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Módosító _ia_vaslat .

A Házszabály 94.§ . (1 .) bekezdése és a 102 . § (1 .) bekezdése alapján �A

közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról" szóló T/3591. sorszámú

törvényjavaslathoz a következő

módosítójavaslatot

A törvényjavaslat 6.§ . ónak az elhagyását javasoljuk :

[6§ .

A Kt. 8B. §-ónak (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelését biztosító óvoda, valamint

nevelését és oktatását végző iskola a 8. § (2)-(9) bekezdésében és a 8/A. § (1)-(4)

bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy az óvodai nevelési

program, illetve az iskolai helyi tanterv elkészítésénél figyelembe veszi a Sajátos nevelési

igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvét, illetve a Sajátos nevelési igényű

tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvét is . A Sajátos nevelési igényű gyermekek

óvodai nevelésének irányelvében, illetve a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai

óktatásának tantervi irányelvében meghatározottak szerint a siket gyermek óvodai

nevelése, iskolai nevelése és oktatása jelnyelven is folyhat."]

Indoklás

A korábbi paragrafus átfogalmazása parttalanul felhígítja a fogyatékkal élő tanulók

megkülönböztetett figyelmet érdemlő táborát, és ezáltal épp a fő célt, a kiemelt törődést és



figyelmet veszélyezteti . Csak néhány olyan csoportot említek, akik sajátos nevelést

i ényelnek, de messze nem indulnak olyan hátránnyal az életben, mint a fogyatékkal élők.

Ilyenek például az állandó mozgást igénylő , úgynevezett �hiperaktív" gyermekek, ilyenek a

megszokott tanítási rendhez ragaszkodó, váratlan helyzetekhez nehezen alkalmazkodó en hén

autisták, ilyenek a számítógépfüggő , a számítógép fortélyaiban járatos, de minden más

tudásanyagot nehezen befogadó gyermekek.

Pedagógiailag is veszélyesen hibás szemléletet tükröz a módosító szándék . Azt

sugallja, hogy az iskola egy nagyüzem, mindenkivel azonos módon kell foglalkozni - azaz

csak a törvény révén van legális mód �sajátos nevelésre" - holott évszázadok óta a pedagógia

alaptétele az, hogy minden gyermeki lélek más, mindenkivel ehhez az adottsághoz igazodva -

azaz �sajátosan" - kell foglalkozni . Az a gyenge pedagógus, aki nem minden tanítványával

�sajátosan" foglalkozik .

Emlékeztetőül a korábbi törvényszöveg : � (3) A fogyatékos gyermekek, tanulók

nevelését biztosító óvoda, valamint nevelését és oktatását végző iskola a 8. ~ (2)-(9)

bekezdésében és a 8/A . ~ (1)-(4) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy

az óvodai nevelési program, illetve az iskolai helyi tanterv elkészítésénél figyelembe veszi a

Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvét, illetve a Fogyatékos tanulók iskolai

oktatásának tantervi irányelvét is . A Fogyatékos gyermekek óvodai nevelésének irányelvében,

illetve a Fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelvében meghatározottak

szerint a siket gyermek óvodai nevelése, iskolai nevelése és oktatása jelnyelven is folyhat . "

Semmi baj sincs ezzel az egyértelmű szövegel.
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