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Az Inklúzió fogalma - az inkluzív nevelés 

szintjei

 UNESCO meghatározás – a tanulók sokszínűsége, mely dinamikus 

alkalmazkodást igényel az oktató-nevelő munkát végzőktől…..

 SNI

 Hátrányos és Halmozottan Hátrányos Helyzet

 Szegregáció vagy integráció? Régi kérdés – komoly viták

 Lokális integráció – fizikailag egy épület, de külön tanulócsoportok

 Szociális integráció – tanórán kívül együtt (ebéd, szakkör,…) tanórán külön

 Funkcionális integráció – „együttnevelés” 

 Fogadás vagy befogadás?



Integrációs módszerek

 Heterogenitás elve

 Kooperatív technikák

 Élményalapú oktatás

 Egyenlő részvétel elve

 Az iskola mindenkié

 Erősségek – gyengeségek értékelése

 Elfogadás és értékalap



Az inkluzív nevelés története

 Az 1980-as évek közepéig nem lényegi kérdés, roma tanulók 
együttnevelése vidéken természetes – igen magas lemorzsolódás, 
kimaradás

 A rendszerváltás mintegy 800.000 ezres tömeg perifériára szorul – közülük 
250.000 gyerek!

 A jogszabályi környezet megváltozik – az SNI-s tanulók tömegei kerülnek 
„zsákutcás” oktatásba

 Egymásra mutogatás: ingerszegény környezet otthon /ingerszegény 
környezet az iskolában – „faluvégi gyogyó”

 „Szlöm” kialakulása, gettósodás

 A kötelező tankötelezettségi korhatár bevezetése után a szakmunkásképző 
is küzd a problémákkal



Megoldási kísérletek és javaslatok

 2008 „Zöld Könyv” javaslatai

 HHH – kötelező óvodai nevelés legalább 1 évig

 Szociális, etnikai szelekció csökkentése – szankció a szegregálóknak

 Deszegregációs folyamatok támogatása, pályázatok

 A „szlöm”-ök, gettók felszámolása vidéken és nyagyvárosokban

 A „depressziós térségek” számára új munkalehetőség biztosítása

 Pedagógusképzés fejlesztése

 A lemorzsolódás csökkentése alap- és középfokon

 Támogatáspolitika átalakítása



Az SNI és az inklúzió

 Fogalommeghatározás:1993. évi közoktatási tv. – sokat finomodott, nem 

azonos az iskolai gyenge teljesítménnyel

 Sokáig rejtve maradt – szakemberhiány és néha „szándékos 

feledékenység”

 Többletfinanszírozás, csoportlétszám, stb

 Rehabilitáció vagy fejlesztés?

 Integrált oktatás – rugalmas tanulási utak

 2011. évi CXC. Tv. A köznevelésről – „kiemelt figyelmet igénylő tanulók”

 „különleges bánásmódot igénylő tanulók”

 BTMN – hungarikum! Fejlesztést igényel



Jogszabályi háttér

 Alaptörvény

 2011. évi CXC. Tv. A köznevelésről

 2019. évi LXXX. Tv a szakképzésről

 100/1997.(VI. 13.)Korm. Rendelet az érettségi vizsgák vizsgaszabályzatáról

 20/2012. (VIII.31.) EMMI Rendelet vizsgaszervezési szakaszai

 15/2013.(II. 26.) EMMI Rendelet a Pedagógiai Szakszolgálatokról

 5/2020(I.31.)Korm. Rendelet a Nemzeti Alaptantervről 

 Az SNI-s tanulók iskolai oktatásának irányelvei



SNI a szakképzésben

 SNI-s tanulók száma a középiskolában intézménytípusonként (2021)

 Gimnázium: 3613 fő (15,2%)

 Szakképzésben: 20195 fő (84,8%) ebből Technikum- szakgimnázium: 6430 fő, 

Szakképző iskola: 6596 fő   Szakiskola, speciális szakiskola: 7169 fő

 2017-hez képest 1380 fős (6.15%) növekedés!

 Kilátó Piarista Központ programja: Inklúzív nevelés a szakképzésben

 Résztvevők: KIM, ELTE Bárczy, IKK, NSZFH, Bp Komplex Szakképzési Centrum, 

Győri Szakképzési Centrum.

 „Ajánlások a szakképzési intézmények oktatási-képzési tereinek kialakítására 

SNI-s és fogyatékkal élő személyek számára”. 110 oldalas tanulmány



Roma integráció a szakképzésben

 A rendszerváltás után nem kell a szakképzetlen munkaerő – a roma tanulók 

megjelennek a „szakikban”

 A tankötelezettségi korhatár folyamatos emelése és az alapfok 

„szabadulási kényszere” tolja a szakképzés felé a romákat a kilencvenes 

évek végén

 Hatalmas lemorzsolódási arány: fiúk „dolgoznak”, lányok szülnek 16 évesen

 Eltérő szociokultúra, eltérő családmodell – az ország „depressziós” területein 

a magyar családok süllyednek le

 Lisszaboni stratégia- EU elvárások 10% alatti lemorzsolódás – most 12% - de 

gimnáziumokban csak 1-2%, azaz szakképzőben akár 25-40% is

 Rugalmas tanulási utak kidolgozása: „Dobbantó” program, Műhelyiskola
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