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Tárry: Vá|asz a mozgáskorlátozott tanul k idegen nyelví érettségi vlzsgáiával és az AtB
236 l 2ot7 . számr ombudsmanÍ ielentéssel kapcsolatos táiékoztatásra

Tisztelt Államtítkár Úr!

A mozgáskorlátozott tanul k írásbeli érettségi vizsgájával kapcsolatos tájékoztatását koszonettel
megkaptam, uryanakkor a Sz vetsé g az ezzel kapcsolatos álláspontiát továbbra is fenntartja'

L. Az Önáltal leírt két szabályozási tertiletet val ban sziikséges elhatárolni erymást l' Az emelt
szint idegen nyelvi érettségi sikeres teljesítésével kapcsolatos szabályozás val ban megfelel az
eryenl bánásm dra vonatkoz nemzetk<iz sztenderdeknek és hazai jogszabályoknak, Szovetség
eztne'm is vitatja. Ezze|szemben az emeltszint idegen nyelvi értettségi ktizépfokri (B2) komplex
típusri nyelwizsgával val eryenérték ség tekintetében ktivetett ryakorlatot Szovetségtink
aggályosnak tartja a tekintetben, hogy a njátos nevelési igény gyermekek - sztikségleteik alapján
- nem egyenl eséIlyel férnek hozzá a megfelel képesítések megszerzéséhez, ezze| is h tráltawaj v beni munkaer piacÍ Íntegráci juk sikerességét. Tov bbra is visszásnak tartjulg hogy a
kijlonb z t mogatások eltér ek a k l nbtiz vizsgtákon Qd. nyelvi érettségi és nyelwizsga), holott
ugyanazon személy ugyanazon a kompetencÍáft mért. Az ésszer alkalmazkodás megtagad sa
hátr nyos megktiltinbiiztetésnek min stil, a gyerekeknek a felkészítés és az érettségi sor n Ís meg
keII kapniuk a sztikséges t mogatásL

Áiláspontunk szerint a mozgássértilt tanul k felmentése számonkérésekb l, szintfelmér kb l
például a korlátozott írásképességiik miatt nem lehet céL ehelyett azokat az egyén aktuáIis
állapoaÍhoz igazított támogat sokat kell megszervezni, eszktjztiket biztosítani (pl. számít gép,
személyi segít , stb.), melyek segítségével azokat a ttibb funul hoz hasonl an teliesíteni tudj k.
Vélelmezhet , hory az is, hory felmentésben részestilnek azt is magával von;a, ho$l fel iem
készítik az érintetteketazza| a tudással, mint a vizsgaktiteles tanul kat Erre tekintettel h trányos
megkiiliinb ztetésként értékeljtih ha a tanul k valamilyen formában kÍmaradnak azokb l a
vizsgákb l, amelyeknél a személyes tanulm nyuk el menetelér l keII sz mot adnÍ.Ezértis tartjuk
fontosnak a segÍt személy értenségi vizsgán tijrtén részvételének jogszabályifeltételrendszerének
megteremtését

Válaszában kitért arra is, hory a mozgássériilt anul k számára foryatékosságukra tekintettel a
jogszabály ktil nboz kedvezményeket biztosít a fels oktatasi felvételi eljárás sorár! amelyek
azonban álláspontunk szerint nem p tolhatják a nyelwÍzsga (nem az emelt szint nyelvÍ érettségÍ)
bÍzonyíw nyérc jdr plusz pontokat, Íllewe az annak hidnya okozta, ak r hosszti t vti hátrdnyokat
pI. a munkapiaci elhelyezkedés tekintetében.

2. Vá|aszában tájékoztatott arr l, ho5l a koznevelési-feilesztési tervek elkészítése során,
jogszabá|y alapján mely szervek véleményét kritelesek kikérnÍ a drintéshoz k, amelyek kozott
azonban nem szerepelnek fogyatékos személyeh illeWe az érdekeiket képvise| szeruezetek A
Fogyatékos emberek jogair l sz l ENSZ eryezmény (a továbbiakban: CRPD) 4. cikk 3. pon$a
állami k telezettségként rtigzíti az érintett személyek és érdekképviseleti szerveik bevonását az
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érintetteket érintő kérdésekkel kapcsolatos döntéshozata|ba, amely nemcsak szalonapolitikai,
hanem konkrét, helyi üryek tekintetében is alkalmazandő. Ezért szükségesnek tarjuk a fogyatékos
szeméIyek és érdekképviseleti szerveik bevonósót a ktjznevelés-fejlesztési tervek az inkluzív oktatás
elveinek megfelelő felüIvizsgőIatában, amennyiben szÍikséges, a megfelelő jogszabólyok
módosításával.

3' Szövetségünk pozitív lépésként értékelni az országos Foryatékosságüryi Program
végrehajtiására vonatkozó fő irányvonalak, u5lanakkor sajnálatosnak tartjuh ho5l a
Mozgássérültek Eryesületeinek országos Szövetsége nem került bevonásra a munkacsoportok
munkájába. A jtivőre vonatkozóan kérjük Sztivetségünk bevonósát a mozgássérüIt szeméIyeket
érintő kérdésekben történő dijntéshozatal folyamatóban. Emellett továbbra is szükségesnek
tartjuk E€Y, az inkluzív oktatős szeméIennódjának a magyar oktaaúsi rendszerbe való
meghonosítása érdekében, a jogszabáIyi környezet felíilvizsgáIatát a fogyatékos emberek jogairól
szóIó ENSZ Egyezmény 24 cikke, és az őltalőnos kommentarnak megfelelően, továbbó célzott
stratégÍa kidolg ozását a progresszív telj esülés elindíaÍsa érdekében..

4. A Szövetség álláspontja szerint az inkluzív oktatás ryakorlati megvalósítása érdekében olyan
akadálymentesítési megoldásokat kell kidolgozni, amelyek az ésszer(t alkalmazkodás elvét
követve lehetővé teszik a digÍtólÍs technÍkák alkalmazásőt azétt, hory még a fizikai szükségleteik
miatt fokozott támogatast igénylő diákok is megszerezhessék a legmagasabb szintű piacképes
tudást és képesítéseket. Elengedhetetlen továbbá, hory a CRPD emberi jogi szemlélete beépüljön
a foryatékos gyermekek oktatását végző pedagógusok, szakemberek képzésébe, áthass a az egész
oktatási rendszert'

A különböző, a fogyatékos személyek egyéni szükségleteihez igazodó támogató technológiák
oktatási intézményekben történő biztosításával kapcsolatban javasoljukaz olyan speciális
eszközökhöz valő hozzóférés biztosítóst, mint a fej-, száj-,vagy szemegér, ergonomikus
szómítástechnikai eszköztjk alternatív bíllentyűzeteh valamÍnt a küIönböző okoseszktizöket, illetve
az ezeket tómogató szofuereket (pl. beszédfelismerő, szemkövető szoftlerek). Áláspontunk szerint
ezekbeszerzésétazállamnak naryon magas, akár 100 százalékos arányban szükséges támogatni.

|avasolom álláspontjaink személyes e$leztetés keretében történő összehangolását a
mozgáskorlátozott tanulók egyenlő esélyű hozzáférésének mielőbbi biztosítása érdekében.
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