  A legfőbb  kihívás  a  továbbképzések  megszervezése  minden 
tanár  számára,  és  az,  hogy  a  szolgáltatás  foglalja  magába  a 
legkülönbözőbb  és  gyakran  bonyolult  feltételeket.  A 
továbbképzéseket amennyire csak lehet az iskolai színtéren kell 
megszervezni,  a  képzőkkel  való  közvetlen  tapasztalatcserével, 
amelyet kiegészíthet a távoktatás, illetve minden más önfejlesztő 
módszer.

45.  A sajátos  nevelési  igényűek  oktatására  vonatkozó  speciális 
gyógypedagógiai  módszerek  alkalmazásához  külön 
kvalifikációra van szükség, amelynek teljesen illeszkednie kell a 
többségi tanárképzéshez és gyakorlathoz, azért hogy biztosítva 
legyen az átjárhatóság és a mobilitás.

46.  A  gyógypedagógus-képzést  felül  kell  vizsgálni  abból  a 
szempontból,  hogy  lehetővé  váljék  a  hallgatók  számára  a 
különböző  szervezeti  keretek  között  történő  munkavégzés,  és 
hogy  kulcsszerepet  vállalhassanak  a  gyógypedagógiai 
programok megvalósításában.
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47. A felsőoktatásban dolgozó oktatók kiemelt szerepet játszanak a 
sajátos  nevelési  igényű  tanulók  oktatása  módszertanának 
továbbfejlesztésében,  különösen  a  kutatásokban,  az 
értékelésben,  a  tanárképzésben,  a  gyakorlatok 
megszervezésében és az eszközök megtervezésében. A fejlett és 
fejlődő országok egyetemei és felsőoktatási intézményei között 
támogatni  kell  egy  hálózat  kiépítését.  A kutatás  és  a  képzés 
közötti kapcsolat ebben a folyamatban nagyon fontos. Legalább 
ennyire  fontos  a  fogyatékos  emberek  bevonása  a  kutatási  és 
képzési  folyamatba,  biztosítva  ezzel,  hogy  teljes  mértékben 
figyelembe veszik az ő szempontjaikat.

48.  Visszatérő  probléma  az  oktatási  rendszerben  -  még  a 
fogyatékosok  számára  nyújtott  legkiválóbb  oktatási 
rendszerekben  is  -  a  példaképek  hiánya.  A sajátos  nevelési 
igényű  gyermekek  számára  meg  kell  teremteni  a  lehetőséget 
arra,  hogy  olyan  fogyatékos  felnőttekkel  találkozzanak,  akik 
sikereket értek el, hogy saját életmódjuk mintaként szolgáljon, 
valódi  kilátásokat  felmutatva  ezzel.  Továbbá  a  fogyatékos 
tanulók  számára  olyan  képzést  kellene  biztosítani,  melyben 
vezetői készségeket sajátíthatnak el és példákat kaphatnak arra 
vonatkozóan,  hogy  ők  is  részt  vegyenek  azon  törvények 
alakításában,  melyek  hatással  lehetnek  későbbi  életükre.  Az 
oktatási  rendszernek  éppen  ezért  alkalmaznia  kell  képzett 
fogyatékos  tanárokat  és  oktatási  személyzetet,  bevonva  a 
környéken  élő,  sikeres  fogyatékos  személyeket  is  a  sajátos 
nevelési igényű gyermekek oktatásába. 
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D. KÜLSŐ TÁMOGATÓ 
SZOLGÁLTATÁSOK

49.  A  támogató  szolgáltatások  rendkívül  fontosak  az  inklúzió  
céljainak  megvalósítása  során.  Annak  érdekében,  hogy  ezt  
minden szinten biztosítsuk, a külső szolgáltatásokat elérhetővé  
kell  tenni  minden  sajátos  nevelési  igényű  gyermek  számára,  
ezért  az  iskolafenntartóknak  figyelembe  kellene  venniük  a  
következőket: 

50. A többségi iskolák számára nyújtott támogatást biztosíthatják a 
tanárképző intézmények és a speciális iskolák szakszolgálatai. 
Ez utóbbi  válhatna mindinkább a többségi iskolákat támogató 
központtá, közvetlen segítséget nyújtva a sajátos nevelési igényű 
gyermekek számára. A képző intézmények és a speciális iskolák 
is  biztosítani  tudják  azokhoz  a  speciális  eszközökhöz  és 
módszerekhez való hozzáférést és azokat a tanítási stratégiákat, 
amelyek nem adottak a megszokott osztálytermekben. 

51.  A  különböző  szakszolgálatoktól  és  intézményekből  érkező 
külső  segítséget,  amelyet  tanácsadók,  neveléspszichológusok, 
logopédusok, terapeuták stb. nyújthatnak, helyi szinten kellene 
koordinálni. Rengeteg iskola bizonyította már be, hogy hasznos 
stratégia  az  oktatási  erők  mozgósítása,  éppúgy,  mint  egy 
közösség  együttműködése.  Számos  iskolának  közösen  kellene 
vállalnia a felelősséget a térségükben élő sajátos nevelési igényű 
gyermekekért,  és  elosztani  a  szükséges  erőforrásokat.  Olyan 
intézkedések  is  szükségesek,  melyek  oktatáson  kívüli 
szolgáltatásokat is tartalmaznak. A tapasztalat mindenképpen azt 
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mutatja,  hogy  a  pedagógiai  szolgáltatások  hatékonysága 
növekedne,  ha  több  erőfeszítést  tennénk  az  összes  elérhető 
szaktudás és erőforrás optimális kihasználása érdekében.
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E. KIEMELT TERÜLETEK

52.  A sajátos  nevelési  igényű gyermekek  és  fiatalok  befogadása  
hatékonyabb  és  sikeresebb  lenne,  ha  speciális  szempontok  
jelennének meg az oktatási rendszer fejlesztésében a következő 
területeken: a kisgyermekkori nevelésben, hogy fokozzák minden 
gyermek tanulási képességét, a lányok oktatásában, és az iskola 
világából a felnőttek világába való átmenet időszakában.

Kisgyermekkori nevelés

53. Az inkluzív oktatás sikerességében jelentős szerepet játszik a 
korai felismerés és a sajátos nevelési igényű kisgyermekek korai 
fejlesztése.  A hat  éves  kort  megelőző  ellátásnak  és  speciális 
nevelési  programnak  fejlesztenie  és  segítenie  kell  a  fizikai, 
értelmi és szociális fejlődést és az iskolaérettséget. Ezeknek a 
programoknak  az  a  jelentős  gazdasági  értéke  az  egyének,  a 
családok  és  társadalom  számára,  hogy  megelőzik  a 
fogyatékosság súlyosbodását. A programoknak ezen a szinten el 
kell  ismerniük az inklúzió alapelvét,  és  átfogó módon ki  kell 
alakítaniuk  az  iskola  előtti  nevelés  és  a  kisgyermekkori 
egészségügyi ellátás együttműködését.

54.  Sok  ország  rendelkezik  elfogadott  irányelvekkel  a 
kisgyermekkori  nevelés  területén,  amely  vagy  az  óvodák, 
bölcsődék  fejlesztésének  támogatására  vonatkozik,  vagy  a 
családok tájékoztatása  és az ismert  programok megszervezése 
által  valósul  meg,  együttműködve  az  egészségügyi 
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szolgáltatásokkal  (egészségügyi,  védőnői  hálózat),  az 
iskolákkal, helyi családi- vagy nőszövetségekkel.

A lányok oktatása

55.  A sérült  lányok kétszeresen is  hátrányos helyzetben vannak. 
Fejlesztésükhöz  és  oktatásukhoz  különleges  erőfeszítésre  van 
szükség.  A  sajátos  nevelési  igényű  lányoknak  a 
pályaválasztáskor sok információra és tanácsra lenne szükségük, 
valamint mintákra, példákra, melyek segítenének nekik a reális 
választásban és előkészítenék felnőtt női mivoltukat.

Felkészülés a felnőttkorra

56. A sajátos nevelési igényű fiataloknak segítségre van szükségük, 
hogy sikeres legyen az átmenet az iskolás korból a munkát vállaló, 
felnőtt  életbe.  Az  iskoláknak  segíteniük  kell  őket,  hogy 
„gazdaságilag”  aktívvá  váljanak,  és  ki  kell  alakítaniuk  bennük 
azokat a képességeket, amelyek a mindennapi élethez szükségesek. 
Olyan jártasságokra van szükségük, amelyek a felnőtt élet szociális 
és  kommunikációs  igényeinek  megfelelnek.  Ennek  a  kihívásnak 
akkor lehet megfelelni, ha közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek 
az iskolán kívüli, valós élethelyzetekben. A sajátos nevelési igényű 
fiatalok  tantervének  tartalmaznia  kellene  kiegészítő  képzéseket, 
melyek  segítségével  a  felsőoktatásba  való  bekerülés  esélye 
javulhatna. A szakképzés a későbbi függetlenségüket segíti elő és 
hozzájárul  ahhoz,  hogy  az  iskola  elhagyása  után  közösségük 
hasznos  tagjává  válhassanak.
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Mindezen  tevékenységek  a  pályaválasztási  tanácsadók,  az 
állásközvetítő  irodák,  a  szakszervezetek,  a  helyi  törvényhozó 
hatalom és egyéb szervezetek bevonásával történjenek.

Felnőttképzés

57. A fogyatékos  felnőtteknek megkülönböztetett  figyelemre  van 
szükségük  a  felnőttképzési  vagy  a  továbbképzési  programok 
tervezése  és  megszervezése  terén.  A  fogyatékos  személyeknek 
támogatást  kell  nyújtani  ahhoz,  hogy  a  segítő  programokat 
elérhessék.  Olyan  speciális  képzéseket  kell  szervezni,  melyek 
alkalmazkodnak  a  fogyatékos  felnőttek  különböző  csoportjainak 
szükségleteihez és életfeltételeihez.
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F. KÖZÖSSÉGI PERSPEKTÍVÁK

58.  Nem csak az Oktatásügyi Minisztérium és az iskolák feladata 
az,  hogy  sikeresen  megvalósítsák  a  sajátos  nevelési  igényű 
gyermekek nevelésének célját. Ennek a célnak az eléréséhez a 
családok  együttműködése  is  szükséges,  valamint  a  közösségi  
illetve  önkéntes  szervezetek  mozgósítása  és  a  nagyközönség  
támogatása. Az a különböző országokból és régiókból származó 
tapasztalat,  amely  előrelépést  eredményez  a  sajátos  nevelési  
igényű  gyerekek  és  fiatalok  nevelési  lehetőségeinek 
kiegyenlítődésében, sok hasznos feladatot javasol.

Szülőkkel való viszony

59. A sajátos nevelési  igényű gyermekek nevelése a szülők és a 
szakemberek közös feladata. A szülők részéről tanúsított pozitív 
hozzáállás  kedvez  az  iskolai  és  a  társadalmi integrációnak.  A 
szülőknek  támogatásra  van  szükségük  ahhoz,  hogy  magukra 
vállalják  azt,  hogy  ők  egy  sajátos  nevelési  igényű  gyermek 
szülei. A családok és a szülők szerepe hatékonyabb lenne, ha a 
szükséges információkat egyszerű és érthető nyelven közölnék 
velük.  Az  információkra  való  igény  kifejezése,  és  a  szülői 
jártasság  begyakorlása  nagyon  fontos  feladat  olyan  kulturális 
közegekben,  ahol  csak  nagyon  kis  hagyománya  van  az 
iskoláztatásnak.  A szülőknek  és  a  pedagógusoknak  egyaránt 
szükségük  lehet  támogatásra  és  bátorításra  ahhoz,  hogy 
megtanuljanak egyenlő félként együttműködni.
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60. A szülők a legfontosabb partnerek gyermekeik sajátos nevelési 
igényeit  illetően,  és a lehetséges mértékig összhangba kellene 
hozni  a  fejlesztési  kínálatot  azzal  amit  a  szülők  kívánnak  a 
gyermekeiknek.

61. Egy együttműködő, támogató társas viszonyt kell kialakítani az 
iskolaigazgatók,  tanárok és  szülők között,  és  a  szülőket  aktív 
partnereknek  kell  tekinteni  a  döntéshozatalban.  A  szülőket 
bátorítani kell, hogy közreműködjenek az otthoni és az iskolai 
nevelési  tevékenységekben  (ahol  megfigyelhetik  a  hatékony 
módszereket,  és  megtanulhatják  hogyan  szervezzenek  iskolán 
kívüli  tevékenységeket),  továbbá  bátorítani  kell  őket  abban, 
hogy felügyelői és támogatói legyenek gyermekeik tanulásának.

62. A kormányoknak kezdeményezniük kell a szülői társas viszony 
előmozdítását, mind a politikai nyilatkozatokban, mind pedig a 
szülői  jogokat  érintő  törvényhozásban.  A szülői  egyesületek 
fejlődését  elő  kell  mozdítani,  és  a  vezetőiket  be  kell  vonni 
azoknak  a  programoknak  a  tervezésébe  és  kivitelezésébe, 
amelyek  a  saját  gyermekeik  nevelését  javítják.  A fogyatékos 
emberek  szervezeteivel  is  tanácskozni  kell  a  programok 
tervezését és kivitelezését illetőleg.

Közösségi részvétel

63. A decentralizálás és a helyi térségen alapuló tervezés elősegíti a 
társaságok nagyobb bevonását a nevelésbe, és a sajátos nevelési 
igényű emberek  képzését.  A helyi  igazgatóknak  ösztönözniük 
kell a közösségi részvételt oly módon, hogy támogatást adnak a 
reprezentatív  egyesületeknek  és  bevonják  őket  a 

42



döntéshozatalba.  A  mozgósítási  és  a  megfigyelési 
mechanizmusok céljából helyi civil kormányzatot kell létesíteni 
(amely  nevelési,  egészségügyi  és  fejlesztési  szervezetek 
képviselőiből, közösségi vezetőkből és önkéntes szervezetekből 
áll), olyan földrajzi térségekben, amelyek már elég kicsik ahhoz, 
hogy  ott  biztosítani  lehessen  a  jelentőséggel  bíró  közösségi 
részvételt.

64. Törekedni kell a helyi közösségeknek az iskola életébe történő 
bevonására,  hogy  biztosítsuk  a  segítséget  a  házi  feladat 
elkészítésben  és  ellensúlyozzuk  a  szülői  támogatás  hiányát. 
Ebben  a  vonatkozásban  meg  kellene  említeni  a  környék 
egyesületeinek  szerepét  különböző  épületek,  helyiségek 
elérhetővé tételében, a családi egyesületek szerepét, a fiatalok 
klubjait és mozgalmait, és az idős emberek és más önkéntesek 
lehetséges szerepét - beleértve a fogyatékos embereket is - mind 
az iskolai, mind az iskolán kívüli programokban.

65. Valahányszor kívülről történik beavatkozás a közösségi alapú 
rehabilitációba,  a  közösségnek  kell  eldöntenie,  hogy  az  adott 
program része  lesz-e  a  közösség  folyamatban  lévő  fejlesztési 
tevékenységeinek. A közösség különböző partnereit - beleértve a 
fogyatékos  emberek  szervezeteit  és  más  nem  állami 
szervezeteket is - képessé kellene tenni arra, hogy felelősséget 
vállaljanak a programért. Ahol ez lehetséges, ott a kormánynak 
és  az  önkormányzatoknak  pénzügyi  és  egyéb  támogatást  kell 
ehhez biztosítaniuk. 
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Az önkéntes szervezetek szerepe

66. Mivel az önkéntes és civil szervezeteknek nagyobb a működési 
szabadsága, és sokkal gyorsabban tudnak igazodni a különböző 
igényekhez,  támogatni  kellene  őket  abban,  hogy  új  ötleteket 
fejlesszenek  ki,  és  hogy  utat  nyissanak  az  újító  jellegű 
módszereknek. Ők játszhatják az újító és a katalizátor szerepét, 
és programok sorát tehetik elérhetővé a közösség számára.

67. A fogyatékos emberek szervezeteit  -  melyekben ők döntenek 
saját  ügyeikről  –  meg  kellene  hívni,  hogy  aktívan  vegyenek 
részt  a  szükségletek megállapításában,  a  fontossági sorrendről 
való  nézetük  kifejezésében,  az  ügyek  intézésében,  a 
végeredmény értékelésében és változtatások javaslásában.

A köztudat

68. Az irányelvek meghatározóinak - minden szinten, beleértve az 
iskolai  szintet  is  -  rendszeresen  meg  kellene  erősíteniük  az 
inklúzióval  kapcsolatos  elkötelezettségüket,  és  elő  kellene 
mozdítaniuk,  hogy a  gyermekek,  a  szülők és a  nagyközönség 
pozitív magatartást tanúsítson a sajátos nevelési igényű emberek 
felé.

69.  A  tömegkommunikációs  eszközök  hatalmas  szerepet 
játszhatnak  abban,  hogy  a  fogyatékos  emberek  társadalomba 
való  integrációja  iránti  pozitív  magatartást  előmozdítsák, 
továbbá  abban,  hogy  legyőzzék  az  előítéleteket  és  a  téves 
információkat, és nagyobb optimizmust és bizalmat tápláljanak 

44



az emberekbe a fogyatékosok képességeit  illetően.  A média a 
fogyatékos  emberek  alkalmazása  iránti  pozitív  hozzáállást  is 
előmozdíthatja a munkáltatókban. A médiát fel kellene használni 
arra,  hogy  jó  gyakorlati  példák  és  sikerélmények 
népszerűsítésével  információt  közvetítsen a  nyilvánosságnak a 
nevelés új megközelítési módjairól, különös tekintettel a sajátos 
nevelési igényűek hagyományos iskolában való ellátásáról.
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G. SZÜKSÉGES ERŐFORRÁSOK

70. Az inkluzív iskolák fejlesztése, mint az „oktatást mindenkinek” 
elv  megvalósításának  leghatékonyabb  formája,  kiemelt  helyet 
kell kapjon a nemzeti politikában. Ez a megvalósulás zálogának 
tekinthető. A változtatás nem lehet eléggé hatékony megfelelő 
erőforrások  nélkül.  A  meglévő  erőforrások  megfelelő 
átcsoportosítása szükséges mind országos, mind helyi szinten. A 
közösségeknek kulcsszerepet kell játszaniuk az inkluzív iskolák 
fejlesztésében, de a kormány hatékony támogatása is lényeges.

71.  A  különböző  támogatásokat  az  iskolák  szükségleteinek 
figyelembevételével  kell  elosztani,  hogy  megfelelő  oktatást 
tudjanak  nyújtani  minden  gyereknek,  szem  előtt  tartva 
szükségleteiket  és  a  körülményeket.  A támogatást  azoknál  az 
iskoláknál célszerű elkezdeni, amelyek célja az inkluzív oktatás 
támogatása  és  a  kísérleti  projektek  indítása,  biztosítva  a 
szükséges  szakértelmet  a  továbbfejlesztéshez  és  eredményeik 
elterjesztéséhez.  Az  inkluzív  oktatás  elterjesztésében  a 
támogatás  és  szakértelem  szintjét  össze  kell  egyeztetni  az 
igények jellegével.

72.  Az  anyagi  erőforrásokat  ki  kell  utalni  a  tanárok 
továbbképzésének  támogatására,  a  módszertani  központok 
fenntartására,  illetve  a  gyógypedagógusok  és  segítő  tanárok 
alkalmazására.  Megfelelő  technikai  segédeszközöket  kell 
biztosítani annak érdekében, hogy egy integrált oktatási rendszer 
sikeresen működhessen. Az integrált szemléletet tehát össze kell 
kötni  a  szakszolgálatok  fejlesztésével,  mind  központi,  mind 
helyi szinteken.
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73.  A  különböző  minisztériumi  osztályok  (Oktatásügyi, 
Egészségügy,  Népjóléti,  Munkaügyi,  Ifjúsági  stb.)  emberi, 
intézményi,  logisztikai,  anyagi  és  pénzügyi  erőforrásainak 
koncentrálása a területi és helyi hatóságokéval és más speciális 
intézményekével, hatásos módja a befolyás maximalizálásának. 
Az  oktatási  és  szociális  szemléletet  a  speciális  igényekhez 
hangolva az oktatás hatékony irányítási struktúrát követel meg, 
lehetővé  téve  a  különböző  szolgáltatásoknak  mind  országos, 
mind helyi szinteken történő együttműködését, és megengedve 
az  állami  hatóságoknak  és  az  azokkal  kapcsolatban  lévő 
szerveknek a csatlakozást. 
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III.

A HELYI 
ÉS 

NEMZETKÖZI SZINTŰ 
CSELEKVÉSI TERV
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74. A különböző állami és magán szervezetekkel történő nemzetközi  
együttműködés nagyon fontos szerepet játszik az inkluzív oktatás  
kialakításában.  Az  eddigi  tapasztalatokra építve  a  nemzetközi 
szervezetek,  kormányközi-  és  nem  kormányközi  szervezetek,  
valamint  a  kétoldalú  segélyszervezetek,  egyesült  erővel  
léphetnének  fel  a  következő  stratégiai  szemlélet  
megvalósításában. 

75. A gyakorlati támogatásnak elsősorban a beavatkozás stratégiai 
fontosságú  területeire  kell  irányulnia,  különösen  a  fejlődő 
országokban. A nemzetközi együttműködés egyik fontos szerepe 
az  olyan  kísérleti  projektek  támogatása,  mely  az  új 
megközelítések kipróbálását és a kapacitásnövelést tűzi ki célul.

76.  A  speciális  oktatást  hasonlóan  kezelő  országok,  régiók 
együttműködése közös programok szervezését eredményezheti a 
már meglévő regionális vagy egyéb kooperációs formák keretei 
között.  Ezen tevékenységeket úgy érdemes megtervezni,  hogy 
egyrészt kiaknázhatóak legyenek a méretgazdaságosságban rejlő 
lehetőségségek,  másrészt  hogy  meríthessenek  a  résztvevő 
országok  tapasztalataiból,  harmadrészt  pedig  előmozdítsák  a 
nemzeti lehetőségek fejlesztését.

77. A nemzetközi szervezetek legfontosabb feladatai közé tartozik 
az  adat-  és  információcsere  megkönnyítése,  illetve  a 
gyógypedagógia témakörében folyó kísérleti projekteredmények 
megosztásának  megkönnyítése.  A  nemzetközileg 
összehasonlítható  mutatószámok  gyűjtése  az  oktatás  és  az 
inklúzió  fejlődéséről a  világméretű  oktatási  adatbázis  részéve 
kell,  hogy  váljon.  Az  információáramlás  megkönnyítésére 
érdemes  régiók  alá  rendelt  helyi  központokat  létrehozni.  A 
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nemzeti  és  nemzetközi  szinten  már  működő  rendszereket 
erősíteni kell, és tevékenységüket olyan területekre kiterjeszteni, 
mint  például  irányelvek  meghatározása,  programszervezés, 
intézményfejlesztés és -értékelés.

78. Az esetek nagy többségében a hátrányos helyzet közvetlen oka 
az  információhiány,  a  szegénység  és  a  szerény  egészségügyi 
körülmények. Minthogy a hátrányos helyzetűek száma az egész 
világon  folyamatosan  növekszik,  különösképpen  a  fejlődő 
országokban,  nemzetközi  összefogásnak  –  a  nemzeti 
erőfeszítésekkel  szoros  együttműködésben  –  kell  a 
fogyatékosság  okainak  megelőzésére  irányulnia  az  oktatáson 
keresztül,  ezáltal csökkentve a hátrányos helyzet előfordulását 
és  az  adott  országok  igényét  az  egyébként  is  korlátozott 
pénzügyi és humán erőforrásokra.

79. Számos forrásból kaphat nemzetközi és gyakorlati támogatást a 
speciális oktatás. Éppen ezért fontos biztosítani az egységet az 
ENSZ  szervezetei  és  az  egyéb,  e  téren  segítséget  nyújtó 
szervezetek között.

80.  A nemzetközi  együttműködéseknek  támogatniuk  kell  magas 
szintű  képzések  szervezését  oktatási  menedzserek  és  egyéb 
szakemberek  számára,  valamint  ösztönözniük  a  különböző 
országokban  található  egyetemeket,  főiskolákat  és  egyéb 
oktatási intézményeket arra, hogy összehasonlító tanulmányokat 
készítsenek e területen, illetve hogy publikáljanak a témában.

81.  A nemzetközi  összefogásnak támogatnia  kell  a  regionális  és 
nemzetközi szervezetek fejlődését, melynek tagjai szívügyüknek 
tekintik  a  speciális  oktatás  helyzetének  javítását,  valamint 
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támogatnia  kell  a  hírlevelek  és  szaklapok  terjesztését,  és 
különböző regionális találkozók, konferenciák szervezését.

82. Nemzetközi és regionális oktatással kapcsolatos találkozókon a 
speciális oktatásnak a megbeszélés szerves részét kell képeznie, 
nem  szabad,  hogy  különálló  témaként  merüljön  fel.  Konkrét 
példaként:  a  gyógypedagógia  ügyének  fel  kell  kerülnie  az 
UNESCO és más egyéb nemzetközi szervezetek által rendezett 
miniszteri találkozók napirendjére.

83.  Azon  nemzetközi  együttműködéseknek,  forrást  biztosító 
szervezeteknek,  melyek  érintettek  az  “Oktatást  Mindenkinek” 
kezdeményezésben, biztosítaniuk kell, hogy a speciális oktatás 
is szerves része legyen fejlesztési projektjeiknek.

84.  Nemzetközi  együttműködést  kell  kialakítani  a  speciális 
kommunikációs technológiákhoz való hozzáférés támogatására, 
ezzel is erősítve a fejlődő információs infrastruktúrát.

85.  Ez  az  „Akcióterv”  az  1994.  június  10.-i  záróülésen  került 
elfogadásra,  széles  körű  támogatás  mellett,  megvitatás  és 
módosítások  után.  Célja  az,  hogy  irányt  mutasson  a 
tagországoknak,  kormányközi  és  nem  kormányközi 
szervezeteknek  a  „Salamancai  nyilatkozat:  a  sajátos  nevelési 
igényű  tanulók  oktatásának  alapelveiről,  programjáról  és 
gyakorlatáról” megvalósítására.
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