
CM\810812HU.doc PE440.035v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

EURÓPAI PARLAMENT 2009 - 2014

Petíciós Bizottság

25.3.2010
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RÉSZÉRE

Tárgy: A Vasilios Katsioulis, görög állampolgár által benyújtott 1402/2009. számú 
petíció az Európai Iskolákban a testi vagy szellemi fogyatékossággal élő 
tanulók hiányzó támogatásáról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója egy autista gyermek édesapja, akit a brüsszeli Európai Iskolában kizártak 
az oktatásban való részvételből. A petíció benyújtója felhívja a figyelmet azokra a komoly 
problémákra, amelyekkel a fogyatékkal élő gyermekek EU-alkalmazott szülei szembesülnek 
amiatt, hogy az Európai Iskolák nem hoznak intézkedéseket a fogyatékkal élő tanulók 
integrációjának és az oktatásban való maradéktalan részvételének biztosítására. Továbbá 
felhívja a figyelmet arra, hogy az Európai Iskolák nem kínálnak fel alternatív megoldásokat 
azon gyermekek számára, akiket nem lehet felvenni a rendes osztályokba, hanem csupán arra 
a javaslatra szorítkoznak, hogy az érintett gyermekeket integrálják a hazai oktatási 
struktúrába, amely közvetett módon azt jelenti, hogy az érintett tisztviselőknek vagy fel kell 
adniuk munkájukat az Európai Unió intézményeiben, vagy pedig távol kell élniük 
családtagjaiktól, akiket ily módon visszakényszerítenek hazájukba. A petíció benyújtója ezért 
arra kéri az Európai Parlamentet, hogy vitassa meg e sürgős és jelentős kérdést és hozzon 
intézkedéseket annak biztosítására, hogy az Európai Iskolák megkapják a megfelelően képzett 
személyzetet és az infrastruktúrát, amely ahhoz szükséges, hogy a fogyatékkal élő, speciális 
oktatást igénylő gyermekek számára magas szintű oktatást tudjanak biztosítani.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 12. Felkérik a Bizottságot, hogy (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) nyújtson tájékoztatást.
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3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

 „A petíció benyújtójának 9 éves fiát 2009. január 19-étől iskolázták be a woluwéi
Európai Iskola alsó tagozata 1. osztályának német szekciójába, egy 12 tanulót 
számláló osztályba. A gyermek, aki súlyos viselkedési zavarokkal küzd, korábban egy 
speciális iskolába járt Hamburgban. 

 2008 októberében a szülők és az iskola próbaképpen SEN (Special Education Needs) 
megállapodást kötött, amely meghatározta a gyermek iskolában történő fogadásának 
módozatait.

 Az iskolába történő felvétel csak 2009 januárjában történt meg, mivel időre volt 
szükség a gyermek fogadásához szükséges intézkedések meghozatalához, azaz két 
németül beszélő szakember felvételéhez, valamint az osztályteremben egy hely 
kialakításához, hogy a gyermek elvonulhasson, ha arra szüksége van. 

 A gyermek három évvel idősebb az osztályába járó tanulóknál, holott az Európai 
Iskolák szabályzata a megengedett legnagyobb különbséget rendszerint két évben 
állapítja meg. 

 A szülőkkel kötött SEN-megállapodás előírta, hogy a gyermeknek rendszeresen jelen 
kell lennie az iskolában, ehhez megfelelő, napi 3 tanórás tananyaggal. A gyermek a 
gyakorlatban sokat hiányzott.

 A woluwéi iskola SEN tanácscsoportja 2009. április 30-án összegző ülést tartott, 
amelyen a tanácscsoport megállapította, hogy az iskola alkalmatlan a gyermek további 
iskoláztatására és kimondta, hogy alternatív megoldást kell keresni1. Az iskola 
igazgatója átadta a szülőknek a gyermek kizárásáról szóló határozatát. 

 A petíció benyújtója fellebbezést nyújtott be az Európai Iskolák Felülbírálati 
Bizottságához. A Felülbírálati Bizottság 2009. augusztus 31-én elutasította a kérelmet, 
és nem fogadta el az érveket, ideértve a megkülönböztetésre vonatkozó érveket2.

A BIZOTTSÁG ÉSZREVÉTELEI A PETÍCIÓVAL KAPCSOLATBAN 

- A sajátos nevelési igényű gyermekek integrálása az Európai Iskolákban

A Bizottság kiemelt figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű gyermekek integrálására az 
Európai Iskolákban. Ezt külön kiemeli az a SEN-program külső értékeléséről készült 
jelentés3, amelyet az Európai Iskolák Igazgatótanácsa (IT) által elhatározott és az Európai 
Parlament által finanszírozott tanulmányt követően 2009 áprilisában terjesztettek az IT elé:

…. „Az Igazgatótanácsokban például a Bizottság külön kiemeli, hogy az egyes Európai 
Iskolák SEN-költségkeretének felső határa egyáltalán nincs megszabva. A Bizottság 
gondoskodik arról, hogy a szóban forgó iskola által szükségesnek ítélt összes SEN oktatási 
periódus megteremtéséhez szükséges valamennyi költségkeret az iskola rendelkezésére álljon 
a SEN tanulók igényeinek kielégítése érdekében.”

                                               
1 A SEN-szabályzatban meghatározott eljárás, az Európai Iskolák Főtitkárságának 2009-D-4710-fr-6. sz. 
dokumentuma.
2 2009.8.31-i 09/14. sz. fellebbezés.
3 Az Európai Iskolák Főtitkárságának 2009-D-343-fr-1. sz. dokumentuma.
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A tanulmány lehetőséget adott arra, hogy a svéd szakértők több Európai Iskolát, köztük a 
woluwéi iskolát is meglátogassák, hogy értékeljék a SEN gyermekek fogadását. 

A Bizottság hangsúlyozza, hogy a gyermekek integrálása magában foglalja, hogy a többi 
gyerekkel együtt részt vesznek az osztály foglalkozásain. Az értékelő jelentés emlékeztet a 
következőkre:
„Az Európai Iskolák SEN-programjának elsődleges célja, hogy a lehetőségeknek megfelelően 
biztosítva legyen a sajátos nevelési igényű tanulók aktív részvétele az általános oktatásban és 
az osztály közös foglalkozásain, a képességeik szerint és megfelelő segítséggel. Ez magában 
foglalja, hogy a gyermeknek minimális aktív részvételt kell biztosítania a csoportos kognitív 
foglalkozásokon.”
„…az elsődleges elv a normál osztályban való integráció, és annak is kell maradnia. 
Föltétlenül szükséges, hogy ez az integráció az érintett tanulók fejlődési, kognitív és 
társadalomlélektani érdeke legyen egy későbbi képzés lehetőségének perspektívájával.” 

A tanulók integrálásának és részvételének fogalma a „Sajátos nevelési igényű tanulók 
integrálása az Európai Iskolákban” című szabályzatban is szerepel, amely a következőket írja 
elő:

„…ehhez még az is kell, hogy az Európai Iskolának módjában álljon megfelelő pedagógiai és 
szociális integrációt nyújtani. Ha ez nem áll fenn, az iskolának jogában áll kinyilvánítani az 
illetéktelenségét és tanácsolni a szülőknek, hogy keressenek egy alkalmasabb és egy jobban 
felszerelt beiskolázási megoldást a sajátos nevelési igényű gyerekük számára. Ebben az 
esetben az iskola minden lehetséges segítséget megad a szülőknek.” 

- A Felülbírálati Bizottság következtetései

A woluwéi iskola azon határozatával kapcsolatban, hogy nem folytatja a petíció benyújtója 
gyermekének beiskolázását, a Felülbírálati Bizottság következtetései egyértelműen 
hangsúlyozzák, hogy az Európai Iskolák nem lehetnek illetékesek a fogyatékos gyermekkel 
kapcsolatos összes helyzet kezelésére, amint azt a következő idézetekben is kifejtik:

„Az Európai Iskolák alapszabályát megállapító egyezményt, amely 1994. június 21-én 
Luxembourgban készült, az európai intézmények megfelelő működésének biztosítása 
érdekében az Európai Közösségek alkalmazottai gyermekeinek együttes oktatása céljából 
hozták létre. … A kérelmező ebből azt a következtetést vonta le, hogy alanyi jog az, hogy a 
tisztviselők gyermekeit felvegyék az iskolákba, és hogy az iskolák meghozzák a szükséges 
intézkedéseket a gyermekeknek az iskola igényei alapján történő oktatásához. Ez a 
következtetés azonban sem az Egyezmény, sem az Igazgatótanács által közzétett általános 
szabályzat szövegéből, … sem a sajátos nevelési igényű gyermekek Európai Iskolákban való 
integrálásáról szóló dokumentum által megtestesített szabályozás irányadó fejtegetéseiből 
nem vonható le” …

… A beiskolázás egy ajánlatot, egy lehetőséget és nem egy kötelezettséget jelent, ellentétben a 
nemzeti rendszerekkel, amelyeknek minden iskolaköteles gyermeket fel kell venniük és 
integrálniuk kell, hogy ezzel biztosítsák a gyermekek oktatáshoz való alapvető jogát; 
következésképpen a Közösségek alkalmazottai nem kötelesek a gyermekeiket Európai 
Iskolában taníttatni, és az Európai Iskola nem köteles az összes olyan lehetőséget biztosítani, 
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amellyel a nemzeti rendszer rendelkezik ahhoz, hogy egyetlen iskolaköteles gyermek se 
maradjon ki a rendszerből….

… Ha túl nagy az egyéni oktatás része, az ugyancsak kirekesztést eredményez, ami elkülöníti 
és megbélyegzi az érintett tanulót (SEN szabályzat). 

… az integráció az eset súlyosságától és az iskola rendelkezésére álló erőforrástól függ, és az 
iskola kijelentheti, hogy illetéktelen olyan felelősség vállalására, amelyet nem tud teljesíteni.”

... A „SEN tanácscsoport” hatáskörébe tartozik, hogy javasolja a tanuló beiskolázásának 
megszakítását az Európai Iskolában abban az esetben, ha egyértelműen nincs fejlődés, vagy 
ha a tanuló képtelen beilleszkedni az iskolai életbe, valamint hogy alternatív beiskolázási 
megoldás keresését javasolja…”

- A fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény és az Európai Iskolák 
rendszere

A petíció benyújtója az Egyezmény 24. cikkére hivatkozik, amely az oktatásra vonatkozik és 
a következőket mondja ki:

„A részes államok elismerik a fogyatékossággal élő személyek oktatáshoz való jogát. E jog 
megkülönböztetés nélküli, az egyenlő esélyek alapján történő megvalósítása céljából a részes 
államok befogadó oktatási rendszert biztosítanak minden szinten, továbbá egész életen át 
tartó tanulási lehetőséget nyújtanak ... E jog érvényesítése során a részes államok biztosítják 
az alábbiakat: a) a fogyatékossággal élő személyeket fogyatékosságuk alapján nem zárják ki 
az általános oktatási rendszerből, és a fogyatékossággal élő gyermekeket fogyatékosságuk 
alapján nem zárják ki az ingyenes és kötelező alapfokú oktatásból, valamint a középfokú 
oktatásból.”

A Bizottság hangsúlyozza, hogy az ENSZ-egyezmény hatálybalépése nem azt jelenti, hogy az 
egyes iskolák minden gyermek beiskolázását kötelesek elfogadni tekintet nélkül a gyermek 
fogyatékosságával összefüggő sajátos igényeire, hanem azt, hogy az államok általános 
oktatási rendszereinek minden esetre vonatkozóan rendelkezniük kell iskolai kínálattal.

Az Európai Iskolák azonban nem alkotnak a nemzeti általános oktatási rendszerhez –
amelynek az a feladata, hogy minden gyermek számára beiskolázási lehetőséget biztosítson –
hasonlítható teljes körű általános oktatási rendszert. Az Európai Iskolák normál (és nem 
speciális) iskolák, melyek a felsőoktatásba való bejutást lehetővé tevő európai érettségi vizsga 
letételéért folyó, hagyományos tanulmányi célú oktatást biztosítanak. Ennek megfelelően az 
Európai Iskolák például sem másfajta középfokú oklevél megszerzéséhez vezető szakoktatást, 
szakképzést vagy középfokú oktatást, sem magas szintű sportoktatást stb. nem biztosítanak.

- A petíció benyújtója gyermekének esete

Ami a petíció benyújtója gyermekének esetét illeti, a Bizottság szintén nagy figyelmet 
fordított rá, és számos levélváltás, valamint egy találkozó is létrejött a petíció benyújtója és a 
Bizottság között.
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Amikor az iskola megállapította, hogy a továbbiakban nem tudja folytatni a gyermek 
beiskolázását, a Bizottság szervezeti egységei és az Európai Parlament szociális szolgálata 
egyesítették erőiket, hogy segítséget nyújtsanak a családnak ahhoz, hogy alternatív megoldást 
találjon.

Az egyik akadálya annak, hogy a gyermeket az orvosi helyzetéből fakadó igényeknek 
megfelelni képes szakintézményben iskolázzák be Belgiumban, a gyermek fő nyelve, azaz a 
német. A szervezeti egységek ezért felvették a kapcsolatot a belgiumi német nyelvű oktatási 
hálózattal. Így sikerült rátalálni az autista gyermekekkel foglalkozó szakiskolára, amely a 
keleti kantonokban, Belgium német ajkú közösségében, Eupenben található. 

Ez az iskola, amely többek között a szülők által óhajtott ABA módszert1 is alkalmazza, 
fogadni tudja a fiukat és bennlakásos lehetőségre is van mód. A petíció benyújtója megkapta 
az iskola adatait2. A gyermek érdekét az szolgálja a leginkább, ha az igényeinek legjobban 
megfelelő intézménybe járhat iskolába.

Következtetések

A petíció benyújtójának állításaival ellentétben a SEN tanulók számának emelkedése (a 2008-
09-es tanévben 457 volt, szemben a 2004-2005 évi 274-gyel, azaz a tanulók összlétszámának 
2,11%-a), valamint a rendkívül magas költségteherrel járó esetek számának növekedése (24 
eset 2008-09-ben, míg 2007-08-ban ez csak 10 volt) azt mutatja, hogy az iskolák több 
megoldást találnak a súlyosabb zavarokkal küzdő gyermekek integrálására. A Bizottság 
gondoskodik arról, hogy minden szükséges pénzügyi eszköz az iskolák rendelkezésére álljon.

Az Európai Iskolák minden ésszerű intézkedést megtesznek a fogyatékosság következtében 
sajátos nevelési igénnyel rendelkező gyermekek integrálása érdekében, de nem tudnak 
minden helyzet igényeinek megfelelni. Ezért előfordulhat, hogy különleges esetekben, mint 
amilyen a petíció benyújtója gyermekének esete is, az Európai Iskolák, az iskola által a 
gyermek integrációja érdekében tett tényleges erőfeszítések ellenére, kénytelenek 
illetéktelennek nyilvánítani magukat. 

Emellett az Európai Parlament szociális szolgálatai a Bizottság Európai Iskolákkal foglalkozó 
szervezeti egységeivel együttműködve lehetővé tették a család számára, hogy megtalálja a 
megfelelő iskolát, és a petíció benyújtójának munkaadója intézkedett a pénzügyi 
támogatásról.

                                               
1 Az ABA egy kondicionáló módszer, melynek célja, hogy a szocializációjuk lehetővé tétele érdekében 
megváltoztassa az autizmusban szenvedő gyermekek viselkedését. A módszer rendkívül ellentétes reakciókat 
vált ki, egyeseknél lelkesedést, másoknál kritikát, mivel betanításnak és nem terápiának minősül, és az 
erőszakhoz hasonlítható nyomást helyez a gyermekre. Ahhoz, hogy hatásos legyen, a módszert napi 
rendszerességgel, heti 30-40 órában kell alkalmazni.
2 IDS, Monschauerstrasse 10, B-4700 Eupen, tel. 087/32 93 30, idgsdirektion@swing.be, www.autisme-
exodus.org/fr/01_historique.htm


