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Tárgy: amicus ciiríae beadvány 2011. évi CXC. törvény 56. § (1) bekezdés 'sajátos nevelési igényű'
szövegrésze és 97. § (la) bekezdése elleni utólagos normakontrollal kapcsolatos eljáráshoz

Tisztelt Alkotmánybíróság!

Az Oktatási Törvény hatályon kivül helyezett 56. § (1) bekezdése fontos lépéstjelentett az oktatási rendszer
szükséges és esedékes paradigmaváltásához, törvényi alapot nyújtva az oktatásban résztvevők szükséges
mentalitásváltásához.

56. § (1) A taniilót, ha egyéni adottsága. fejlettsége szükségessó teszi, a szakértői bizottság véleménye alapján az igazgató mentesíti
a) íiz th-demjegyekkel tís oszíályzaTokkal löi'ténő értékelés és ininösités alól. és e helyett szöveges énékelés és minösites alkalmazásáí irja eió.
b) a gyakorlati kcpzés kivételévei egyes tantárgyakból. tantárgyrcszckböl az értckelés és a minösités alól.
(2) Az érettségi vizsgán az (1) bekezdés b) pont szerinti tantárgyak helyett a tanuló - a vizsgaszabályzatban meghaiározottak szerinl - másik
tantárgyat váiaszthat.

A pszichológia, az oktatás- és neveléselmélet kutatás eredményeiből sem a rendszerváltást megelőzően sem
a rendszerváltást követöen nem épültek be a tudományos eredmények a közoktatás szemléletébe. (pl. pozitiv
énkép épitése, pozitív megerösítés, motiválás, érdeklödés felkeltés, együttműködésre nevelés, proszociális
személyiségjegyek fejlesztése, kommunikációs készségek fejlesztése stb. ) A nevelés legfőbb eszköze a
büntetés, a negativ visszajelzés. Az oktatás legföbb eszköze a hallási alapú frontális oktatás. A tananyag egy
részének értelmezése, oktatása helyett annak házi feladatba adásajellemzö. A kudarcalapú szemléletmódban
elsösorban a negatív viselkedés, a hiba kerül kiemelésre. Ezekről kap a gyerek folyamatos visszajelzést. Ha
valamiben gyenge, akkor abból kell korrepetálni, fíiggetlenül attól, hogy van-e esélye előrébb jutni. Ezzel
sok esetben elveszti az esélyt a gyerek arra, hogy azzal foglalkozzon, amiben tehetséges lerme.

Az 1993-as oktatási törvényben, az uniós szemlélethez közelítve, megjelent az a gondolat, hogy az ép
értelmű, de tanulási beilleszkedési vagy magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek kapjanak segitséget a
felzárkóztatásukhoz. (pl. ha nem tud irni, akkor kapja meg valakinek a jegyzetét, felelhessen szóban, ha

nagyon szégyellős és nem szólal meg az osztály elött felelhessen írásban, ha nagyon lassú kapjon hosszabb
idöt a dolgozatra, vagy ha nem tudott olvasni, ne kelljen hangosan olvasnia a többiek előtt) Ekkor hozták
létre az SNI (speciális nevelési igényű) gyerek státusz (amit a fogyatékossággal élő gyerekek kaptak, akik
tartós és/vagy halmozott nehézségekkel küzdöttek és speciális megsegitésre szorultak) mellett a BTMN
(beilleszkedési-tanulási-magatartási nehézség) státuszt. Az SNI-t a tanulási szakértői bizottság adhatta, a
BTMN-et pedig a Nevelési Tanácsadók. Altalában a terápiát, fejlesztést is ők adták illetve nyomon követték
a gyerek fejlődését, és ők voltak, akik súlyosabb esetben a szakértői bizottság felé az SNI megítélésére
tovább küldték a gyerekeket.
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Ez a rendszer elég gyorsan, az iskolapszichológusok segítségével elkezdett működni. Egyre több gyerek
kapott speciális segítséget. Lassan azt is elértük, hogy az osztályozás alól is mentsék fel a rászorulókat a
fejlesztés idejére. A pedagógusok és a szülők is tapasztalhatták, hogy a gyerekekkel kevesebb probléma van
órákon. motiváltak maradnak és a többség maradéktalanul felzárkózik. A 2011-e s törvény nem változtatott
ezeken a lehetőségeken.

A teljesség igénye nélkül néhány gondolat a BTMN hátteréről:
A legtöbb BTMN mögött a mai életformánk okozta nehézség áll, ezért pl. a középosztály gyerekei nagy
számban kerülnek ide, mig a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek az SNI kategóriába. BTMN-el
kapcsolatos tipikusan középosztálybeli attitűdökre visszavezethetö okok pl. túlzott tisztaság miatti motoros
koordinációs problémák (pl. nem teszik le a gyereket csak sima, tisztára mosott felületen), szem-kéz
koordinációs problémák (etetik) beszédhibák (féltik ezért nem kap darabos ételt), nagy orr mandula miatti
beszédészlelési problémák (nem vetetik ki mert fontos, hogy mindene meg legyen) stb.

A felelős államtitkár által kifejtett, a BTMN kategóriával kapcsolatos állításai -a legáltalánosabb
megállapitásokat leszámitva- szakmailag tévesek. Mivel ezen állitások alkalmasak lehetnek arra, hogy az
Alkotmánybiróság álláspontját befolyásolják, szükségesnek látom ezeket részleteiben is cáfolni.

"A BTMN kategória diagnosztikai szempontból nagyon szubjektiv és tág."

Mint klinikai szakpszichológus ezt az állitást nem tudom értelmezni. A diagnosztikai kategóriák tiszták, a
vizsgáló eszközök rendelkezésre állnak és éppen a BTMN kategóriáná! a fejlesztés menete és a felzárkózás
üteme is jól tervezhetö. Való igaz, hogy sokféle kombinációja létezik a problémáknak, de ezek egy
szakember számára áttekinthetőek.

"Fontos, hogy az átlagos képességű, bár egyes területeken kevésbéjól teljesitö tanulók inkább fejlesztésben részesüljenek. ne
pedig tantárgyi mentesítésben, mert a tapasztalat szerint a tantárgyi mentesítés kevésbé kedvez az ismereíbövülésnek,
felzárkózásnak"

A fejlesztésnek és a felmentésnek ki kell egészitenie egymást. Egy példán szeretném bemutatni az állitás
képtelenségét.

Ha valaki eltöri a lábát, akkor begipszelik, majd gyógytornával helyreállitják a normál mozgást, ezt
követően el isfelejtheti az alany a balesetét és focizhal tovább. Afejlesztés, felmentés hiányában azt jelenti,
hogy az alanyrvak egyszerre kell gyogytornára és fociedzésre járni, azért, hogy a foci tudásáhan ne
maradjon le. A példából a következmények is jól láthatók, értelmes ember a focizást fogja abbahagyni,
ugyanakkor, ha gyógytornával helyrehozták a mozgását, akkor lesz lehetösége fehárkózni.

Megjegyzem, a minisztériumnak lett volna lehetősége felmérést végezni a felmentések hatékonyságára, de
ennek hiányában "tapasztalat szerint" állílás áll szemben én és az általam ismert klinikai szakpszichológusok
álláspontjával, szakmai tapasztalatával, miszerint a valóban felmentett és fejlesztett gyerekek tantárgyi
felzárkózása nemjelent külön figyelmet érdemlö problémát.

"Jelen változtatás letisztítja továbbá a diagnosztikai tevékenységet és az ehhez kapcsolódó - immáron nem tüneti - hanem valódi
szükségletalapú fejlesztési tevékenységeket"

Ez a mondat szakmailag értelmezhetetlen. A "Jelen változtatás" tehát a BTMN kategóriába esö gyerek, aki
nem kap felmentéseket, "letisztitja a diagnosztikai tevékenységet" - hogyan, azáltal, hogy nem lesz
diagnosztizálva. Hogyan kap fejlesztést, ha nincs diagnózisa, ha van, akkor ki adja, a túlterhelt szakértői
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bizottság, vagy implicite csak SNI-ek lesznek és kapnak majd a fejlesztést? Az aprónak tímö módosítás a
fejlesztesre szoruló gyerekek fejlesztését meghiúsitja.

Még egy további szempontra szeretném felhívni a f.gydm^A , mk^P^holog^ban, ^;^o|^Si^^tLui^enus'ég"shIopg7"ausz'ülö"eröteljesen"mérlegeli, hogy^kezdemenyezze, ^vagy^ajaruy^
SSItmS'bS e^SS^ÍI T!]^]l^?e^<Sn 'a^

'^setb'e'iTt art attól7h^y'ezzel"gyermekét valamilyen esetleges . megbélyegzésnek_tenné^;^aTj
S^S^^^!eS^^^a^^^nek:g^^F^og^^^^m^
^S^I^T^l^^lehetö^^^^fejÍesztésmegvatósitása^^^gek^^^^^
^^S^^^^^^l^^s^;^sz^ a^^ü^.maradi^a ̂ u!^^
SSsycauusczüfök\azlm 'áraTserfogadható~és--intenzíven"részt vállalnak a gyerek megsegítésében,

problémaja felszámolásában.

Általánosanjellemzö az is, hogy a BTMN gyermekekjelentösrészekogmtí^anfqlett^^n^J^
^^^SxÍ^'diSráíiAjaköv&ben teljesitménye az i^oláb^jelentösenelmaya d^rtdmjS?cSL ^TSr^S^h^^ lérni^"felmentese7akkor^kognitiv készseg^^
ESm^ámtj^^z^^stl'^^szít^íiv^'gyorsan'fáradtsagot^o^^ap^k^
S^^^SS^^^ehez^^g^^"^^^^
;Z^IE^^ger^el^sgye^'ezt^akranlelkneg^tu^d^g^^;bu^^a^
nZTs'^'a7órT^^a^ejtezté^n's7mfog'dolgo2ni. Ált~alános^lmika^pszichológiaifapa^^^^^
^^^Se^^^^^ekSrradikáÍÍs^ré^elentöserzel^ag^^rj^^t
^^ST^ ̂ d^"3^ ̂ ^w'aíternS!OT"^^^^;,, ^t
L^^^:a^Ö^Ílktve"Ícteéposztólybe)i-gyennekek esetében a kábitószerekh^foriulas^^
smTnoyll vTnZtaMTn'^^kI rik7rüles77rdek7ben\zoS a fejlesztési igényeknek az idöben

történő diagnosztizálása és elvégzése.

A kisebb fejlesztési igénnyel bíró fejlesztések elmaradása a Problémáksúlyo_sbodás^fo"Í\oko^n^a
ro toz'octtma'ga'tartl ásTés&személyÍség fqlődési zavarral küzdö gyerekek szamának^kedesÍMk^ock^^IS^^^^:^=S^^, ^^ SSitaS
^nul^Í FtóÍSszkedésTnehézségekkel nem di^gnosztizálnak ̂és kezelnek^az ^tomil^^^
^Sa^^^án^h^z^be keriil, áÍÍ^>otában"tovabbi romlás ^ato;"M^ove^en
e^nalgyCT&mekeTjeTentÖs"része: tenyleges helyzete szerint átkerül majd az SNI-s kategóriába, ahonnan a

társadalmi felzárkózás sokkal nehezebb.

Nem lehet elégszer hangsúlyozm, hogy a BTMN rendszert i"et6_jogszabaly, vato,z?s^naf°^J^
egI'ymrs rge7e^tö'foTyatmatoktí"ind atnak be, amelynek a társadalmi ara rendkíym^n^y. S^ere^m
^Slg^^té^I:^:mut^uhogv ^ .MTA'a-közelmuhban, fe!h;^ a,fig^, maR^
Sbir^s^re Zg^TrenZvÜl mTgas7okú7egyes térsegekbenakár 20;/o-on_sel^
heanZTe naLTe^^'J^rvá^Zo^eIe'^mertekbBen-emelik°a^^ kockázatát, hogy az iskolaelhagyók

száma tovább növekedjen.

Néhány további félrevezetö megjegyzés az minisztériumi álláspontból:

.

immáron nem tüneti- hanem valódi szükségletalapú'

A tünet mindig valamilyen szükségletalapú zavartjelez, amit nem minósitünk, hanem értelmezünk.
PL esy fí^elem-. aw, - n.ögön állhai öröklele. lé^o, ̂ ülési sérülés, ADHD,̂ depre^ö. éhe^e'lu"V^et^ha^olás- a
^S^^^^'^e^ros'^i^gye^'el^aire^^ ""Eások>^szu]o^^'e"_ .^S^^S^S^^-%C=^. ̂ ^i^. p^'-'sy '""^és, -^a,- Slb.
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gondolkodó embereket nevelni.

"A fel^esek .^-^ sen, az iskola. sen, a <anul6, sen, . ̂  o^a. 6, nincs . o., vac, 6 , tanulas, nehe. sé^
leküzdésére"

Ma^szag. gy^sze^.oSö^zSt2u ^e^T^^s^r:
aSeÍáf^a , ^??^STpSS ^^e^err^^^
S=t^:SSlSS^: rS?"S^n ek6Svon

beilleszkedjenek.
létrehowtalának és

össu!8ws?sv!ret^l ̂ w^ía S?J^^JS.S^' ̂ ^"^^m^^ekcondU^W^^d^i^^^^^^^^
y^5^sSs^> ̂ ^^sss^^s^
alátámasztható tartalommal.

^S^^S%S=S^as?^
Budapest, 2018. március 1.

Tisztelettel: ' //

Ör. László Zsuzsa
klinikai szakpszichológus

a Fimota Központ vezetöje




