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MAZZAG ÉVA 

„Sajátos nevelési igényű  fiatalok szakképzése: 
kihívások egy igazságtalan versenyben” 

– egy szakértő i tanulmányút tapasztalatai 
Jelen tanulmány egy ún. study visit, vagyis szakértő i tanulmányút tapasztalatait 
hivatott összefoglalni. Célom, hogy egy átfogó, ám mégis vázlatos képet adjak a 
sajátos nevelési igényű  gyermekek lettországi oktatásáról. Vázlatos, hiszen az 
oktatási rendszer megismerése sokkal inkább a bepillantással, mintsem az abban 
való elmélyüléssel azonosítható. Az alábbi áttekintés a Latvia Children’s Fund 
szervezésében, Rigában, Lettországban, 2012. október 15. és 17. között zajló, 
angol munkanyelvű  szakértő i tanulmányutam tapasztalatainak összegzése. 

A 2012/2013-as online kurzuskatalógus 99-es számú, „Vocational education 
for young people with special needs: challenges of unfair competition” elneve-
zésű  szakértő i tanulmányútra benyújtott pályázatom támogatásban részesült, így 
magyarországi résztvevő ként hat Európai Uniós (Csehország, Egyesült Király-
ság, Franciaország, Írország, Litvánia és Portugália) és egy tagjelölt ország (Tö-
rökország) szakértő jével vehettem részt a tanulmányúton. A tanulmányút címé-
bő l adódóan a lett oktatási rendszer egyik ágával, a sajátos nevelési igényű  
gyermekek oktatásával és képzésével (ezen belül első sorban a szakképzéssel) 
ismerkedhettünk meg. 

Az egész életen át tartó tanulás jegyében az Európai Unió ún. szakértő i ta-
nulmányutakon való részvételre biztosít lehető séget. A szakértő i tanulmányutak 
fő  célkitűzése az európai oktatási és képzési rendszerek közötti nemzetközi in-
formáció- és tapasztalatcsere. Hazánkban a Tempus Közalapítvány tölti be a 
nemzeti ügynökség szerepét, szervezi és koordinálja a magyarországi szakértő k 
részvételét. A szakértő i tanulmányutak rendszere a korábbi Arion1 és a 
CEDEFOP2 tanulmányutak egyesítésével jött létre. „A szakértő i tanulmányutak 
tématerületei: 

−  Az oktatás, a képzés és a munka világa közötti együttműködés ösztönzése. 
−  A tanárok, az oktatók, valamint az oktatási és képzési intézményeket ve-

zető  szakemberek szakmai alapképzésének és továbbképzésének támoga-
tása. 

                                                        
1 A Socrates programon belül közoktatási szakért ő k számára kínált nemzetközi tanulmány-
utakat.  
2 European Centre for the Development of Vocational Training 
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−  A kulcskompetenciák elsajátításának támogatása a teljes oktatási és kép-
zési rendszerben. 

−  A társadalmi integráció és a nemek közötti egyenlő ség támogatása az ok-
tatásban és a képzésben, beleértve a migránsok integrációját is. 

−  Stratégiák kialakítása az egész életen át tartó tanulásra és a mobilitásra.”3 
A Tempus Közalapítvány honlapján található információk szerint: „A tapasz-

talatcsere 3-5 napos nemzetközi tanulmányutak formájában valósul meg, mely 
során a résztvevő  szakértő k megismerhetik a fogadó ország oktatási és képzési 
rendszerét és gyakorlatát, tanulmányozhatják a szervező  intézménynek valamely 
konkrét oktatási, képzési területen elért eredményeit, s azokat összevethetik más 
országok tapasztalataival. A hazai gyakorlat bemutatása a magyar résztvevő  
feladata. A választható szakértő i tanulmányutak leírását az on-line kurzuskataló-
gus tartalmazza.”4 

Lettország hazánkkal egy idő ben, 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz. 
Az ország 1991-ben nyerte el függetlenségét az egykori Szovjetuniótól. A 65 
000 km2-nyi területű  balti államnak mintegy 2,3 millió5 lakosa van. Az összla-
kosság kb. 60%-a lett, 25%-a orosz, a népesség fennmaradó 15%-a pedig rész-
ben ún. jogfosztott, vagyis állampolgársággal nem rendelkező  (zömében orosz 
nemzetiségű ), részben pedig belorusz, ukrán és lengyel nemzetiségű . Fő városa a 
több mint 700 000 lakosú Riga. 

Oktatási rendszerében az 5 és 7 év közötti gyermekeknek kötelező  az ún. is-
kola-elő készítő  (az óvoda nem). Az alapoktatás 9 évfolyamos, mely nemzeti 
oktatási program alapján zajlik. Az általános iskola végeztével a tanulóknak 
általános záróvizsgát kell tenniük. A középfokú oktatásban a gyermekek gimná-
ziumban vagy szakiskolában tanulhatnak tovább. Elő bbi érettségivel, míg utóbbi 
szakvizsgával és érettségivel zárul. Azok a tanulók, akik nem szerezték meg az 
általános iskolai záróvizsga-bizonyítványt, olyan 2 vagy 3 éves szakképzésben 
vehetnek részt, melynek végén szakképesítést szerezhetnek. A felső oktatásba a 
középiskolai tanulmányokat lezáró központi vizsgák alapján lehet bejutni. 

A szakértő i tanulmányút első  napján a lett Oktatás és Tudomány Minisztéri-
uma Nemzeti Oktatási Központ (Ministry of Education and Science National 
Centre for Education) képviselő je, Mudite Reigase részletesen bemutatta a lett 
oktatási rendszer sajátosságait, valamint az oktatás egészére vonatkozó jogszabá-
lyi hátteret, különös tekintettel a sajátos nevelési igényű  gyermekek oktatására. 
Számos hasonlóság fedezhető  fel a magyar és a lett oktatási rendszer, valamint a 
sajátos nevelési igényű  gyermekek oktatásának megszervezése között, azzal az 
alapvető  különbséggel, hogy a lett alapfokú oktatás 9 évfolyamos, szemben a 
magyar 8 évfolyammal. A speciális nevelési igényű  gyermekek esetében haszná-
latos az ún. egyéni fejlesztési terv (individual education plan), melynek folyama-
                                                        
3 Szakértő i tanulmányutak. A Tempus Közalapítvány felhívása. http://www.tpf.hu/pages/ 
content/ index.php?page_id=581 
4 http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=1160   
5 Becsült adat. 

http://www.tpf.hu/pages/
http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=1160
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tos reformálása, fejlesztése jelenleg is zajlik, elkerülve ezzel azt a sok esetben 
sajnálatos módon felbukkanó problémát, miszerint a pedagógusok a „fióknak” 
dolgoznak. Lettország oktatási rendszerében 9 különböző  oktatási program léte-
zik a speciális nevelési igényű  gyermekek számára (látássérültek, hallássérültek, 
mozgássérültek és testi fogyatékosok, tartós betegségben szenvedő k, nyelvi za-
varokkal küzdő k, tanulási nehézséggel küzdő k, értelmi fogyatékosok, mentális 
zavarokkal küzdő k és halmozottan fogyatékosok oktatási programjai). Az okta-
tási programokat számkódokkal jelölik; az 5-tel kezdő dő ek mindig valamilyen 
speciális programot jelentenek. A kód második száma mutatja meg, hogy ponto-
san mely fogyatékosság-típusra vonatkozó programról van szó. A tanulóknak az 
alapfokú oktatás befejeztével a már említett állami (központi) teszteket kell meg-
írniuk, melyek alapján dő l el az, hogy hol tanulhatnak tovább. 

A lett oktatási törvény 8. fejezete a sajátos nevelési igényű  gyermekek szá-
mára alapvető en két fő  lehető séget biztosít, mely párhuzamba állítható a magyar 
oktatási rendszer sajátosságaival. A tanulók (természetesen szüleikkel egyetér-
tésben) választhatják a kifejezetten speciális nevelési igényű  gyermekek számára 
létrehozott speciális iskolákat (szegregált intézmények), vagy többségi iskolák-
ban, akár többségi osztályokban, speciális segítséggel, támogatással tanulhatnak 
tovább. Ez a sajátosság a magyar oktatási rendszerben is megfigyelhető . Aho-
gyan az a probléma is, melyrő l a minisztérium képviselő je, Mudite Reigase is 
beszámolt: a demográfiai apály miatt az iskolák szinte küzdenek a tanulókért. 
(2005 óta 77 ezer gyermek „tűnt el” a lett közoktatás rendszerébő l.) Így fordul-
hat elő  az, hogy az intézmények alapító okirataikban vállalkoznak a sajátos ne-
velési igényű  tanulók fogadására, azonban a személyi és tárgyi feltételeket nem 
minden esetben képesek biztosítani. Az integráció lehető ségét még vonzóbbá 
teszi a speciális nevelési igényű  gyermekek után járó emelt normatíva. A tanulók 
sajátos nevelési igényűvé „nyilvánításának” folyamata is sokban hasonlít a ma-
gyarhoz. A hazai tanulási képességet vizsgáló szakértő i és rehabilitációs bizott-
ságokhoz hasonló szakmai szervezetek (Municipal Pedagogical Commission és 
State Pedagogical Medical Commisson) szakértő i véleménye alapján kaphat egy 
gyermek speciális oktatást, nevelést. 

A hazai és a lett – továbbá a résztvevő k beszámolója szerint – a cseh és a lit-
ván oktatási rendszer sokban hasonlít. A tanulószám csökkenése miatt kialakuló 
„harc” a gyermekekért, a szegregáltan és inkluzívan működő  iskolák párhuzamos 
jelenléte, a gyermekek tanulási képességeinek vizsgálata igen hasonlóak a ma-
gyarhoz. Ezen országoknak olyan hasonló tendenciákkal is szembe kell nézniük, 
amelyek Magyarországon is jellemző ek. Ezek leginkább a poszt-szocialista vagy 
poszt-szovjet országok közös jellemző i. Az elmúlt két évtized valamennyi or-
szág számára a felzárkózásról, a jó gyakorlatok átvételérő l, az oktatási rendszer 
megreformálásáról szóltak, szólnak. Valamennyi országban ismert a rendszervál-
tás elő tti jelenség, miszerint a fogyatékos gyermekeket – és felnő tteket is – távo-
li, vidéki intézményekben, egykori kastélyokban, kúriákban helyeztek el. A je-
lenség mögött az a motiváció húzódott meg, miszerint ha a „probléma nincs 
szem elő tt, akkor olyan, mintha nem is lenne”. A fogyatékos személyek nem 
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illettek bele az ideális társadalomról alkotott képbe… Ennek az elgondolásnak a 
sajnálatos öröksége megnehezíti a társadalmi integráció és az inkluzív szemlélet 
minél lendületesebb terjedését, terjesztését. A tévhitek, a rossz beidegző dések, a 
fogyatékos emberekkel kapcsolatos féligazságok még most is jelen vannak a 
többségi társadalmi szemléletben. A szülő k – akik együttműködése nélkülözhe-
tetlen a sikeres és személyre szabott tanulmányi elő menetelhez – a megbélyeg-
zéstő l való félelem, gyermekük jövő je miatti aggodalom okán sokszor nem az 
igazán megfelelő  módszert választják. 

Az említett országokban (Lettország, Csehország, Litvánia és Magyarország) 
jellemző  még az a furcsa kettő sséget mutató tendencia is, hogy miközben az 
elmúlt két évtizedben a szakmunkás-képzés presztízse leértékelő dött, valamint a 
szakmunkás-képzettséggel (vagy alacsonyabb iskolai végzettséggel, szakkép-
zettség nélkül) rendelkező k körében magas a munkanélküliség, addig szinte 
lehetetlen jól képzett iparosokat találni. Fenti országokban problémát, és a jövő -
re nézve – különös tekintettel az oktatásra és a munkaerő piacra – sötét képet 
jósol az is, hogy a fiatalok nagy része elvándorol az országból6, és leginkább az 
Egyesült Királyság, Írország, Németország vagy a skandináv államok felé veszi 
útját. Mindemellett természetesen nemzeti sajátosságok is megfigyelhető k, pl. 
Lettországban az orosz nemzetiségű , vagy orosz nyelvet beszélő  kisebbség okta-
tása (anyanyelvi oktatása) okoz nehézségeket. Csehországban – hasonlóan ha-
zánkhoz – a roma kisebbség hátrányos helyzete támaszt újabb kihívásokat az 
oktatási rendszerrel szemben. Az ír és a brit résztvevő k a háromnapos együttlét 
során több alkalommal is megerő sítették azt az „érzésüket”, elgondolásukat, 
mely szerint nem igazán érzik európainak magukat a szó azon értelmében, hogy 
a szigetországokban képesek zártan, a kontinensen zajló oktatási folyamatoktól 
függetlenül is működni. Mindezt problémaként azonosították, s úgy vélték, sok-
kal inkább Európa felé, mintsem az azonos nyelvet beszélő , azonos terminológi-
át használó Egyesült Államok felé kellene tekinteniük. A török résztvevő  meglá-
tása szerint országában az inklúzió igencsak gyerekcipő ben jár, inkább a 
szegregált megoldások figyelhető k meg. Franciaországban a bevándorlók, illetve 
a nagyvárosok egyes településrészeiben etnikai „szigetekben” élő  fiatalok okta-
tása jelent kihívásokat – az inkluzív oktatási szemlélet Franciaország esetében 
nem kizárólag a speciális nevelési igényű  gyermekekre, hanem valamennyi 
gyermekre – akár valamilyen szempontból „más” gyermekre is – kiterjed. A 
portugál résztvevő  szerint országában a legnagyobb nehézségeket a finanszírozás 
és a magas munkanélküliség jelenti. 

Az „elméleti” alapot jelentő  részletes bemutató után többféle intézmény 
munkájába is betekintést nyerhettünk, melyek között mindkét fő  csapásirány 

                                                        
6 Magyarországon a 15-29 éves populáció 49 százaléka tervezi, hogy valamikor külföldön 
vállal munkát. Forrás: Magyar Ifjúság 2012. Kutatásvezet ő : Székely Levente. Kutatópont, 
2012 
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képviselő i megtalálhatók voltak, értsd: szegregált intézmények, valamint az 
inklúziót szem elő tt tartó többségi iskolák, intézmények. 

Első ként a „We Are Nearby” (Riga)7 nevű  szervezetet kerestük fel. Ez a 
nonprofit szervezet tevékenysége alapján egy meglehető sen sajátos „elegye” a 
hazánkban ismert pedagógiai szakszolgálatokhoz tartozó korai fejlesztő knek, 
logopédiai szolgálatoknak, nevelési és gyógypedagógiai tanácsadóknak, ugya-
nakkor profiljában megtalálhatjuk az oktatást és az egészségügyi szolgáltatáso-
kat is. A szervezet célcsoportját a cerebrális parézises (CP-s)8 gyermekek, illetve 
családjaik képezik. A szervezet munkáját egész szakértő i team segíti: 
fizioterapeuták, logopédusok, fejlesztő  pedagógusok, gyógypedagógusok, orvo-
sok, pszichológusok. A célcsoport életkorát tekintve 0-18 éves, de elő fordul, 
hogy valaki idő sebb korában is ide jár. A szervezetet felkereshetik a szülő k is, 
de delegálhatja a gyermeket pl. a háziorvos is. (Pl. ha az orvos egy pár hetes 
csecsemő nél valami problémát észlel, akkor ide delegálhatja a szülő ket.) 

A CP igen változatos kórképet mutat, ezért szinte minden gyermeknek egyé-
ni bánásmódra van szüksége. Munkájuk során nagy gondot fordítanak a célorien-
tált művészeti terápiára, mert a gyermek látja az eredményt, ami igen motiválóan 
hat rá. A kézzel létrehozható alkotásokon túl a zeneterápiára is nagy hangsúlyt 
fektetnek. A szervezet igen sokféle módszert alkalmaz a gyermekek fejlesztése 
érdekében. Többek között használják a biofeedback módszerét, valamint az ún. 
botox terápiát is. A botox (botulotoxin) a mélyen fekvő  izmokra hat. A 
spasztikus CP-s gyerekeknél, fiataloknál alkalmazzák, szigorú orvosi felügyelet-
tel, évi 1 vagy 2 alkalommal. Rendkívül szigorúan ellenő rzött mennyiségben 
alkalmazható csak, ugyanis ez egy idegméreg, amely a spasztikus izmokat „bé-
nítja le” egy bizonyos fokig. Mielő tt az illető  CP-sérült gyermek a kezelést meg-
kapná, különböző  elő vizsgálatokon kell részt vennie (gyógytornász, neurológus, 
ortopéd orvos). Elképzelhető , hogy a sérült gyermek szervezete nem is reagál a 
botoxra. Amennyiben a kezelés sikere várható, a botoxot több apró adagban 
injekciózzák be, amely után fontos, hogy az illető  mind aktívan, mind passzívan 
használja az érintett izmot (mozgás és masszírozás, aktív nyújtás). A legjobb 
hatás kb. 3-4 héttel a beinjekciózás után érhető  el; azaz a spasztikus izom ella-
zul, és a páciens jobban mozog, hajlékonyabb, könnyedebb a mozgása. Mivel 
meglehető sen drága módszer, sem Lettországban, sem Magyarországon nem 
igazán terjedt el. 

A fejlesztő  foglalkozásokon a tanárok fő  célja a felzárkóztatás. A legtöbb 
CP-s gyermek értelmi képességei jók (elő fordul értelmi fogyatékosság is), így az 
iskolai elő menetelben az egyetlen problémát a sebesség, a többiekkel való lépés-
tartás okozza. Ennél a szervezetnél a gyermekek – személyre szabott fejlesztési 

                                                        
7 A szervezet honlapja: http://www.mel.lv/index.php?lang=en   
8 Cerebrális parézis: a központi idegrendszer (korai életszakaszban) történ ő  károsodásából 
eredő  mozgásfogyatékosság. 

http://www.mel.lv/index.php?lang=en
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igényeknek megfelelő en – heti 2 vagy 3 napot töltenek, a hét többi napját pedig 
a többségi iskolában. 

Munkájukat az a szemlélet vezérli, miszerint a gyermekek többre képesek, 
mint amit jelenleg tudnak róluk. A személyre szabott fejlesztés hívei: minden 
gyermekhez más út vezet, ezért fontos, hogy sokféle módszert alkalmazzanak 
(pl. alternatív kommunikáció, speciális software-ek használata, sport – mely 
egyben terápia, és egyben közösségi tevékenység). 

Az intézmény nagyon családbarát, szülő orientált. Az intézmény vezető je, dr. 
Andra Greitane szerint a szülő k majdnem olyan fontos résztvevő i a fejlesztő  
folyamatnak, mint a gyermekek, hiszen a szülő knek tudniuk kell, mi történik a 
gyermekükkel, hol tart a fejlő dése. A szülő k egyszerre optimisták, s egyszerre 
pesszimisták is. Úgy vélik, pozitív irányú változások tapasztalhatók az 
inkluzivitás és a társadalmi integráció terén, ugyanakkor a változás lassú és oly-
kor nehézkes. A CP-s gyermekek fejlesztésében igen hangsúlyos az infokommu-
nikációs technológia használata, ám Lettország jelenlegi pénzügyi helyzete, az 
Európában tartósan elhúzódó gazdasági válság megnehezíti ezeknek az eszkö-
zöknek a terjedését. 

A szervezet nem állami szervezet, így folyamatosan keresniük kell az erő for-
rásokat. Az állam évek óta elismeri a munkájukat, s támogatja is ő ket, mely tá-
mogatás egy nagyon lényeges forrás. (Ez a szervezeti forma – ahogy a hazai 
nonprofit szervezetek esetében is – egy rugalmasabb finanszírozást tesz lehető -
vé.) A szülő knek a fejlesztésért nem kell térítési díjat fizetniük (kivéve az étke-
zésért, ez azonban mindössze 1 lett lat naponta). A szervezet rengeteg más nonp-
rofit és piaci szervezettel is jó kapcsolatot ápol (pl. a szakértő i tanulmányutat 
szervező  Latvia’s Children Fund nevű  szervezettel is, amelytő l adományozás 
útján bútorokat, sző nyegeket, különböző  berendezési tárgyakat kaptak, vagy pl. 
egy igen híres helyi étteremmel is, amely minden héten egyszer ún. kóstoló asz-
talt szervez a gyermekeknek, térítésmentesen). 

A szervezet „üzenete”, hogy az inklúzió terén csakis a széleskörű  összefo-
gással, és az érintettek – szülő k – minél aktívabb bevonásával érhető  el bármifé-
le hathatós eredmény. Munkájuk során igen nagy szerepet szánnak a családok-
nak: az vezet eredményre, ha a gyermeket nem szakítják ki a családból, és ha 
mindenki a lehető  legjobb és leginkább személyre szabott oktatást kaphatja meg. 
Csakis így érhető  el, hogy minden gyerek megtalálja a helyét a társadalomban. 

A szervezetet a folyamatos kapcsolatkeresés, az önfejlesztés, a nemzetközi 
tendenciák állandó figyelése és követése jellemzi. Örvendetes információ, hogy 
nyitottak a Pető  András féle konduktív módszerre is, ám egyelő re még nem al-
kalmazzák. 

A sajátos nevelési igényű  tanulók, valamint a megváltozott munkaképességű  
fiatalok és felnő ttek szakképzésében úttörő  szerepet tölt be a The Social 
Integration State Agency – SISA (Jurmala)9 nevű  szervezet. A szervezet állami 

                                                        
9 A szervezet honlapja: http://www.siva.gov.lv/aktualitates.html  
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fenntartású, mely nagy múltra tekint vissza. 1991-ben alapították, rehabilitációs 
központként. 1992-ben trénerek és tanárok vehettek részt egy szakértő i tanul-
mányúton Hamburgban, az ottani Szakmai Rehabilitációs Központban. A tanul-
mányutat követő en 40 fő  kezdhette meg a szakképzését. 1993-ban a német Mun-
kaügyi és Szociális Minisztérium, valamint a lett Népjóléti Minisztérium aláírta 
azt a szerző dést, amely a szakmai rehabilitáció területén történő  együttműködés-
rő l rendelkezett. 1995-ben a központ egy speciális autósiskolát nyitott meg moz-
gássérült emberek számára.10 1998-tól elindult a felső fokú képzés. 2004-ben 
pedig a központ és a Jaundubulti Egészség Központ összeolvadásával létrejött az 
intézmény, vagyis a Social Integration State Agency. 

A szervezet fő  funkciói: a szakmai rehabilitációt igénylő k nyilvántartása és 
az adatbázis folyamatos frissítése; szakmai rehabilitációs szolgáltatás biztosítá-
sa; szakiskolai és felső fokú szintű  képzési programok ajánlása, valamint rehabi-
litációs szakemberek felkészítése; a társadalmi rehabilitációt igénylő k nyilván-
tartása, és az adatbázis folyamatos frissítése; olyan rehabilitációs szolgáltatás 
biztosítása, mely tartalmaz egészségügyi ellátást is. A szakmai rehabilitáció 
magában foglalja a szakmai alkalmasság vizsgálatát (munka-szimulációs teszte-
ket); képzési programokat; pszichoszociális segítséget; segítség biztosítását az 
elhelyezkedésben és a munkakeresésben; valamint speciális autóvezetés-oktatást. 
A szervezet munkájában a rehabilitáció fő  célja, hogy segítse a folyamatban 
részt vevő k munkaerő piacra való be- és visszajutást. 

A szolgáltatás első  lépése a szakmai alkalmasság vizsgálata. Ez a jelentkező  
egészségi állapotától, fogyatékossága típusától, érdeklő désétő l és a motivációjá-
tól függő en akár két hétig is tarthat. A jelentkező t egy szakmai csoport segíti: 
pszichológusok, szociális munkások, orvosok, foglalkozási terapeuták, 
fizioterapeuták, karrier tanácsadók és szakoktatók vesznek részt a vizsgálatban 
és annak elő készítésében. Az alkalmassági vizsgálat során egy egyéni interjúval 
kezdenek, mellyel igyekeznek felmérni a jelentkező  motivációit és érdeklő dési 
körét, kijelölve ezzel a számára megfelelő  képzéseket. Meghatározzák a tanulási 
képességet (beleértve a megértési képességet, és az új információkra való emlé-
kezés képességét). Tesztelik a lett nyelvtudást is (az intézmény pszichológusa, 
Santa Kundzina elmondása szerint az orosz nyelv okozhat gondokat; aki nem 
beszél jól lettül, annak nyelvi elő készítő n kell részt vennie). Végül pedig külön-
böző , a választott szakmához kapcsolódó szimulációs gyakorlatokat kell elvé-
gezniük. 

A pszichológusoknak, valamint a pszichoszociális támogatásnak különösen 
fontos szerepe van a rehabilitációs folyamatban: az itt tanulók közül sokan tele 
vannak félelmekkel, lemaradással. A pszichológus feladata, hogy segítsen ezt 
feloldani, és hogy a tanulók jó kapcsolatok kiépítésére legyenek alkalmasak. 

                                                        
10 Lettországban egyedülálló módon ebben az intézményben van lehet ő ség speciális autóve-
zetést tanulni, külön a mozgásszervi fogyatékosok számára kialakított speciális autók segítsé-
gével. 
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A szakértő i csapat tagjai közül a szociális munkás egyfajta menedzser is; 
kapcsolatot tart a folyamat minden más résztvevő jével, valamint segít az ottho-
niakkal való kapcsolattartásban is. (Az iskola bentlakásos.) A karriertanácsadók 
„mindössze” a megfelelő  irányt, irányokat mutatják meg, a döntést maguknak a 
képzésben részt vevő knek kell meghozni. 

Az intézmény képzési kínálatában konyhai kisegítő , szakács, cukrász, házve-
zető nő , szobalány, könyvelő , könyvvizsgáló, kiskereskedelmi eladó, nagykeres-
kedelmi eladó, vendéglátó szakember, elektronikai műszerész, és 
számítástechnikus képzések szerepelnek. Felső fokú szakképzéseik11: emberi 
erő forrás menedzser, könyvelő , marketing és sales menedzser, idegenforgalmi 
menedzser, programozó, rendszergazda és jelnyelvi tolmács – utóbbi képzés 
egyedülálló módon csak itt zajlik egész Lettországban. A felső fokú szakképzé-
sekhez egy ún. tanirodát is működtetnek, melyhez hasonló a Pécsi Tudomány-
egyetem Felnő ttképzési és Emberi Erő forrás Fejlesztési Karán is működik (a 
taniroda egy valódi vállalkozás „szimulátora”, ahol a hallgatók elsajátíthatják az 
ügyvitellel, gazdálkodással, adminisztrációval kapcsolatos ismereteket12). 

Az intézményben tanulók körében a szerzett és a veleszületett fogyatékosok 
aránya 50-50%. A szerzett fogyatékosság leggyakoribb okai a közlekedési bale-
set és a stroke. Mintegy 400 tanuló állami, 100 tanuló önköltséges képzésben 
vesz részt. Autista nincs a tanulók között.13 

Az iskola jól felszerelt, s annak ellenére, hogy délután érkeztünk, tele volt 
élettel, diákokkal. Az intézmény munkatársai nagyon nyitottak, dinamikusak 
voltak, érezhető  volt az odaadásuk, és a tanulókkal kialakított jó kapcsolatuk. 

A hatékonyságot véleményem szerint itt is a személyre szabottságnak, az 
egyénközpontúságnak köszönhetik. Az egyéni életutak támogatása, a sikeres 
szakmaszerzés, a sikeres munkába állás, és ezzel a sikeres élet lehető sége a kitű -
zött és egyben elért cél is. A sikerességet pedig még az is bizonyítja, hogy az 
iskola tanétterme (gyakorló étterme) 2009-ben és 2012-ben is elnyerte az ország 
legjobb étterme minő sítést.14 

                                                        
11 A képzési forma a hazai – 2012. december 31-ig létez ő  – felső fokú szakképzéssel egyenér-
tékű . A felső fokú szakképzés 1996-ban épült be a hazai fels ő oktatási rendszerbe. Érettségire 
épülő , kétéves képzés, melyben a megszerezhető  bizonyítvány az OKJ egyik fels ő fokú képzé-
si szintjének felelt meg. A felső fokú szakképzések utolsó évfolyama 2012 szeptemberében 
indult, 2013. január 1-t ő l a képzés helyét az ún. felső oktatási szakképzés vette át.  
12 Farkas Éva – Prácser Tamás – Tombor Viktória – Szép Zsófia – Vámosi Tamás (2010): 
Felső fokú szakképzés az oktatás és gazdaság szempontjából.  In: Benedek András (szerk.): A 
szakképzés és a felnő ttképzés fejlesztése. Tények és tendenciák. Budapest, NSZFI, 173-191. p. 
13 Ekkor hangzott el az a nagyon érdekes információ, mely szerint Lettországban nagyon 
kevés autizmus megállapításáról szóló diagnózist adnak ki, mert a mérésre alkalmas eszköze-
ik hiányosak, így nem mernek vállalkozni a diagnózis felállítására, az autizmus megállapítá-
sára. 
14 Jurmalas Labakais Édinasanas Uznémums 2009, 1. vieta. Kategorija: nacionalas virtuves, 
valamint Jurmalas Labakais Édinasanas Uznémums 2012, 1. vieta. Kategorija: nacionalas 
virtuves 
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A sajátos nevelési igényű  tanulók számára szegregált oktatási intézmények-
ben való részvételre biztosít lehető séget a Rudzati városában található bentlaká-
sos speciális iskola.15 A település Rigától mintegy 150 km-re keletre fekszik, 
közel az orosz határhoz. Az iskola a település határain kívül, egy az 1950-es 
években épült épületben működik – magán viselve azt a rendszerváltás elő tti 
„módit”, miszerint a fogyatékos személyeknek jobb együtt lenni, lehető leg nem 
zavarva az ideálisnak gondolt többségi társadalmat. Az iskola természetesen nem 
ezen szemlélet alapján működik, ám az elzártság az infrastrukturális sajátossá-
gok következtében adott. Az intézményben 78, különböző  korosztályú gyermek 
tanul, akik fő ként a Rudzati vonzáskörzetében található kisebb városokból, fal-
vakból érkeznek. 40 tanár, valamint 28 egyéb munkatárs vesz részt a nevelési, 
oktatási, szakképzési munkában, így az egy tanulóra eső  alkalmazotti létszám 
meglehető sen kedvező . A gyermekek a már említett szakértő i bizottságok által 
kiadott szakvélemény alapján kerülhetnek be az iskolába, ahol megkapják a 
számukra megfelelő  speciális oktatást, nevelést. Az iskola munkája a lett oktatá-
si törvény alapján kiadott speciális pedagógiai programokra épül, ám valamennyi 
gyermek rendelkezik egyéni fejlesztési tervvel is. A tanulókat három szint alap-
ján oktatják: A, B és C szintű  osztályok működnek. Az ún. C-osztályokban – a 
legsúlyosabb fokozat – 4-6 gyermek tanul egyszerre, többségük középsúlyos 
értelmi fogyatékos. Az A és B osztályokban jellemző en 6-12 gyermek tanul egy-
szerre. A gyermekek az egyéni fejlesztési tervük alapján folyamatos felülvizsgá-
latokon vesznek részt, így lehetséges az is, hogy a B szintrő l A szintre kerülnek. 
A pedagógusok munkáját pedagógiai asszisztensek segítik, míg a gyermekeknek 
első sorban az ún. napközis pedagógusok segítenek. Az általános iskolai oktatás 
és nevelés mellett speciális szakképzés is zajlik. Az itt tanulók konyhai kisegítő , 
asztalos és asztalos kisegítő , építő ipari szakmunkás, valamint szabó kisegítő  
szakképesítéseket szerezhetnek. 

Az iskola állami fenntartású intézmény, ám igyekszik széles körű  kapcsola-
tokat ápolni különböző  civil szervezetekkel. Egyik fő  partnerük a Latvia’s 
Children Fund nevű  szervezet (a szakértő i tanulmányút fogadó szervezete), mely 
a Norvég Civil Támogatási Alap és más, Európai Uniós források segítségével 
évek óta lehető séget biztosít az iskola tanulóinak nyári tábori részvételre. Az 
iskola a lett Vöröskereszttel is együttműködik, mely szervezet a hátrányos hely-
zetű , rászoruló gyermekeket és családjaikat igyekszik támogatni. A kapcsolati 
háló ellenére egy hiányossággal az iskolának meg kell küzdenie: egyelő re nem 
érzik hatékonynak a tanulóik utánkövetését. Az iskola befejeztével a tanulók 
visszatérnek otthonukba, a település vonzáskörzetében lévő  falvakba, kisebb 
városokba, ahol az elhelyezkedésük, munkakeresésük már a család, valamint a 
település feladata. Az iskola igazgatója, Edgar Vaivods ebben a kérdésben érzi 
azt, hogy a szegregáció probléma, nem pedig lehető ség. 

                                                        
15 Az intézmény honlapja: http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/skolu_web/  rudzatuspecintpsk/ 
index.htm  

http://www.pvg.edu.lv/izglitiba/skolu_web/
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A Rigától 200 km-re, keletre fekvő  Preili városában található szakközépisko-
la volt a következő  állomásunk.16 Az állami fenntartású intézmény többségi 
iskola, mely lehető ségeihez mérten fogad sajátos nevelési igényű  tanulókat is, 
ám nem ez a fő  profilja, vagyis nem szegregált intézményrő l van szó. Az intéz-
ményben az általános iskolára épülő  szakközépiskolai képzés – mely érettségivel 
és szakképesítést igazoló bizonyítvány megszerzésével zárul – valamint, érettsé-
gire épülő , 2 éves szakképzés egyaránt zajlik. Elő bbi esetében séf, vendéglátó-
felszolgáló, kiskereskedelmi eladó, fodrász és stylist szakokon, utóbbi esetében 
pedig fodrász és szakács szakokon lehet bizonyítványt szerezni. 

Az intézménynek közel 150 diákja van, akik között elvétve akad sajátos ne-
velési igényű . Jelenleg hallássérült, valamint tanulási zavarokkal küzdő  (diszgrá-
fia, diszlexia, diszkalkulia) tanulóik vannak, létszámuk azonban elenyésző . Az 
iskola természetesen nem zárkózik el fogyatékos tanulók oktatásától és képzésé-
tő l, ám az intézmény vezető i úgy vélik, olyan feladatot nem vállalnak magukra, 
amelyre nincsenek kellő képpen felkészülve. Pl. kerekes székes tanulót sajnos 
nem tudnak fogadni, mert az épület nem akadálymentes mozgássérültek számára 
(sem). 

Az iskola számos vállalkozással áll partnerségben. Ezek a vállalkozások el-
ső sorban gyakorlóhelyként működnek. Az iskolának saját tanműhelyei is van-
nak, ám úgy vélik, az ott megszerzett ismeretek önmagukban nem elegendő ek a 
munkaerő piaci sikerekhez, így tanulóikat „próbára teszik” fodrászatokban, ét-
termekben, üzletekben is. Tanulóikat igyekeznek különféle nemzetközi projek-
tekbe is bevonni. Kapcsolatban állnak civil szervezetekkel és kulturális intézmé-
nyekkel is, ösztönözve diákjaikat a minél szélesebb körű  tapasztalatszerzése és a 
szabadidő  aktív, értelmes eltöltésére. Annak ellenére, hogy az iskola nem kifeje-
zetten speciális nevelési igényű  tanulók szakképzésére specializálódott, a nyi-
tottsága, együttműködési hajlandósága arra enged következtetni, hogy itt a fo-
gyatékossággal élő  diákok is megtalálhatják számításukat. 

Végezetül röviden a szakértő i tanulmányutat szervező  fogadószervezetrő l, a 
Latvian Children’s Fund-ról. A szervezet leginkább segélyszervezet, de nem 
pusztán az, hiszen nem csak adománygyű jtés és -osztás szerepel a tevékenységi 
körében. A szervezet fő ként Európai Uniós forrásokból finanszírozza a felvállalt 
feladatait. Fő  céljai közé tartozik, hogy javítson a gyermekek és kamaszok er-
kölcsi, jogi, fizikai, szellemi és anyagi helyzetén. Tevékenységei között a külön-
böző  egészségügyi, gyermekvédelmi és jótékonysági programok és kampányok 
szervezése szerepel. A különböző  programokon részvételi lehető séget biztosíta-
nak a hátrányos helyzetű  gyermekeknek, sajátos nevelési igényű  gyermekeknek, 
árva, tartós beteg vagy nagycsaládban élő  gyermekeknek, támogatásra szoruló 
családoknak. 

A szervezet kisebb projektjei négy fő  téma köré csoportosulnak, ezeket az 
alábbiakra lehet fordítani: „Család”, „Árvaság/Árvák”, „Egészségügy” valamint 

                                                        
16 Az intézmény honlapja: http://www.preiluarodvidusskola.lv/  
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„A sport, a kultúra és a tehetség fejlesztése”. Az ezekben a témákban megvaló-
suló programok célcsoportjai is első sorban a hátrányos helyzetű  gyermekek, 
továbbá azok a tehetséges gyermekek, akik családi, anyagi hátterük miatt támo-
gatásra szorulnak tehetségük kibontakoztatásához. 

A szervezet igen kiterjedt kapcsolati hálózattal rendelkezik, számos lett ön-
kormányzattal, piaci szervezettel, vállalkozással működik együtt. Mintegy 200 
önkéntes is segíti a tevékenységét. 

Legismertebb és talán legfontosabb programjai közé a nyári táborok sorolha-
tók, melyeknek nemcsak a szervezésében, de a lebonyolításában is részt vett a 
szakértő i tanulmányút szervező je, Veronika Lemesevska, a szervezet munkatár-
sa. Az első  tábort 20 éve szervezték, azóta évrő l évre egyre több gyermeknek 
nyílik lehető sége részt venni a táborozásban. A tábor hátrányos helyzetű  gyer-
mekeknek szól, akik a 10 napos együttlét során nem csupán kikapcsolódhatnak 
és kreatív foglalkozásokon vehetnek részt, hanem egy olyan új élethelyzetben 
próbálhatják ki magukat, amelyben fejlő dik az önállóságuk, kapcsolatteremtő  és 
kommunikációs képességük, legyő zhetik szorongásaikat, félelmeiket, a helyze-
tükbő l fakadó zárkózottságukat is. 

Az országosan ismert és elismert szervezet egy eldugott kis irodában működ-
teti székhelyét, ahol személyesen találkozhattam a szervezet alelnökével Vaira 
Vucane-vel, valamint több munkatárssal és önkéntessel is. Munkájuk, elhivatott-
ságuk, valamint a szakértő i tanulmányút programja megerő síti azt a számomra 
igen rokonszenves szemléletet, hogy csakis összefogással, együttműködéssel, s 
nem pedig „magányos harcosként” érhető k el valódi sikerek az inklúzió és a 
társadalmi integráció, a társadalmi befogadás terén. 

Első  szakértő i tanulmányutam volt, ám remélem, nem az utolsó. A lett okta-
tási rendszer sajátosságainak megfelelő en ellátogattunk szegregált, speciális 
intézménybe is, valamint inkluzívan működő , tehát nem kizárólag fogyatékos 
vagy speciális nevelési igényűek számára létrehozott intézménybe is. Emellett 
szerepet kaptak a nonprofit szervezetek is. Az oktatási rendszer – csakúgy, mint 
Magyarországon, Lettországban – sem nélkülözheti a civilek hathatós közremű -
ködését, támogatását. Az új, innovatív gyakorlatok kipróbálása, az európai tren-
dek figyelése és adaptálása messze túlmutat az oktatási rendszerek kapacitásán, 
így a hatékony oktatás és nevelés, a mindenki számára – személyre szabottan – 
sikeres iskolai életút elérése érdekében a széleskörű  együttműködés, hálózatoso-
dás elengedhetetlen. 

A személyes és szakmai kompetenciák fejlő désén túl igen lényegesnek tar-
tom, hogy a szakértő i tanulmányút tapasztalatait az egyetemi oktatásban is ka-
matoztathatom. Az egyes iskolák, intézmények tevékenysége távol áll az egye-
temi képzések sajátosságaitól, hiszen az Pécsi Tudományegyetem Felnő ttképzési 
és Emberi Erő forrás Fejlesztési Karán nem gyermekekkel, hanem fő ként fiatal 
felnő ttekkel foglalkozunk. Így az andragógus és az ifjúságsegítő  képzések 
curriculumait első sorban nem annyira a pedagógiával, gyógypedagógiával kap-
csolatos tapasztalatokkal, hanem inkább az iskola szűken vett határain túlmutató 
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területekkel, azaz, a munkaerő piaccal, szabadidő vel, nemformális módszerekkel, 
táboroztatással kapcsolatos tapasztalatokkal gazdagíthatjuk. 

A szakértő i tanulmányút tapasztalatai alapján úgy vélem, óriási jelentő sége 
van a folyamatos kommunikációnak, információáramoltatásnak. Nemcsak a spe-
ciális nevelési igényű  tanulók, hanem valamennyi gyermek esetében igen lénye-
ges a szülő k minél aktívabb bevonódása gyermekük iskolai életútjába. Fontos a 
családbarát szemlélet, továbbá a kis közösségek, szomszédságok iskolával való 
szorosabb kapcsolata. Fontos, hogy az iskola minden eszközével a társadalomba 
való integrálódást segítse elő , legyen szó szegregált oktatási intézményrő l, vagy 
inkluzív módon működő  többségi iskoláról. Az iskolák és az iskolákat támogató 
civil szervezetek között lényeges a hálózatba szervező dése, egymás támogatása, 
a tapasztalatok és jó gyakorlatok cseréje. 

Lényeges, hogy az oktatáson túlmutató rendszerek között is hatékony kom-
munikáció legyen, hiszen a – különösen a speciális nevelési igényű  – tanulók 
sikeres tanulmányi elő menetele, s majdan a sikeres társadalmi integrációja nem 
csupán az oktatási rendszeren, hanem az egészségügyön, a szociális ellátórend-
szeren, a munkaerő piacon és a civil társadalmon, valamint a köztük lévő  kapcso-
lat minő ségén is múlik. Mindezek a tapasztalatok újabb lendületet adnak ahhoz, 
hogy a hatékony ifjúságsegítő  és andragógus-képzésben a minél szélesebb körű  
együttműködésre törekedjünk, nem pusztán a képzés sikeressége, sokkal inkább 
a végzett hallgatók sikeres jövő beni munkavégzése, a társadalmi szemlélet for-
málása érdekében. 

 
Szakértő i tanulmányutakkal kapcsolatos további információk a Tempus Köz-

alapítvány honlapján, a www.tka.hu címen, valamint a CEDEFOP honlapján, a 
http://studyvisits.cedefop.europa.eu címen találhatóak. 
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