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Bevezetés 
 
Tanulmányomban az iskola kirekesztésnek és a sajátos nevelési igénynek 
a hatását és a kapcsolatát vizsgálom. Az elemzés alapja az etnikai 
kisebbségekhez tartozó tanulók iskolai integrációjára irányuló nemzetközi 
projekt alapján folytatott kutatás.1 Maga a kutatás 
problémamegfogalmazó, tényfeltáró jellegű volt, ez kihatott a 
mintaválasztás módjára is. 

Az iskolai teljesítmény és a társadalmi különbségek összefüggését 
számos hazai és nemzetközi kutatás érintette (Andor, 2001; Kertesi & 
Kézdi, 2012), az ismertetett kutatás több területen és szempontból 
továbblépést jelent az inkluzív iskolai gyakorlat implementációja terén, 
hiszen a tanulási eredményességen túl a jólét, a befogadás, az elutasítás, 
és az iskolai közéleti aktivitás érzéseinek szubjektív mutatója is 
megjelenik benne. (Hüse et al., 2014; Zolnai et al., 2016; Cséke & Fónai, 
2018; Fónai & Hüse, 2018). A kutatás résztvevői az iskolai gyakorlaton túl 
más, elsősorban szociális intézményekben is alkalmazták a kifejlesztett 
kérdőívet a befogadás és a kirekesztés detektálásra, az azokra ható 
tényezők feltárására (Hüse & Horváth, 2018) 

Kutatásunkban a befogadást a gyermekek saját helyzetének szubjektív 
megélésével vizsgáltuk. A projekt folyamán kifejlesztett kérdőívet 5-8. 
osztályos magyar (552 fő), lengyel (271 fő) és kárpátaljai (280 fő) diákok 
között kérdeztük le.  

A kérdőívben a szakirodalom és a hazai jogi szabályozás által SNI-ként 
és BTMN-ként definiált típusokat a tanulók által választható módon 
(önbesorolással), a korosztály nyelvezetének megfelelően neveztük meg, 
melyek közül önmagukat jellemezve választhattak. A diákok válaszai azt 
mutatják, hogy szignifikáns összefüggés van az önértékelés, a társas 
támogatás, a kirekesztés-befogadás, és az SNI, BTMN zavarok 
előfordulásának gyakorisága között. Korábbi elemzéseink is azt jelezték, 
hogy az önértékelésre és a társas támogatásra pozitív hatást gyakorolnak 
az iskolai sikerek, a támogató iskolai légkör, melyek csökkentik a 
kirekesztést, illetve annak tanulói percepcióját is (Fónai & Hüse, 2018; 
Zolnai et al., 2016). 

 
                                                 
1 „How to help children from families of ethnic minorities in the adaptation to school in V4 
countries”; an Visegrad Fund international project, ID 11410116 
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Elméleti és kutatási háttér 
 
Tanulmányomban két, egymással szorosan összefüggő kérdést, jelenséget 
vizsgálok, a sajátos nevelési igényt és az inklúziót, illetve ezek 
összefüggéseit. A szélesebb fogalom az inklúzió, hisz a „befogadás”, mint 
elv, mint társadalmi és oktatási, nevelési filozófia és gyakorlat részben a 
„sajátos nevelési igényű” tanulókkal kapcsolatos oktatási gyakorlatot, 
eljárást jelenti.  

A vizsgált jelenség, az inklúzió az exklúzióval ellentétes társadalmi és 
oktatási gyakorlatot jelent, önmagában is jelentős szakirodalma van. 
Ugyanakkor maga a fogalom megjelenése és használata (Papp, 2012; 
Szabó, 2015) is jelzi, hogy a befogadást és a kirekesztést nem lehet csak 
az oktatásra szűkíteni. E jelenségek és folyamatok ráadásul szoros 
kapcsolatban érvényesülnek a szegregációval és a diszkriminációval, vagy 
az oktatási rendszerek szelektivitásával (Schiffer, 2008; Fejes & Szűcs, 
2018). Ebből is következhet, hogy a különböző tudományterületek eltérő 
megközelítéseket alkalmaznak, gyakran például a szegregációs folyamatok 
keretében értelmezik a kirekesztési (exklúziós) folyamatokat, vagy az 
integrációs folyamatok, mint a szegregációval szembemenő folyamatok 
keretében az inklúzió jelenségét.  

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a kirekesztés – befogadás 
jelensége pszichológiai, szociálpszichológiai, neveléselméleti, filozófiai, 
politikatudományi, szociológiai, és közgazdasági szempontokból is 
vizsgálható, a tanulmányban a szociológiai aspektusokat hangsúlyozom, 
ezen túlmenően az általánosabb szegregációs és kirekesztési, illetve 
integrációs és befogadási megközelítésmódra, elsősorban az oktatásban 
érvényesülő befogadás – kirekesztés jelenségére fókuszálva (Schiffer, 
2008). 

A „társadalmi kirekesztés” a „social exclusion” kifejezés fordítása, 
melyet mai jelentéstartalmában 1974-ben használt először René Lenoir. 
Értelmezésében a fogalom a társadalmi védelmező rendszerből való 
kirekesztést jelentette. A fogalom használatában kezdettől megfigyelhető 
a tudományos megértésre törekvés, és a politikai aktivitás (Hüse & 
Molnár, 2017:59; Schiffer, 2008). A fogalom konceptualizálási kísérletei a 
már említett szélesebb megközelítést jelzik, hisz beszélni lehet gazdasági, 
szociális és politikai kirekesztésről (Peace, 2001), más szerzők a 
munkaerőpiacról, a rendszeres munkából, a megfelelő lakhatásból és a 
közösségi szolgáltatásokból való kirekesztődésről írnak (Rodgers, 1995).  

A társadalmi kirekesztés és kirekesztődés problémaköre összefügg a 
társadalmi egyenlőtlenségeket fenntartó és reprodukáló mechanizmusok 
működésével is – az egyenlőtlenségek nem befolyásolhatók az oktatási 
rendszer nélkül, kérdés, hogy az oktatás mennyiben járul hozzá az 
egyenlőtlenségek csökkentéséhez vagy fenntartásához. Ugyanakkor az 
iskolarendszer működésére általánosabb kirekesztődési folyamatok 
hatnak, melyek hozzájárulnak az egyenlőtlenségek fennmaradásához 
(Hüse & Ceglédi, 2018). Ezek a mechanizmusok a következők: gazdasági, 
intézményi, kulturális és társas kirekesztődés, valamint a térbeli 
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kirekesztődés, a szegregáció. Ez a megközelítésmód is mutatja, hogy az 
iskolai, oktatási rendszerbeli kirekesztési, kirekesztődési és befogadási 
folyamatok egy általánosabb, strukturális jellegű összefüggésrendszerben 
értelmezhetők, az exklúzió és az inklúzió nem csupán az iskola belső 
működéséből fakad. 

A kirekesztés – befogadás általánosabb mechanizmusait, ha az 
iskolarendszerre és az iskolák működésére és a befogadásra (inklúzióra) 
koncentrálunk, az integráció – inklúzió viszonyában és keretében is 
magyarázhatjuk, hisz az integráció a kirekesztés (exklúzió) ellenében ható 
mechanizmus. Az iskolarendszerben az integráció a fogyatékossággal élő 
tanulók szegregált oktatásával szemben kialakult megközelítést és 
gyakorlatot jelenti, melynek célja az elkülönített oktatás felszámolása volt 
(Csányi, 2001; Bánfalvy, 2008; Szabó, 2015). Ez az a „pont”, ahol az 
iskolarendszerek korábbi működésében kirekesztett, szegregált tanulói 
csoportok fogadása, integrálása fókuszába kerültek például a 
fogyatékossággal élő tanulók (vagy a más okból kirekesztettek, 
szegregáltak), ezért fonódik össze az integrációs és inklúziós folyamat, 
oktatáspolitika és oktatási gyakorlat a fogyatékos tanulók, a „sajátos 
nevelési igényű” (SNI) tanulók „fogadásával és befogadásával” (Csányi, 
2001, 2003; Pető, 2003).  

Az oktatási gyakorlat változásainak az integrációval összefüggő 
folyamatát szemléletesen ragadja meg Csányi (2001: 233). A korábbi, 
elkülönítő oktatást felváltotta a lokális integráció, amely elkülönítetten, de 
egy intézménybe helyezi a fogyatékosok és nem fogyatékosok csoportjait. 
A következő szint a szociális integráció, amely a foglalkozásokon, 
tanításon kívüli integrációt teszi lehetővé, majd a funkcionális integráció, 
mely érdemi együttnevelést jelent, ennek két, eltérő szintje a fogadás, 
vagy integráció, és a befogadás, másként inklúzió. Ezek mellett 
kialakulhat a spontán integráció, amely a fogyatékos gyermekek nem 
tudatos elhelyezését jelenti valamely többségi intézményben, különösebb 
szervezeti segítség nélkül, függve a tanárok jóindulatától. Maga az iskolai 
szintű integráció azt jelenti, hogy a fogyatékossággal élő és ép gyerekeket 
egy osztályon belül, együtt képezik, csökkentve, megszüntetve az izolált 
jelleget, az inklúzió esetében pedig megvalósul a közös csoporthoz 
tartozás érzése, ezek a „befogadó iskolák”, melyek jellemzői a képesség 
centrikusság, az akadályok felismerése és elhárítása (Bánlaky, 2008:17).  

Az integráció és az inklúzió fogalmának viszonya nemcsak a 
tudományos rigorózusság és az egyértelmű fogalomhasználat miatt 
fontos, érinti az oktatáspolitikai célokat és az oktatási gyakorlatot, az 
iskolák működésének módját is (feltételezve, hogy nemcsak terminológiai, 
hanem tartalmi különbségről is szó van). Az integráció és az inklúzió 
lehetséges viszonyát illetően Papp (2012:299-300) utal a lehetséges 
szinonim szóhasználatra, a fogalmak (gyakorlatok) szembesítésére, az 
integrációra inklúzió nélkül, az inklúzióra, mint „megtisztított” 
integrációra, és az inklúzióra, mint optimalizált, kibővített integrációra. Ez 
utóbbi a „Salamancai Tézisek” koncepcióján alapszik, mely szerint az 
inkluzív pedagógia elismeri a gyermeki különbözőségeket, és arra épít 
(Papp, 2012; Schiffer, 2008).  
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Empirikus kutatások eredményei azt mutatják, hogy a gyermekek az 
ismeretek szintjén és szociálisan jobban teljesítenek integrált vagy 
inkluzív környezetben, az inkluzív nevelés eredményesebben használja fel 
a nevelés erőforrásait, továbbá pozitívan hat az inkluzív környezetben 
tanuló fogyatékos gyermekek szociális kapcsolataira, barátságaira, 
szociális kompetenciáira és kommunikációs képességeire (Pető, 2003).  

Az inkluzív, befogadó pedagógia és iskolai gyakorlat kialakulásához és 
elterjedéséhez vezető folyamatot mutatja be Szabó (2015). A hazai és a 
nemzetközi szakirodalom elemzése alapján az egyes modellek 
terminológiáját, a politikai célokat, a társadalomképet, a felnőtt, iskola, 
család-és gyermekképet veti össze. E modellek az orvosi-biológiai 
modelltől a speciális nevelési szükséglet elfogadásán át az integrációs 
szemléletig, a kétezres években pedig az inklúziós szemléletig húzódó ívet 
mutatnak, lényegesen eltérő célokkal, gyermekképpel, intézményi 
struktúrával és gyakorlattal (Szabó, 2015:334-340). A 2010-es évekre 
terjedt el a bio-pszicho-szociális modell, kompetencia orientált 
nézőponttal. Terminológiájában a sajátos nevelési igényű gyermek, 
speciális nevelési szükségletű gyermek, fogyatékossággal élő személy 
fogalmak használatosak, társadalomképét a teljes integráció jellemzi. 
Iskolaképére a szegregáló intézményrendszer megszüntetése, a 
legkevésbé korlátozó környezet megteremtése, a lemorzsolódás 
visszaszorítása, inkluzív oktatás, a kétféle intézménytípus átjárhatósága, 
és valamennyi fogyatékossággal élő gyermek oktatásának megvalósítása 
(fejlesztő iskolai nevelés) a jellemző (Szabó, 2015:340).  

Ahogy látható, az iskolai integráció és inklúzió sarkalatos kérdése a 
fogyatékos tanulók oktatásának, nevelésének intézményes struktúrája és 
az alkalmazott pedagógiai módszerek. Nemcsak az oktatás mozdult el az 
integráció és az inklúzió irányába, sokat változott a fogyatékosság, a 
fogyatékos személyek, tanulók megítélése és maga a használt 
terminológia is. A terminológiai kérdések egy része a fogyatékossággal 
élők megnevezésével kapcsolatos, ami összefügg a fogyatékosság és az 
SNI értelmezéseivel és iskolai programjaival. Van ország, ahol az SNI 
nagyrészt a fogyatékosokat jelenti, van, ahol az SNI arány alacsony, és 
magas a szeparáltan képzetteké, van, ahol az SNI populáció aránya 
magas, és az integráltak aránya is magas. Ugyanakkor a szeparált 
képzésben részt vevők arányaiban kisebb a különbség az országok 
többsége között, mint az SNI arányban (Bánfalvy, 2008). A megnevezést 
illetően Csányi a „fogyatékos” jelző és a „sajátos igényű”, „sajátos 
szükségletű” személy, tanuló, gyermek szóhasználat mellett érvel (Csányi, 
2008). További értelmezési problémát jelent, hogy az elterjedt SNI nem 
diagnosztikus kategória, hanem olyan gyűjtőfogalom, amelynek 
alkalmazásával a fogyatékos gyermekek, tanulók számára többletjogokat, 
költségvetési többletforrásokat biztosítanak, azaz a szűkebben vett 
pedagógiai, gyógypedagógiai szakmai jelentéstartalom az esélyegyenlőség 
biztosítása miatt „kiszélesedett” (Mesterházi, 2007). Más szerzők is 
utalnak arra, hogy a sajátos nevelési igény megfogalmazás nem 
diagnózis, hanem iskoláztatási fogalom, továbbá a gyógypedagógiai és a 
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jogi fogalomhasználat (a közoktatási törvényben) nem esik teljesen egybe 
(Bodrogai et al., 2012).  

A vázolt terminológiai és strukturális kérdések mellett további 
fogalmakat is fontos tisztázni. Papp Gabriella tanulmányában összefoglalja 
a szakirodalomban kialakult, többnyire konszenzusos értelmezéseket 
(2002:160-162). A fogyatékosság a gyógypedagógia alapfogalma, 
biológiai állapotváltozásra létrejövő tulajdonság-együttes, melynek révén 
a gyermek a gyógypedagógia körébe sorolódik (egységes jelentéstartalma 
nincs, a szerző visszafordíthatatlan sérülést, károsodást, defektust ért 
alatta). A tanulásban akadályozottság esetében a tanulási képességre 
helyeződik a hangsúly, a nehezen tanuló gyerekek változatos formában 
megjelenő tanulási nehézségeire. Papp a speciális nevelési szükséglet 
esetében arra utal, hogy ez a kifejezés vált általános gyűjtőfogalommá a 
fogyatékosság elnevezés helyett. Az integráció az együttes nevelést-
oktatást jelenti, a gyermek fogadása úgy történik, hogy igazi pedagógiai 
stratégiaváltás nem történik a többségi iskola részéről, a speciális nevelési 
szükséglet kielégítésének a biztosítása a gyógypedagógus feladata, míg az 
inkluzív pedagógia egy iskolai átalakulási reformként értelmezhető, 
melynek eredményeként az iskola alkalmassá válik minden egyes 
gyermek nevelési szükségletének a kielégítésére.  

 
A kutatás mintája és az alkalmazott módszerek  
 
A tanulmányomban elemzett adatbázis egy nemzetközi projekt keretében 
két hullámban, három országban lefolytatott felmérésen alapul. A projekt 
szervezője a Zielona Góra-i Egyetem volt, melynek munkatársai dolgozták 
ki a Questionnaire of School Life (QSL) kérdőívet A kérdőív 12 iteme 3 
alskálában az önbecsülés (szociális besorolás), az elfogadottság és társas 
támogatás, valamint a kirekesztés megélését méri (Farnicka et al., 2014). 
E kérdőívet fejlesztettük tovább a szocio-demográfiai háttér és egyéb 
jelenségek mérésére: 

• Tanulói önértékelés 
• QSL 
• Tanulást gátló tényezők  
• Támogató kapcsolatok 
• Sikerek és kudarcok 
• Település, családi háttér, háztartás 
• Vallásosság 
• Etnikai hovatartozás 

 
Az önkitöltős kérdőívet Lengyelországban (271 fő), Magyarországon 

(552 fő) és Ukrajnában (Kárpátalján, 280 fő) kérdeztük le, 5-8. osztályos 
tanulók körében. A minták kialakításánál nem érvényesítettünk 
reprezentatív mintaválasztási eljárást, ami befolyásolja az eredmények 
általánosíthatóságát, ám a vizsgált jelenségek feltáró jellegű 
megközelítésére az eredmények alkalmasak. A problémamegfogalmazó, 
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feltáró jellegű kutatás tervezésénél arra törekedtünk, hogy a kutatásban 
résztvevő intézmények térségében alakítsunk ki kvóta szerinti mintákat. A 
lengyel almintába részben emiatt nagyvárosi és nagyvárosi agglomerációs 
iskolák kerültek, a nagyvárosi iskolák tanulóinak családi háttere magas 
státuszú családokat mutat. A magyarországi almintában a Debreceni 
Egyetem vonzási körzetéből választottunk iskolákat, figyelembe véve a 
fenntartói összetételt. Az egyházi fenntartók, megismerve a kutatás céljait 
és az alkalmazott kérdőívet, hozzájárultak az adatfelvételhez, az állami 
fenntartó (KLIKK) elvárásai és fenntartásai miatt azonban csak egy, 
korábban önkormányzati iskolában tudtuk a kutatást lebonyolítani. A 
magyarországi almintába emiatt zömmel egyházi fenntartású iskolába 
járó, és a térség sajátosságai miatt alacsony státuszú családokból érkező 
tanulók kerültek. A kárpátaljai alminta esetében azok a magyar tannyelvű 
iskolák kerültek a mintába, ahol magas a roma tanulók aránya, a három 
alminta közül a kárpátaljai összetétele áll legközelebb az alapsokasághoz. 
Az adatfelvétel során a tanulók szüleinek beleegyezését kértük, hogy 
gyerekeik válaszolhassanak a kérdőívre. A mintaválasztást befolyásoló 
körülmények mellett a vizsgált téma miatt is feltáró kutatást terveztünk, 
hisz ismeretink szerint hasonló célú és tematikájú kutatásra alig került sor 
(érintik az általunk vizsgált kérdéseket: Csányi, 2001; Pető & Ceglédi, 
2012; Pongrácz, 2013). 

Jelen tanulmányomban a „tanulást gátló tényezőket” elemzem, így 
részletesebben is bemutatom a „tanulási problémák” mérésére kidolgozott 
kérdésblokkot (lásd 1 sz. Melléklet). A kérdésblokk megfogalmazásához a 
Nemzeti köznevelésről szóló törvényt (2011. évi CXC), és a szakirodalmi 
elemzéseket vettük figyelembe (Mesterházi, 2006; Bodrogai et al., 2012). 
Arra törekedtünk, hogy a tanulók megértsék a kérdést, egyúttal az ne 
legyen kellemetlen vagy bántó számukra. A kérdés formája arra is 
alkalmas volt, hogy a tanuló által észlelt probléma súlya mellett azt is 
kifejezhessék, hogy nincs ilyen problémájuk, vagy ha volt, már 
megoldódott. Az eredmények feldolgozása során ezt a kérdést három 
formában elemeztük. Az eredeti kérdésre adott válaszokat többször is 
átkódoltuk, első körben két lehetőségre (van, vagy nincs ilyen problémája 
a tanulás során), majd az így létrehozott új változót alakítottuk át az SNI 
és az BTMN előfordulási gyakorisága és együttjárása alapján (az elemző 
részben a két, átkódolt változóra vonatkozó eredményeket mutatom be).  

 
Eredmények 
 
Tanulmányomban a sajátos nevelési igény és az iskolai, osztálytermi 
befogadás kapcsolatát elemzem. Ehhez a tanulók által szubjektíven 
érzékelt, általuk az iskolába járást és a tanulást nehezítő tényezőkre 
kérdeztünk rá. Fontos, hogy a tanulók szubjektív percepciójáról van szó, 
ami nem azonos a szakértők által diagnosztizált tanulási problémával, 
tanulási zavarral. Az eredmények azt mutatják, hogy a szakértői diagnózis 
és a szubjektív problémaérzékelés, vagy a tanulást ténylegesen 
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befolyásoló problémák között lényeges eltérés mutatkozik, általában a 
diagnosztizált és ez alapján „igazolt” tanulási nehézség, probléma mértéke 
sokkal alacsonyabb a tanulók szubjektív értékelésénél, kivéve a lengyel 
almintát.  

Jelen keretekben elsősorban az „osztálytermi, iskolai” tényezőkre 
koncentrálok – korábbi elemzéseink alapján azt tapasztaltuk, hogy a 
befogadást, támogatást és az önbecsülést az iskolai siker növeli, míg a 
kirekesztést csökkenti (Fónai & Hüse, 2018), épp ezért e tényezők 
hatását, valamint a nemek közötti eltéréseket ismertetem, a családi háttér 
és az etnikai hovatartozás hatását nem vizsgálom.  

Az iskolai siker a kárpátaljai mintában is növelte az önbecsülést és a 
társas támogatást, illetve annak megélését, a kudarc a kirekesztésre 
hatott szignifikánsan, az átélt kudarcok növelték a kirekesztés egyéni 
tapasztalását, ugyanakkor a siker önmagában nem járt együtt a 
kirekesztés csökkenésével, amit „iskolán kívüli”, strukturális folyamatokkal 
magyaráztunk (Cséke & Fónai, 2018). Kutatócsoportunk tagjai adaptálták 
a mérőeszközt (a teljes kérdőívet, és a QSl skálát) más, részben nem 
iskolai közegekre, terepekre. Az iskolai rizikómagatartás kapcsán azt 
találták, hogy az iskolai eredményesség, sikeresség véd a különböző 
egészségkárosító magatartásoktól is. Minél inkább jobban teljesít valaki az 
iskolában, annál kevésbé válik alkohol, vagy drogfogyasztóvá, illetve él a 
dohányzás káros szenvedélyével (Balogh & Hüse, 2017:111). Reziliens 
roma szakkollégisták körében is megfigyelhetők hasonló jelenségek. Az 
önbecsülés dimenziójában szignifikáns, a várakozásoknak megfelelő 
összefüggés mutatkozott a tanulmányi eredményesség mutatóival, illetve 
a viszonyított önértékelés mutatójával. Az összefüggések feltételezhetően 
egymáshoz kapcsolódva rendszert alkotnak, ahol a jobb tanulmányi 
eredmény és az eredmény egyenletessége a jobb önbecsülés forrása, 
amely viszont pozitívan hat a tanuló önértékelésére (Hüse & Ceglédi, 
2018:119). Pongrácz többségi általános iskolások sajátos nevelési igényű 
gyerekekkel szembeni attitűdjeit vizsgálva azt találta, hogy a magasabb 
önértékelésűek között jellemzőbb a pozitívabb attitűd (Pongrácz, 2013) – 
saját kutatásaink pedig azt mutatják, hogy az önértékelést az iskolai siker 
jelentős mértékben alakítja.  

A továbbiakban elsőként a tanulást és az iskolába járást nehezítő 
problémák meglétét vizsgáljuk meg (1. táblázat).  
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1. táblázat. Van-e olyan problémád, ami a tanulást és az iskolába járást nehezíti 
számodra, országonként (többet jelölhet), % 

 Kárpátalja Lengyelország Magyarország Sign. 
Hallásprobléma 9,3 32,8 8,2 0,000 
Látásprobléma 18,6 40,6 22,5 0,000 
Mozgásszervi probléma 6,4 34,3 8,0 0,000 
Beszédfogyatékosság, 
beszédhiba 

9,6 37,6 8,0 0,000 

Nehézségek az 
olvasással 

31,8 39,9 15,6 0,000 

Nehézségek az írással 24,3 41,7 14,9 0,000 
Nehézségek a 
számolással 

34,3 36,5 18,8 0,000 

Nehezen barátkozom, 
nem szívesen 
beszélgetek, játszok 
másokkal 

21,1 22,5 10,7 0,000 

Forrás: Saját adatfelvétel 
 

Az sajátos nevelési igényre (SNI) és a beilleszkedési, tanulási, 
magatartási nehézségre (BTMN) vonatkozó kérdéseket, ahogy arra 
utaltam, a tanulók számára érthető módon fogalmaztuk meg. A 
táblázatban organikus eredetű tanulási problémák, komplex tanulási 
zavarok (a „diszek”), és a beilleszkedési nehézségre utaló kérdések, illetve 
az ezekre adott válaszok szerepelnek. Szembetűnő, hogy minden 
lehetséges probléma esetében szignifikáns különbségek érvényesülnek, 
kiugróan magas lengyel adatokkal. Ezt leginkább a kutatás típusának a 
mintaválasztás módjára gyakorolt hatása magyarázza, épp ezért a 
különbségek általánosítása nagy óvatosságot igényel. A lengyel tanulók 
nagyvárosi elitiskolák, részben művészeti iskolák tanulói, ami az általuk 
jelzett tanulási problémák magas szintjét részben magyarázza – ehhez 
járul még, hogy a lengyel diákok sokkal magasabb arányban számoltak be 
arról, hogy szakértőtől kapott igazolásuk van valamilyen, a tanulást 
akadályozó problémáról, vagy tanulási problémáról. Van igazolása, 
felmentése tanulási problémájáról a kárpátaljai diákok 9,5%-nak, a 
lengyel tanulók 22,5%-nak, és a magyarországi tanulók 8,3%-nak (a 
különbség szignifikáns, p=0,000). A lengyel diákok magasabb „igazolt” 
tanulási problémái is a nagyvárosi közeggel és az iskolák sajátosságaival 
magyarázhatók (elitiskolák, a szülők kiugróan magas iskolai 
végzettségével).  

A magyarországi és a kárpátaljai tanulók között kisebbek a különbségek 
az általuk jelzett problémákat tekintve, az organikus eredetű problémák 
közel hasonló arányban fordulnak elő, ezzel szemben a komplex tanulási 
zavarok és a beilleszkedési nehézség esetében másfél, kétszeres 
különbségeket figyelhetünk meg. Az organikus eredetű problémák 
esetében a kereszttábla elemzések azt mutatják, hogy nincsenek 
különbségek a nemek között, vagy az eltérő családi háttérrel (szülők 
iskolai végzettsége) rendelkező tanulók között, és az etnikai hovatartozás 
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alapján sem. A „disz” típusú tanulási részképesség zavarok körében 
azonban már megfigyelhetünk szignifikáns különbséget, ezek közül a fiúk 
és a lányok közötti eltéréseket mutatom be (2. táblázat).  
 
2. táblázat. Van-e olyan problémád, ami a tanulást és az iskolába járást nehezíti 

számodra, nemek szerint (többet jelölhet), teljes minta, % 

 Fiúk Lányok Sign 
Hallásprobléma 12,7 15,5 ns. 
Látásprobléma 20,4 30,4 0,000 
Mozgásszervi probléma 14,7 13,3 ns. 
Beszédfogyatékosság, beszédhiba 14,5 16,4 ns. 
Nehézségek az olvasással 24,7 25,7 ns. 
Nehézségek az írással 27,0 20,8 0,039 
Nehézségek a számolással 24,5 28,9 ns. 
Nehezen barátkozom, nem szívesen beszélgetek, 
játszok másokkal 

14,5 17,6 ns. 

Forrás: Saját adatelvétel 
 

Az organikus eredetű fogyatékosságok közül a látással együttjáró 
problémák fordulnak elő szignifikánsan magasabb arányban a lányok 
körében. Bár a tanulási zavarok esetében csak az írászavar esetében 
érvényesül szignifikáns különbség, a fiúk között többen utaltak arra, hogy 
az írással kapcsolatos nehézségeik vannak, a lányok között a másik két 
tanulási zavar valamelyest magasabb arányban fordul elő, akárcsak a 
beilleszkedési és magatartási zavar. A tanulók szubjektív probléma 
érzékelése alapján minden negyedik tanuló lehet érintett, ami jóval 
meghaladja a diagnosztizáltak arányát. Ahogy erre már utaltam, a 
diagnosztizáltság hiánya több tényezőtől függhet, de ettől függetlenül, ha 
valakit a szekértői bizottság nem diagnosztizál például valamilyen tanulási 
problémával (fogyatékossággal) vagy zavarral, attól maga az érintett 
érzékelheti azt, hogy az adott dolog befolyásolja az iskolai teljesítményét, 
nehezítheti a tanulást és az iskolába járást. Kérdés, ez milyen hatást 
gyakorol az iskolai teljesítményre (3. táblázat). 
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3. táblázat. Van-e olyan problémád, ami a tanulást és az iskolába járást nehezíti 
számodra (többet jelölhet), tanulmányi eredmény alapján, % 

 Átlagnál 
rosszabb 

Átlagos Jó  Nagyon 
jó 

Sign. 

Hallásprobléma 12,0 15,9 15,8 10,6 ns. 
Látásprobléma 22,0 28,6 26,9 21,8 ns. 
Mozgásszervi probléma 12,0 15,7 14,4 12,0 ns. 
Beszédfogyatékosság, 
beszédhiba 

10,0 17,0 16,7 13,4 ns. 

Nehézségek az olvasással 38,0 33,2 24,8 12,5 0,000 
Nehézségek az írással 40,0 28,1 23,0 15,3 0,000 
Nehézségek a számolással 44,0 36,8 22,0 16,7 0,000 
Nehezen barátkozom, nem 
szívesen beszélgetek, játszok 
másokkal 

22,0 18,9 17,2 7,9 0,002 

Forrás: Saját adatfelvétel 
 

Az organikus eredetű problémák esetében nem érvényesülnek 
szignifikáns eltérések, azaz ezek a tanulmányi teljesítményt, a tanulmányi 
eredményt2 nem befolyásolják, ami meglepő, az átlagos eredményű, 
teljesítményű tanulóknál tapasztalható egy kis kiugrás. A tanulási zavarok 
körében szignifikáns különbségek tapasztalhatók, melyek lineárisak – 
minél „jobb tanulókról” van szó, annál alacsonyabb a tanulási 
részképességek zavarának az aránya. Ez több kérdést is felvet: ha a 
tanulási zavar nem fiziológiai eredetű, hanem (definíciószerűen) 
valamilyen életesemény hatására alakult ki, a tanulmányi eredmény 
csökkentheti, vagy növelheti-e az esélyét annak, hogy az érintett tanulók 
részképesség zavaraiban javulás álljon be. Erre a gyógypedagógia inkább 
igent mond, hisz megvannak a terápiás, didaktikai eszközök a tanulási 
zavar kezelésének (Bodrogai et al., 2012), a táblázat adatai is ezt 
igazolják, hisz még a nagyon jó tanulók körében is relatíve magas 
mutatókat láthatunk. Szociológiai aspektusból vizsgálva a kérdést ez a 
lineáris kapcsolat aggasztónak tűnik, hisz az átlagnál rosszabb 
teljesítményű (tanulmányi eredményű) tanulók négytizede érintett, ami az 
egyenlőtlenségek reprodukciójára is utal, egyben egy nehezen 
megválaszolható, tyúk – tojás dilemmára, hogy mi volt előbb, a 
részképesség zavar, vagy a rossz(abb) tanulmányi eredmény. Ahogy arra 
utaltam, kutatási eredményeink alapján az iskolai „siker” növeli az 
önbecsülést és a társas támogatást, ugyanakkor csökkenti a kirekesztést, 
ami módot adhat arra, hogy a különböző tanulási problémákkal 
(fogyatékosságokkal) és tanulási zavarokkal küzdő tanulók önbecsülése és 
társas támogatása nőjön, potenciális kirekesztése csökkenjen. Lássuk ezt 
a teljes mintán vizsgálva (4. táblázat). 
 

                                                 
2 Az iskolai eredményesség értelmezéséhez lásd: Pusztai – Kovács, 2015,  Szemerszki, 
2015.  
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4. táblázat. Van-e olyan problémád, ami a tanulást és az iskolába járást nehezíti 
számodra, (többet jelölhet), említ-e sikereket % 

 Nincs ilyen  
problémája 

és említ sikert 

Van valamilyen 
problémája 

és említ sikert 

Sign. 

Hallásprobléma 57,4 48,1 ns. 
Látásprobléma 57,8 59,0 ns. 
Mozgásszervi probléma 57,3 48,1 0,002 
Beszédfogyatékosság, beszédhiba 56,8 52,0 ns. 
Nehézségek az olvasással 60,2 43,9 0,000 
Nehézségek az írással 58,4 48,5 0,011 
Nehézségek a számolással 59,5 46,8 0,001 
Nehezen barátkozom, nem szívesen 
beszélgetek, játszok másokkal 

57,6 47,7 0,012 

Forrás: Saját adatfelvétel 
 

Az iskolai sikert a tanulók egy erre vonatkozó nyitott kérdésben 
alapvetően tanulmányi és sport sikerként, versenyeken és vetélkedőkön 
való részvételként értelmezik, azaz a tanulmányi eredményt, teljesítményt 
„sikerként” értelmezik. A táblázat adatai azt mutatják, hogy még azoknak 
a tanulóknak is csaknem a fele említ valamilyen iskolai sikert, akiknek 
vannak a tanulással kapcsolatos nehézségei, és a két csoport között, bár 
rendre nagyobb különbség figyelhető meg, nincs áthidalhatatlan távolság 
az iskolai sikereket illetően. Az organikus eredetű fogyatékosságok közül a 
mozgásszervi fogyatékosság esetében figyelhető meg a két csoport között 
szignifikáns különbség, ami valószínűleg a sportban való részvétel 
akadályozottságával magyarázható. A tanulási zavarok területén rendre 
szignifikáns eltérések érvényesülnek, ezek inkább befolyásolják az iskolai 
sikereket. Az eredmények értelmezéséhez utalni kell arra, amit már 
megfogalmaztam: nem szakértők által diagnosztizált fogyatékosságokról 
és tanulási zavarokról van szó, hanem olyan jelenségekről, melyeket a 
tanulók problémaként élnek meg. Ettől függetlenül, a vizsgált populáció 
siker érzékelése arra utal, hogy iskoláikban az SNI „tünetek” nem 
rekesztik ki a tanulókat a „sikerekből”. A következő táblázatban (5. 
táblázat) a gyakoriság alapján összevont SNI változó országonkénti 
alapmegoszlása látható. 
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5. táblázat. SNI előfordulási gyakoriságok országonként,% 

 Kárpátalja Lengyelország Magyarország Teljes 
minta 

Nem említ SNI 
problémát 

40,0 25,7 59,4 46,2 

Egyet említ  21,4 17,5 19,4 19,4 
Többet említ 17,5 34,2 11,1 18,3 
SNI és TMB 
problémát említ 

18,9 22,3 7,4 14,0 

TMB problémát említ 2,1 0,4 2,7 2,0 
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fő 280 269 552 1101 

Forrás: Saját adatfelvétel, P=0,000 
 

Ahogy arra utaltam, a lengyel adatok kiugróan „viselkednek”, amit a 
kutatásba bevont lengyel iskolák geográfiai és demográfiai, valamint 
képzési profilbeli sajátosságaival magyaráztam, ami összefügg a 
mintaválasztás módjával. A magyar iskolákat vizsgálva, az anyaországi és 
a kárpátaljai magyar tannyelvű nemzetiségi iskolák tanulói között 
lényeges különbségek láthatók, a kárpátaljai tanulók magasabb SNI 
mutatókkal jellemezhetők. Ezt az itteni diákok családi háttere és az etnikai 
megoszlása is magyarázza, sokkal magasabb az alacsony státuszú, 
szegény család, a szülők iskolai végzettsége alacsony, és magas a 
többszörösen hátrányos helyzetű roma tanulók aránya (Cséke & Fónai, 
2018). Az OECD SNI definíciója és a közoktatási törvény alapján is az 
érintett tanulók harmadik csoportját a hátrányos helyzetűek jelentik, a 
tanulók sajátos nevelési igényei elsődlegesen szociális-gazdasági, 
kulturális és/vagy nyelvi faktoroknak köszönhetők (Mesterházi, 2006). 
Úgy tűnik, a kárpátaljai adatokat ezek a tényezők magyarázzák (az itteni 
adatfelvétel mintaválasztása a másik két almintához képest a leginkább 
tükrözi a tanulói alapsokaság sajátosságait). Az összevont SNI mutatók 
országonkénti megoszlása mellett a QS alskálák értékei között is 
szignifikáns különbségek vannak ( 1. ábra – Khí négyzet próba mindhárom 
értéke P=0,000). 
 



Jogok és lehetőségek a társadalomban 

251 

1. ábra. A QSL alskálák átlagai az egyes tanulói almintákban 
 

 
A QSL alskálák értékei azt mutatják, hogy a lengyel és a magyarországi 

diákok közel hasonlóan értékelték a saját helyzetüket, egy kivétellel, a 
lengyel tanulók az önbecsülés alskálán magasabb értékkel helyezték el 
önmagukat. Ezt egy, a lengyel és magyar adatokat összehasonlító 
előadásunkban azzal magyaráztuk, hogy a lengyel iskolarendszer az 
adatfelvétel idején kevésbé volt szelektív, kisebb a versengés mértéke, és 
több sikerélményt ad a tanulóknak, ami növeli az önbecsülés mértékét, és 
a társas elfogadást, támogatást (az SNI-s tanulókét is (Fónai & Hüse, 
2017). A kárpátaljai tanulók esetében rendre alacsonyabb értékeket 
tapasztalhatunk, az elfogadás/támogatás áll viszonylag közel a másik két 
mintabeli diákokéhoz, az önbecsülés alskála értéke igen alacsony, és 
magas az észlelt kirekesztésé (ez az alskála fordított, az alacsonyabb 
mutató jelzi az alacsonyabb kirekesztést). Ez sok szempontból megfelel az 
SNI kapcsán már kifejtetteknek, ti. a kárpátaljai tanulók alacsonyabb 
státuszú családokból érkeznek, és magas a roma identitású diákok aránya.  

Ugyanakkor az SNI és a QSL alskálák kapcsolata csak részben erősíti 
meg az elmondottakat, (2. ábra - Khí négyzet próba mindhárom értéke 
P=0,000) azaz az összefüggések inkább az alskálák között érvényesülnek, 
általános mechanizmust jeleznek, melyet a különböző (magyarázó) 
változók hatása jelentős mértékben alakíthat. 
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2. ábra. A QSL alskálák és az SNI előfordulási gyakorisága közötti összefüggés a 
teljes mintán (ötfokozatú skálaátlagok) 
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Az iskolai sikerek alapján azt állítottam, hogy nincs áthidalhatatlan 
különbség az SNI-s és a többségi tanulók között. Az önbecsülés alskála 
értékei az SNI előfordulási gyakorisága alapján kialakított csoportokban 
azt mutatják, hogy a BTM-től eltekintve, lineáris összefüggés érvényesül 
az SNI és BTM előfordulási gyakorisága és az önbecsülés között, azaz az 
SNI csökkenti a tanulók önbecsülését. Hasonló a helyzet az elfogadást és 
a támogatást tekintve is, kevésbé érezték azt a tanulók, hogy támogatják 
őket az osztályban, ha SNI problémájuk van. Különösen felerősödik ez a 
hatás a kirekesztés szubjektív érzékelésében, itt a BTMN kifejezetten 
növeli az észlelt kirekesztést. Az elmondottak ugyanakkor nem 
kérdőjelezik meg az iskolai eredményességre és a sikerre vonatkozó 
állításokat, azt lehet mondani, hogy az SNI csökkenti ugyan az elfogadást 
és az önbecsülést, ugyanakkor az iskolai teljesítmény és az ahhoz 
kapcsolódó siker mégiscsak növeli az SNI tanulók esélyét az osztálytermi 
befogadásra. 

 
Összegzés 
 
Tanulmányomban a sajátos nevelési igény és az inklúzió kapcsolatát 
elemeztem egy nemzetközi kutatás eredményei alapján. Korábbi 
írásainkban elsősorban az iskolai, osztálytermi befogadásra ható 
tényezőkre fókuszáltunk, és azt tapasztaltuk a QSL alskálák értékei 
alapján, hogy az iskolai teljesítménynek, a sikernek jelentős hatása van az 
elfogadásra, a támogatásra és az önbecsülésre, miközben csökkenti a 
tanulók által érzékelt kirekesztést. 
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Úgy tűnik, ez a mechanizmus valóban működik, ám az SNI-s tanulók 
esetében érvényesülése ellentmondásos. Az iskolai sikert illetően nincs 
átléphetetlen szakadék az SNI tüneteket szubjektíve észlelő tanulók és 
többségi társaik között, azaz, látszólag nyitva van az aranykapu, hisz az 
átélt sikerek a korábbi eredményeink alapján támogatják az inklúziót. 

Ehhez képest a teljes nemzetközi mintán folytatott elemzésünk 
eredményei azt mutatják, hogy azokat a tanulókat, akik egy, vagy több 
SNI tünetről számoltak be, mint ami nehézséget okoz nekik az iskolában, 
az SNI tünetek előfordulási gyakoriságával lineáris összefüggést mutatva 
kevésbé fogadják el és támogatják társaik, önbecsülésük is alacsonyabb. 
Ugyanakkor ez végső soron nem kérdőjelezi meg az esélyt a befogadásra, 
hisz az iskolában átélt siker képes lehet ellensúlyozni ezt a helyzetet, és 
növelni az SNI-s diákok elfogadását, társas támogatását. Ez egyben a 
lehetséges terápia területe is: az SNI-s tanulóknak sikereket kell 
biztosítani, hogy befogadásuk erősödjön, és önbecsülésük nőjön. 
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Melléklet  
 
A tanulást és az iskolába járást milyen mértékben nehezíti számodra …..? 
 

Kis mértékben  1 2 3 4 5 szinte lehetetlenné teszi 
6 = nem tudnom eldönteni; 7 = eleinte voltak nehézségeim, de már 

megoldódott;  
0 = nincs ilyen problémám 

(a) hallásprobléma:  1 2 3 4 5  6 7 0 
(b) látás probléma:  1 2 3 4 5  6 7 0 
(c) mozgásszervi probléma, mozgásszervi sérülés: 

1 2 3 4 5  6 7 0 
(d) beszédfogyatékosság, beszédhiba (dadogás, hangok kiejtésének 
nehézségei): 

1 2 3 4 5  6 7 0 
(e) Nehezen barátkozom, nem szívesen beszélgetek, játszok másokkal: 

1 2 3 4 5  6 7 0 
(f) Nehézségeim vannak az olvasással (gyorsaság, pontosság, feladatok 
olvasás utáni megértése): 

1 2 3 4 5  6 7 0 
(g) Nehézségeim vannak az írással: 

1 2 3 4 5  6 7 0 
(h) Nehézségeim vannak a számolással: 

1 2 3 4 5  6 7 0 
 


