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WĘGIERSKI SYSTEM EDUKACJI WOBEC DZIECI
I MŁODZIEŻY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI 

EDUKACYJNYMI

Węgierski system oświaty charakteryzuje się najbardziej atypowym rozwojem w całej 
Europie (Ugrai, 2016). Przez wiele lat panował w tym kraju segregacyjny model edukacji 
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Zmiany społeczno-polityczne, jakie nastąpi-
ły po upadku komunizmu, czyli na przełomie lat 80. i 90. XX w., wiązały się z pojawie-
niem się nowych trendów edukacyjnych i rehabilitacyjnych w podejściu do tej grupy 
uczniów. Artykuł jest pokłosiem wizyty studyjnej autorek na Uniwersytecie Nyugat-
-Magyarországi Egyetem (University of West Hungary) w Sopronie. Możliwość zwiedze-
nia placówek dla dzieci bez i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) okazała się 
inspiracją do dalszych poszukiwań badawczych w celu zgłębienia problematyki kształce-
nia dzieci ze SPE na Węgrzech. 

W pierwszej części artykułu szczegółowej analizie poddano takie zagadnienia, jak: 
system kształcenia (obowiązek szkolny, etapy edukacyjne, rodzaje szkół), historia kształ-
cenia specjalnego na Węgrzech (począwszy od powstania pierwszych szkół specjalnych, 
do analizy ważniejszych regulacji prawnych po okresie transformacji politycznej wraz 
z opisem procesu diagnozy, orzecznictwa i selekcji uczniów do kształcenia specjalnego), 
wdrażanie idei inkluzji (proponowane rozwiązania i trudności). Część drugą poświęcono 
refleksjom z wizyty studyjnej, umieszczając ją w trzech odsłonach obrazujących zwiedza-
ne placówki: przedszkola, szkołę specjalną dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, 
placówkę specjalną dla uczniów z uszkodzeniem słuchu, zaburzeniami mowy oraz pro-
blemami emocjonalnymi i behawioralnymi.

Słowa kluczowe: węgierski system edukacyjny, niepełnosprawność, specjalne potrze-
by edukacyjne, inkluzja, szkolnictwo

Wprowadzenie

Kształcenie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w różnych kra-
jach uwarunkowane jest wieloma czynnikami. Zaliczyć do nich można historycz-
ne podłoże rozwoju szkolnictwa specjalnego, stopień rozwoju kulturowego, cy-
wilizacyjnego i zamożność społeczeństwa, liczbę mieszkańców i in. (Przybylski, 
2000). Znaczące różnice w zakresie przyjętych rozwiązań w systemie szkolnictwa 
dostrzec można nie tylko w tak kulturowo odległych krajach, jak Japonia, Egipt 
czy Irlandia, ale też w obrębie krajów Unii Europejskiej (Przybysz, 2005), które 
deklarują przestrzeganie takich samych wytycznych (np. Konwencji o Prawach 
Osób z Niepełnosprawnością, Deklaracji UNESCO z Salamanki).
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Węgry to prawie dziesięciomilionowy środkowoeuropejski kraj postkomuni-
styczny, który od 2004 r. jest członkiem Unii Europejskiej. Przez wiele lat domi-
nował tam tradycyjny system segregacyjny. Obecna struktura edukacji nie uległa 
znaczącej zmianie od 1989 r. (oprócz edukacji zawodowej na poziomie średnim, 
która została wydłużona z trzyletniej na czteroletnią oraz wprowadzenia w 1993 r. 
egzaminów wstępnych po zakończeniu szkół zawodowych) (Toth, 2014). 

Węgry są jednym z pierwszych krajów europejskich, które ratyfikowały Kon-
wencję Praw Osób z Niepełnosprawnością (2007), niemniej jednak, zdaniem róż-
nych badaczy, proces wdrażania zawartych w niej rekomendacji nie jest wolny 
od przeszkód (Brehmer-Rinderer i in., 2013).

Podkreśla się, że w ciągu ostatnich dwóch dekad zaszły natomiast znaczące zmia-
ny w edukacji publicznej w kierunku wspólnej edukacji dzieci pełnosprawnych i ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przyczyniła się do tego Ustawa o Edukacji 
Publicznej z roku 1993, która pomogła dokonać reorganizacji instytucji edukacyjnych. 
Obecnie dzieci ze SPE kształcone są zarówno w formach segregacyjnych, jak i integra-
cyjnych i, choć proces ten następuje powoli, dostrzegalny jest wzrost odsetka dzieci 
w wieku przedszkolnym wychowywanych w integracji z pełnosprawnymi (Kovács, 
2014). Jednak na Węgrzech osoby z niepełnosprawnością są jedną z najbardziej margi-
nalizowanych grup społecznych. Choć stanowią około 5% populacji kraju, wiele z nich 
jest wykluczonych z uczestnictwa w życiu społecznym (Fabula, 2011).

Struktura węgierskiego systemu edukacji

Obowiązek szkolny w węgierskim systemie oświaty obejmuje 12 lat: od 
5. roku życia (rozpoczyna się od obowiązkowego przygotowania przedszkolne-
go) do 16. roku życia.

Po roku 1990 na rzecz pluralizmu zmianie uległa tradycyjna węgierska struk-
tura edukacji. Dopuszczono możliwość kształcenia uczniów w kilku wariantach 
(Kozma, 2002):
1. Struktura 8+4 z czteroletnią szkołą średnią.

W tej strukturze po tradycyjnej 8-klasowej szkole podstawowej (w której 
można wyróżnić 2 etapy: początkowy – klasy I–IV i kolejny – klasy V–VIII), 
uczniowie uczęszczają do 4-letniej szkoły średniej (ogólnokształcącej lub 
technikum). Celem wprowadzenia takiego modelu było stworzenie zinte-
growanego systemu edukacji, dzięki któremu istniałyby 8-klasowe szkoły 
w możliwie każdej większej miejscowości. 

2. Struktura 10+2.
Uzasadnienie funkcjonowania tej struktury związane jest z określeniem 
wieku, do którego edukacja jest obowiązkowa. Ze względu na to, że jest to 
wiek lat 16, niektóre szkoły podstawowe, głównie wiejskie, oferują uczniom 
dodatkowe 2 lata edukacji. Oferować mogą przygotowanie zawodowe lub 
przygotowanie do podjęcia nauki w liceum ogólnokształcącym.

3. Struktura 4+8.
Pomysł na 8-letnią szkołę średnią ogólnokształcącą powstał w latach 1988–1989. 
Jego realizacja wymaga restrukturyzacji szkół podstawowych, które w tym 
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przypadku oferują miejsce nauki dla uczniów przez cztery lata. Rozwiązanie 
to jest korzystne dla władz ze względu na czynniki finansowe – lokalne władze 
muszą zapewnić edukację w instytucjach z mniejszą liczbą klas, a więc i mniej-
szą liczbą uczniów.

4. Struktura 6+6.
6-letnie szkoły ponadpodstawowe powstały po upadku komunizmu w latach 
1989–1990. W strukturze tej po 6-letniej szkole podstawowej uczniowie konty-
nuują naukę na kolejnym poziomie przez następnych 6 lat. Taki układ – zda-
niem Tamasa Kozmy (2002), ma swoje uzasadnienie w psychologii rozwojo-
wej, która wskazuje, że w wieku około 12 lat zmiana szkoły staje się możliwa 
i często konieczna. Model ten też jest prostszy z punktu widzenia organizacji.
Duży nacisk kładzie się na rozwój szkolnictwa zawodowego, a inwestycje 

w rozwój kapitału ludzkiego postrzegane są jako najważniejszy element rozwo-
ju ekonomicznego i społecznego zarówno poszczególnych jednostek, jak i całego 
społeczeństwa. Począwszy od zmiany systemowej priorytetem w węgierskim sys-
temie oświaty stała się korelacja między edukacją zawodową a rynkiem pracy. 
Niemniej jednak zwraca się uwagę również na niedostatki w tym zakresie. Stopa 
bezrobocia, sięgająca obecnie na Węgrzech 8% (Cseh Papp, Hajós, 2014), dotyka 
głównie młode pokolenie, które rozpoczyna swoją karierę zawodową. Wymuszać 
to powinno działania, których celem byłoby zaspokojenie potrzeb rynku pracy 
przez odpowiednią ofertę edukacyjną (Cseh Papp, 2010; Cseh Papp, Hajós, 2014).

Strukturę współczesnego systemu edukacji na Węgrzech przedstawiono na 
wykresie (patrz str. 178).

Historia kształcenia specjalnego na Węgrzech 

Za początek edukacji specjalnej na Węgrzech przyjmuje się rok 1802, kiedy 
założona została pierwsza szkoła dla uczniów głuchych w Vác koło Budapesztu. 
Ważną postacią dla rozwoju teorii i praktyki węgierskiej pedagogiki specjalnej 
jest Gusztáv Bárczi (1890–1964), lekarz otolaryngolog, twórca programu edu-
kacyjnego „Bárczi Haus” oraz nauczyciel dzieci z głębszą niepełnosprawnością 
intelektualną. Zasłynął także jako twórca procedury przeciwdziałania głucho-
cie korowej. Bárczi w 1975 r. stał się patronem Wydziału Edukacji Specjalnej na 
Uniwersytecie w Budapeszcie. Wydział ten utworzono z pierwszej i jedynej na 
terenie Węgier szkoły wyższej kształcącej nauczycieli szkół specjalnych. Powsta-
ła ona w 1904 r. (https://www.elte.hu/en/content/barczi-gusztav-faculty-of-
special-education.t.24?m=17). Do 1999 r. funkcjonowała jako niezależna szkoła 
wyższa, potem – zgodnie z reformą systemu edukacji wyższej – stała się Wy-
działem Edukacji Specjalnej Uniwersytetu im. Eötvösa Loranda w Budapeszcie. 
Obecnie kształceni są tam studenci w siedmiu specjalizacjach (edukacja uczniów 
z zaburzeniami zachowania, z uszkodzeniem słuchu, uszkodzeniem wzroku, 
niepełnosprawnością intelektualną, potrzebami specjalnymi, niepełnosprawno-
ścią fizyczną oraz terapia mowy i języka).

Na Węgrzech Ustawa o Edukacji Publicznej z 1993 r. stała się najważniejszym 
krokiem legislacyjnym w drodze do stwarzania warunków do rozwijania edu-



KATARZYNA ĆWIRYNKAŁO, AGNIESZKA ŻYTA

SZKO£A SPECJALNA 3/2017, 175–186178

W
yk

re
s.

 S
tr

uk
tu

ra
 w

sp
ół

cz
es

ne
go

 s
ys

te
m

u 
ed

uk
ac

ji 
na

 W
ęg

rz
ec

h

Ź
ró

dł
o:

 T
ot

h 
(2

01
4,

 s
. 1

), 
za

: N
at

io
na

l C
en

tr
e 

of
 C

ar
ee

r 
In

fo
rm

at
io

n,
 2

00
2.

A
 –

  E
gz

am
in

 m
at

ur
al

ny
 

(e
gz

am
in

 
ko
ńc

zą
cy

 
sz

ko
łę

)

B 
– 

 Eg
za

m
in

 m
at

ur
al

ny
 

i 
kw

al
if

ik
ac

je
 z

aw
o-

do
w

e

C
 –

  C
er

ty
fik

at
 te

ch
ni

cz
ny

D
 –

  K
w

al
ifi

ka
cj

e p
ra

co
w

-
ni

ka
 w

yk
w

al
ifi

ko
w

a-
ne

go

E 
– 

 N
iż

sz
y 

po
zi

om
 k

w
a-

lif
ik

ac
ji 

za
w

od
ow

yc
h 

(s
pe

cja
ln

e 
kr

ót
ki

e 
pr

o-
gr

am
y 

za
w

od
ow

e)



WĘGIERSKI SYSTEM EDUKACJI WOBEC DZIECI I MŁODZIEŻY ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI...

SZKO£A SPECJALNA 3/2017, 175–186 179

kacji włączającej. W latach 90. jednak przeszkodą były postawy nauczycieli szkół 
ogólnodostępnych wobec uczniów z niepełnosprawnościami. Kolejne zmiany 
prawne z 1996 r. dotyczyły m.in. zakazu uczenia uczniów ze specjalnymi po-
trzebami na etapie VII i VIII klasy szkoły podstawowej w tzw. klasach łączonych 
(z młodszymi klasami w sytuacji, gdy uczniów było zbyt mało, by utworzyć od-
dzielną klasę). Problem ten dość często występował w szkołach wiejskich z małą 
liczbą uczniów, co nie pozwalało przygotować się tym uczniom dobrze do szko-
ły średniej. Takie rozwiązanie sprawiło, że uczniowie zaczęli często otrzymywać 
status tzw. prywatnego ucznia (za zgodą rodziców), co z kolei prowadziło do 
sytuacji, w której szkoła miała jedynie obowiązek stworzenia uczniowi możliwo-
ści zdawania egzaminu raz na pół roku, natomiast nie organizowała kształcenia 
na swoim terenie w trakcie roku szkolnego (Toth, 2014).

Kolejne ważne dokumenty dotyczące edukacji uczniów z niepełnospraw-
nościami to Narodowy Program Edukacji Przedszkolnej (1996) oraz Krajowe 
Wytyczne Programowe dla Uczniów Niepełnosprawnych (1997). W pierwszym 
z nich napisano o konieczności niesegregowania dzieci ze specjalnymi potrze-
bami na etapie przedszkolnym, w drugim były zawarte wskazówki i zalecenia 
dotyczące kryteriów programowych różnych przedmiotów realizowanych na 
każdym etapie edukacji dla uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności 
(tamże). Następnym krokiem do inkluzji społecznej i szkolnej stała się Ustawa 
o Edukacji Publicznej z 2003 r. Zaczęto używać terminu potrzeby specjalne za-
miast dotychczas stosowanego terminu niepełnosprawność. Jednym z naczel-
nych celów działań stała się redukcja uczniów określanych jako niepełnospraw-
ni, a mających problemy edukacyjne głównie z powodów złych warunków so-
cjalnych i różnic kulturowych1. 

 Kolejna ważna zmiana legislacyjna nastąpiła w 2010 r. i dotyczyła procesu 
diagnozy, który adoptował ustalenia europejskiej klasyfikacji potrzeb specjalnych 
(Expert and Rehabilitation Committee for Examing Learning Abilities TKVSZRB, 
za: Toth, 2014).W węgierskim systemie oświaty dokonuje się ewaluacji dzieci na 
podstawie ich umiejętności poznawczych. Edukacja rozpoczyna się jednorocz-
nym przygotowaniem, którego polskim odpowiednikiem jest tzw. klasa zerowa. 
Co interesujące, aby zostać uczniem szkoły podstawowej, dzieci otrzymać muszą 
opinię o gotowości szkolnej (Akoglu, 2014). Proces diagnozy potrzeb specjalnych 
odbywa się na Węgrzech na dwóch różnych poziomach. Pierwszy poziom sta-
nowi Edukacyjny Zespół Doradczy (Nevelési Tanácsadó) składający się z peda-
gogów specjalnych, psychologów i terapeutów. Zespół ten rozpoznaje trudno-

1 Specyfiką węgierską jest to, że dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi stanowią 5,3% 
populacji tej grupy wiekowej (średnia dla Unii Europejskiej to 2,5–3%) oraz że wśród uczniów 
z niepełnosprawnościami występuje nadreprezentacja dzieci romskich (aż 20% uczniów z tej grupy 
narodowej ma orzeczone specjalne potrzeby edukacyjne wobec 2% z pozostałych narodowości za-
mieszkujących Węgry). (zob. Narodowy Plan Działań 2004–2006, za: Toth, 2014). W styczniu 2013 r. 
Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał opinię, w której stwierdzono, że w diagnozach eduka-
cyjnych przeprowadzanych przez władze węgierskie podchodzi się z uprzedzeniem do mniejszości 
romskiej. Dzieci te są – w opinii Trybunału – niewłaściwie diagnozowane i zabiera się im w ten 
sposób prawo do równego dostępu do edukacji (Akoglu, 2014).
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ści rozwoju psychologicznego (np. trudności w uczeniu się czy zachowaniu). 
W przypadku zdiagnozowania poważnych i długotrwałych zaburzeń (niepełno-
sprawności) dziecko zostaje skierowane na drugi poziom. Stanowi go Ekspercki 
i Rehabilitacyjny Komitet do Badania Zdolności Uczenia się (TKVSZRB) złożony 
z pedagogów specjalnych, lekarzy (pediatrów, neurologów), psychologów itd. 
Na tym etapie diagnozy nie tylko identyfikuje się wszystkie niepełnosprawności, 
ale także udziela pomocy edukacyjnej szkołom oraz dzieciom (Toth, 2014).

Nauczanie inkluzyjne na Węgrzech

Na Węgrzech obowiązuje tradycyjny, oparty na diagnozie model szkolnictwa 
dla dzieci z niepełnosprawnościami, co rzutuje na praktykę pedagogiczną, jeśli 
dotyczy działań na rzez inkluzji. Znaczącym aktem z punktu widzenia edukacji 
specjalnej oraz edukacji uczniów z niepełnosprawnościami była Ustawa o Edu-
kacji Publicznej z 1993 r. (LXXIX). Od tego roku szkoły stały się bardziej zainte-
resowane przyjmowaniem takich uczniów do siebie ze względu na dodatkowe 
wsparcie finansowe zagwarantowane w tym dokumencie dla uczniów niepeł-
nosprawnych. Spowodowało to znaczny wzrost liczby tych uczniów w szkołach 
ogólnodostępnych (tamże).

Pomimo widocznego wzrostu odsetka dzieci z niepełnosprawnością w szko-
łach ogólnodostępnych, tylko około 50% z nich uczy się w całkowitej inkluzji 
(Watkins, 2010). Wynika to m.in. z uwarunkowań historycznych. Prawo uczniów 
do edukacji w szkolnictwie ogólnodostępnym istnieje na Węgrzech od 1993 r., 
ale społeczne postawy oraz podejście nauczycieli do inkluzji uczniów ze specjal-
nymi potrzebami zmieniają się bardzo wolno. Obecnie uczniowie mogą uczyć 
się w klasach ogólnodostępnych, w klasach specjalnych przy szkołach ogólno-
dostępnych oraz w szkołach specjalnych. Miejsce, do którego trafi uczeń, zależy 
od sugestii zespołu ekspertów (m.in. psychologa, neurologa, pedagogów spe-
cjalnych). Od 2003 r. obserwuje się zmniejszanie się liczby uczniów ze specjal-
nymi potrzebami edukacyjnymi w placówkach specjalnych. Zmiany legislacyjne 
sprawiły, że niektóre szkoły specjalne na Węgrzech zmieniły swój profil działa-
nia, stając się „instytutami metodycznymi” mającymi na celu wsparcie edukacji 
inkluzyjnej w szkołach ogólnodostępnych (EGYMI: Egységes Gyógypeadgógiai 
Módszertani Központ, za: Toth, 2014). 

Węgierski system wyróżnia dwie grupy uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi: grupę a – dzieci i młodzież, których potrzeby wynikają z przyczyn 
organicznych, oraz grupę b – pozostałe dzieci i młodzież, dla których źródłem 
specjalnych potrzeb nie są przyczyny organiczne. Kolejna specyfika powodująca 
szereg problemów praktycznych to używana terminologia. Przed 2003 r. w wę-
gierskim systemie używano czterech kategorii stopniujących doświadczane trud-
ności. Były to: trudności w uczeniu się, zaburzenia uczenia się, niepełnosprawność 
w uczeniu się (learning disabilities) oraz upośledzenie umysłowe. Ustawa z 2003 r. 
(LXXIX) wyróżnia następujące kategorie: trudności w uczeniu się i zachowaniu, 
stałe i znaczne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, hiperaktywność), lek-
ką i umiarkowaną niepełnosprawność intelektualną. Od czasu wejścia w życie tej 
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ustawy uczniowie z trudnościami w uczeniu się i z lekką niepełnosprawnością 
intelektualną nie muszą trafiać do szkół czy klas specjalnych. 

Praktyka edukacji inkluzyjnej w węgierskich szkołach wygląda różnie. Nie-
które ze szkół stosują tzw. metodę uczenia kooperacyjnego, inne – oferują swoim 
uczniom dodatkowe zajęcia organizowane przez pedagogów specjalnych. Uczeń 
z niepełnosprawnością w uczeniu się musi otrzymać minimum 15% dodatkowe-
go czasu na zajęcia kompensacyjne prowadzone przez pedagoga specjalnego. 
Szkoły współpracują z pedagogami specjalnymi, a każdy nauczyciel szkoły ogól-
nodostępnej musi mieć możliwość konsultowania się z takim pedagogiem tak 
często, jak jest to potrzebne (Toth, 2014).

Odsłona pierwsza – przedszkola „Złota Brama” – „Aranykapu 
Gyakorló Óvada” oraz „Lewinszky Anna Gyakorló Óvada”

Wyjazd studyjny autorek na Uniwersytet Nyugat-Magyarországi Egyetem 
w Sopronie na Węgrzech nastąpił we wrześniu 2016 r. Pierwszymi placówkami, 
które miałyśmy okazję zwiedzić i w których obserwowałyśmy prowadzone zaję-
cia, były przedszkola. Jedno z nich – „Złota Brama” – jest placówką przedszkolną 
ze ścisłym programem współpracy z wymienionym Uniwersytetem. Zatrudnieni 
w niej wychowawcy mają zmniejszony wymiar godzin pracy z dziećmi, ponie-
waż przeznaczają dodatkowy czas na analizę prowadzonych zajęć ze studentami. 
Wraz ze studentami I roku studiów stacjonarnych (kierunek wczesna edukacja) 
oraz metodykiem z Uniwersytetu hospitowałyśmy zza weneckiego lustra zajęcia 
prowadzone z 15-osobową grupą 3-, 4-, 5-latków przez wykwalifikowaną na-
uczycielkę wychowania przedszkolnego przy współudziale jednej ze studentek. 
Dwupoziomowa sala, którą widziałyśmy, była dobrze wyposażona, z różnymi 
pomocami wykonanymi najczęściej z naturalnych materiałów. W pomieszczeniu 
znajdowały się miejsca aktywności: stoliki z materiałami do rysowania, z gra-
mi planszowymi, miejsce do zabaw rytmiczno-ruchowych, domek, do którego 
wchodzi się po schodach (drugi poziom sali) i z którego balkonu można obser-
wować to, co się dzieje na dole. Na początku zabawy miały charakter swobodny, 
wybór miejsca zależał od dzieci, choć osoby prowadzące cały czas były uczest-
nikami interakcji z różnymi wychowankami. W późniejszej zabawie kierowanej 
dzieci wraz z wychowawczynią śpiewały i wykonywały ćwiczenia rytmiczno-
-ruchowe. Atmosfera była przyjazna, dzieci wydawały się być zainteresowane 
i chętnie brały udział w proponowanych aktywnościach. Po zakończeniu zajęć 
udały się na posiłek. Wrażenie wywarło na nas wyposażenie przedszkola do 
obserwacji: duże weneckie lustra przy każdej sali przedszkolnej, głośniki, aby 
wyraźnie było słychać (za lustrami) uczestników zajęć, wygodne fotele dla ob-
serwujących, które mogą pomieścić całą grupę ćwiczeniową studentów wraz 
z prowadzącym. Dowiedziałyśmy się, że w takich hospitacjach każdy student 
uczestniczy przynajmniej raz w tygodniu w ramach prowadzonych na Uniwer-
sytecie przedmiotów. Wybrani studenci ponadto uczestniczą w zajęciach, peł-
niąc rolę wychowawcy wspierającego lub prowadzącego zajęcia zorganizowane 
(metodyk wraz z pozostałymi studentami obserwuje i ocenia umiejętność wcho-
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dzenia przez nich w interakcje z dziećmi oraz podejmowane działania). Grupy 
przedszkolne nie są podzielone ze względu na wiek. Przyjęty w nich program 
pracy jest taki sam, poza językiem, który jest nauczany jako dodatkowy (są gru-
py anglojęzyczne i niemieckojęzyczne). 

W kolejnym przedszkolu – „Lewinszky Anna” – miałyśmy okazję uczestniczyć 
w zajęciach z języka angielskiego z kilkunastoosobową grupą 5-latków. Ćwiczone 
były podstawowe zwroty na przywitanie, pożegnanie, używane przy opisie ćwi-
czeń gimnastycznych, liczebniki oraz wyrazy i zwroty związane z omawianym 
ośrodkiem pracy – pszczelarstwem. Używany był wyłącznie język angielski. Za-
dania bardzo angażowały dzieci, bo dużo mówiły, śpiewały, były w ruchu. Po-
jedyncze dzieci, które stały z boku nie biorąc czynnego udziału w zadaniach ze-
społowych, były co jakiś czas zachęcane do wspólnej zabawy, jednak bez nacisku. 
Po zajęciach miałyśmy okazję uczestniczyć w spotkaniu wychowawców, którego 
głównym celem było rozwiązanie problemu polegającego na spadku zaintereso-
wania dzieci nauką języka niemieckiego. Nauczyciele doszli do wniosku, że nale-
ży ograniczyć nużące zadania, oparte na wypełnianiu kart pracy, na rzecz nauki 
w formie zabawy, z wykorzystaniem aktywności fizycznej.

W przedszkolu funkcjonują cztery grupy, dla których opracowane są odręb-
ne programy akcentujące rozwój różnych sfer procesów poznawczych, mowy, 
osobowości i umiejętności społecznych. Duży nacisk kładzie się na edukację re-
gionalną i rozwijanie wiedzy z zakresu historii kraju i regionu. Utworzono salę 
wyposażoną w dawne meble i sprzęty użytkowe dostosowane do wzrostu dzie-
ci, charakterystyczne w przeszłości dla regionu zachodnich Węgier.

Choć nowoczesny budynek przedszkola „Lewinszky Anna” jest architekto-
nicznie dostosowany do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, a na drzwiach po-
mieszczeń znajdują się piktogramy oraz napisy brajlowskie, nie zauważyłyśmy 
dzieci z widoczną niepełnosprawnością. Wychowawczynie zapewniały nas, że 
instytucje te stają się coraz bardziej otwarte na niepełnosprawność, a w niektórych 
grupach mogą być dzieci z problemami emocjonalnymi i w zachowaniu. Nieste-
ty, dla niektórych dzieci warunki nie są odpowiednie, nie znajdują więc miejsca 
w przedszkolu. Gdy spytałyśmy, czy możliwe byłoby, żeby do przedszkola przy-
jęto dziecko z zespołem Downa, panie okazały zdziwienie i kategorycznie zaprze-
czyły: „Nie, do naszego przedszkola takich dzieci się nie przyjmuje”.

Odsłona druga – Instytut Metodyczny Kozmutza Flóra, Soproni 
Kozmutza Flóra Egységes Gyógypedagógiai

W Instytucie, otwartym w 1989 r., znajdują się 8-letnia specjalna szkoła podsta-
wowa i 3-letnia zawodowa (Általános Iskolaés Speciális Szakiskola). Przeznaczo-
ne są one dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności 
z niepełnosprawnością intelektualną od stopnia lekkiego do znacznego, u niektó-
rych dzieci występują też inne zaburzenia, jak autyzm oraz zespół nadpobudli-
wości psychoruchowej ADHD. Wizytę rozpoczęłyśmy od wysłuchania wykładu 
połączonego z prezentacją multimedialną na temat systemu kształcenia na Wę-
grzech – poprzez rys historyczny do analizy stanu obecnego. Zdaniem prelegentki 
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większość dzieci z niepełnosprawnością – poza niepełnosprawnością intelektualną 
– jest obecnie włączona do głównego nurtu kształcenia. Z tego względu nauczy-
ciele szkół specjalnych angażowani są również do pracy w szkołach ogólnodo-
stępnych, do których wyjeżdżają, aby udzielać konsultacji nauczycielom bez przy-
gotowania w zakresie kształcenia specjalnego. W placówce, którą zwiedziłyśmy, 
zatrudnionych jest 45 nauczycieli specjalistów w zakresie oligofrenopedagogiki, 
tyflopedagogiki i surdopedagogiki, którzy mają dodatkowo pod swoją opieką 
296 dzieci z niepełnosprawnością uczących się w szkołach ogólnodostępnych. 
Nauczyciele w szkole pracują przez 20 godzin tygodniowo (etat), lecz w zakresie 
swoich obowiązków mają również wyjazdy do placówek ogólnodostępnych, za 
które nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia. Uczniowie z lekką niepełno-
sprawnością intelektualną mogą w placówce wybrać jeden spośród następujących 
profili zawodowych: krawiec, ciastkarz i wikliniarz. Co interesujące, uczniowie 
z niepełnosprawnością mogą zostać w szkole do 23. roku życia (przy czym obo-
wiązek nauki trwa do 16. roku życia). Niektórzy po skończeniu szkoły zawodowej 
o jednej specjalności rozpoczynają naukę w kolejnej. Osoby z umiarkowaną niepeł-
nosprawnością intelektualną uczą się wykonywania prostych czynności gospodar-
czych i również często zostają w szkole do 23. roku życia, ponieważ dopiero w tym 
wieku mogą podjąć pracę w zakładzie pracy chronionej. Zdaniem dyrektora pla-
cówki absolwenci nie mają problemu ze zdobyciem pracy. Na rynku pracy mogą 
bowiem liczyć na wsparcie ze strony państwa – pracodawcy zatrudniający osoby 
z niepełnosprawnością zwolnieni są z płacenia dodatkowego podatku, istnieją też 
zakłady pracy chronionej. Ponadto plusem jest oferta specjalności w szkołach spe-
cjalnych (np. w całym regionie w zawodzie ciastkarz kształceni są uczniowie tylko 
tej szkoły), a także specyfika regionu, który daje absolwentom szkoły zawodowej 
możliwość pracy w Austrii (Sopron leży kilka kilometrów od granicy). Czynniki 
te sprawiają, że większość osób, także z niepełnosprawnością, nie ma większych 
problemów z odnalezieniem się na rynku pracy.

Miałyśmy też okazję zwiedzić placówkę i uczestniczyć w wybranych zajęciach. 
W klasach uczy się zazwyczaj od 5 do 13 uczniów, średnio 7. Uczniowie, oprócz 
uczestnictwa w zajęciach grupowych, mają dostęp do indywidualnych terapii (jak 
np. integracja sensoryczna, rehabilitacja ruchowa, zajęcia logopedyczne). Duży na-
cisk w pracy kładzie się na kultywowanie tradycji regionalnych, co widoczne jest 
zarówno w wyposażeniu placówki, jak i tematyce prowadzonych zajęć.

Odsłona trzecia – Instytut Metodyczny Tóth Antal

Instytut mieści w swoich murach przedszkole, szkołę podstawową oraz 
specjalną szkołę zawodową wraz z internatem. Przeznaczone są one dla dzieci 
z uszkodzeniem słuchu, jak również z innymi problemami, do których włącza 
się specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia i dyskalkulia), a tak-
że trudności w zakresie komunikacji (dysfazja) oraz emocjonalno-behawioralne 
(np. zespół nadpobudliwości psychoruchowej – ADHD). Pod względem jako-
ści środowiska fizycznego Instytut wyróżnia się na korzyść w porównaniu do 
poprzedniego – budynek jest atrakcyjny, odnowiony, pomieszczenia są duże, 
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niezatłoczone, wyposażone w nowoczesny sprzęt. Klasy i grupy liczą zwykle po 
kilka osób. Miałyśmy możliwość obserwacji zajęć integracji sensorycznej z dwój-
ką chłopców – uczniów szkoły podstawowej. Dzieci, u których zdiagnozowano 
problemy emocjonalne i w koncentracji uwagi (stąd skierowanie do tej placówki), 
z chęcią wykonywały zadania proponowane przez terapeutę. Z jednym z chłop-
ców miałyśmy okazję porozmawiać, ponieważ płynnie mówił po niemiecku i an-
gielsku. Powiedział, że jest zadowolony z uczęszczania do tego rodzaju szkoły. 
Bogate słownictwo, bardzo dobra znajomość dwóch języków obcych i wysoka 
kultura wypowiedzi mogły powodować zdziwienie, że trafił do placówki kształ-
cenia specjalnego. Kolejne zajęcia, w których uczestniczyłyśmy, prowadziła sur-
dopedagog dla dwóch uczennic szkoły podstawowej ze znacznym ubytkiem słu-
chu. Ćwiczenia koncentrowały się na kształtowaniu poprawnej wymowy oraz 
poprawności gramatyczno-stylistycznej. Zajęcia bardzo angażowały dziewczyn-
ki, z chęcią powtarzały wyrazy, zdania, dużą atrakcją było też dla nich wykorzy-
stanie interaktywnej tablicy, do której chętnie podchodziły, rozwiązując zadania. 
Po zajęciach pytałyśmy o możliwość wykorzystania w pracy z dziećmi niesłyszą-
cymi również języka migowego. Zdaniem dyrektora placówki jest to obecnie już 
dopuszczalne. Zaleca się też, żeby nauczyciele uczący dzieci niesłyszące dobrze 
znali podstawy tego języka. Na zakończenie wizyty w Instytucie miałyśmy oka-
zję być świadkami pokazu rekonstrukcyjnego grupy uczniów, nawiązującego 
do okresu, w którym na ziemiach miasta Sopron przebywali Rzymianie. Wraz 
z opiekunem, z oprawą muzyczną, w profesjonalnych kostiumach i z imitacją 
broni (miecze, łuki i in.) uczestnicy (uczniowie placówki) w roli żołnierzy legio-
nistów odgrywali sceny przemarszu, ustawiania się w pozycji bojowej, obronnej 
oraz strzelania z łuku. Wzbudziło to duże zainteresowanie pozostałych uczniów 
szkoły i zebranych gości. Opiekun grupy, z którym rozmawiałyśmy po pokazie, 
okazał się prawdziwym entuzjastą. Jako muzyk kompozytor z wykształcenia 
i historyk z zamiłowania, odnalazł się doskonale w roli nauczyciela dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zaszczepiając w nich swoją pasję do hi-
storii. Wyraził przekonanie, że w taki praktyczny sposób dzieci uczą się najwię-
cej. W pracę bardzo się angażuje – sam komponuje muzykę, kupuje i wykonuje 
potrzebne rekwizyty (np. tarcze, łuki), szuka sponsorów, wyjeżdża z dziećmi na 
rekonstrukcje, także poza granice kraju. Uczestnictwo w grupie wymaga wysił-
ku, jest on jednak doceniany, także w postaci gratyfikacji finansowej (opiekun 
część swojej wypłaty odkłada comiesięcznie na rzecz „żołdu” dla uczestników).

Zakończenie

Węgierski system kształcenia w odniesieniu do różnych grup uczniów uznać 
można za specyficzny, wyróżniający się zarówno cechami pozytywnymi, jak i ne-
gatywnymi. Widoczne zmiany mające na celu większe otwarcie szkół i placówek 
ogólnodostępnych stykają się z tradycyjnymi tendencjami prosegregacyjnymi. 
Podobnie jak w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej, zarówno 
kształt systemu edukacji, jak i przekazywane przez szkołę wartości były w dużej 
mierze zdeterminowane zmieniającym się systemem politycznym i społecznym 
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(Zsolnai, Lesznyák, 2015). Na Węgrzech, które do przełomu lat 80. i 90. były 
krajem komunistycznym, polityka społeczna oparta była na instytucjonalnych 
formach opieki, a edukacja osób z niepełnosprawnościami na segregacyjnych 
formach kształcenia. Mocno zakorzenione w systemie oświaty szkoły specjalne 
do dziś stanowią ważny filar kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami edu-
kacyjnymi, w tym przede wszystkim z niepełnosprawnością intelektualną, ale 
też z niepełnosprawnością sensoryczną, zaburzeniami mowy, ze specyficznymi 
trudnościami w uczeniu się czy problemami emocjonalnymi i behawioralnymi. 
Choć uregulowania prawne pozwalają (od roku 1993) na kształcenie w systemie 
ogólnodostępnym, proces zapewniania wszystkim uczniom równych szans edu-
kacyjnych nie jest wolny od przeszkód, co wiąże się m.in. z postawami nauczy-
cieli (Toth, 2014) oraz procesem orzecznictwa i selekcji (Akoglu, 2014).
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THE HUNGARIAN EDUCATIONAL SYSTEM AND CHILDREN 
AND ADOLESCENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

Summary

The Hungarian educational system is distinguished by the most atypical development 
in Europe (Ugrai, 2016). A segregated model of education for children and adolescents 
with disabilities dominated in the country for many years. The sociopolitical changes that 
took place following the collapse of communism, i.e. at the end of the 1980s and begin-
ning of the 1990s, brought about new trends in the approach to this group of students in 
education and rehabilitation. The article is the outcome of the authors’ study visit to the 
University of West Hungary in Sopron. The opportunity to visit settings for children with 
and without special educational needs (SEN) gave rise to further research investigations 
that aimed at exploring the issues of education for children with SEN in Hungary.

In the first part of the article, the following problems are analyzed in detail: the edu-
cational system (compulsory education, stages of education, types of schools), the history 
of special education in Hungary (starting from the first special schools to the analysis of 
important regulations introduced after the period of political transformations along with 
the description of the assessment process, the disability evaluation process and student 
selection for special education), and the introduction of inclusion (suggested solutions and 
challenges). The second part is devoted to reflection on the study visit, which is presented 
in three parts describing the settings the authors visited: a preschool, a special school for 
people with intellectual disabilities, and a special center for students with hearing impair-
ments, speech disorders and emotional and behavioral challenges.

Key words: Hungarian educational system, disability, special educational needs, inclu-
sion, schooling


