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ÚJ KIHÍVÁSOK, SPECIÁLIS IGÉNYEK APEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN
A vizsgálat háttere

Az elmúlt húsz évben jelentõs változásokat  kezdeményeztek  a speciális igénnyelrendelkezõ tanulók oktatásával és nevelésével kapcsolatban.  Mind a hazai mind anemzetközi oktatáspolitikusok és gyakorlati szakértõk  komoly lépéseket tettek abefogadó oktatás/nevelés megvalósításának   érdekében (Avramidis & Norwich,2002). Ezzel összhangban áll az UNESCO egyik célkitûzése, miszerint a speciálisfoglalkozást igénylõ gyerekeket – a lehetõségek figyelembe vétele mellett – azegészségesen fejlõdõ gyerekekkel egy osztály – és iskolaközösségben neveljék(UNESCO, 1994). Az Egyesült Államokban törvény kötelezi az iskolákat, hogy atesti/lelki/szellemi  fejlõdésben  speciális segítséget igénylõ gyerekek számárabiztosítsák a leginkább befogadó környezetet (IDEA, 1996). Magyarországon, ahola népszámlálás 2002-es adatai szerint a lakosság 6%-a – 577 ezer ember – fogyatékkalél, az 1998. évi XXVI.  a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségénekbiztosításáról szóló törvény lehetõvé teszi a szabad iskolaválasztást, és támogatja– de nem kötelezi az iskolát - az integrációs törekvéseket.Oktatási szakemberek, kutatók és tanárok a világ minden részérõl vizsgálják azinkluzív nevelés leghatékonyabb módszereit  az egyes országok szociokulturálisjellegzetességeit figyelembe véve (Avramidis, Bayliss & Burden, 2000; Peto & Szabo,2003; Zalizan, 2000) Az egyre növekvõ számú befogadó jellegû osztályok kihívástjelentenek a tanárok és tanítók számára is. A gyógypedagógiai diplomával rendelke-zõ tanárok és tanítók mellett az általános tanári és tanító diplomával rendelkezõknekis szükségük van gyógypedagógiai ismeretekre ahhoz, hogy a befogadó oktatásiformában résztvevõ gyerekeket hatékonyan tudják segíteni a tanulási folyamatban.A szakirodalom azt sugallja, hogy ezek a tanárok úgy érzik nincsenek felkészítveerre a feladatra (Smith & Smith, 2000),és sok esetben nem szívesen tanítanak olyanosztályokban, ahol testi /szellemi és/vagy lelki sérült gyerekeket integráltak(Moskovina, 2001). Mindez azt mutatja, hogy a tanár- és tanítóképzõknek szerepetkell vállalniuk az inkluzív oktatásra való felkészítésben.Egy két fázisú vizsgálatban két összefüggõ kérdéscsoportra kerestünk választ.Elõször általános iskolákhoz fordultunk, és arra kerestük a választ, hogy a tanárihozzáálláson, segítõkészségen kívül adottak-e az objektív feltételei annak, hogyakár a fogyatékkal élõk, akár más problémákkal küszködõk is megtalálják helyüketaz iskolában. Ezt követõen pedig egy kelet-magyarországi  pedagógusképzõ intéz-

ményt vizsgáltunk nemzetközi összehasonlító elemzésben arról a kérdésrõl, hogyaz oktatók milyen mértékben és hogyan ismertetik  az általános tanítóképzésbenrésztvevõ  hallgatókkal  a befogadó neveléssel kapcsolatos ismereteket.
A vizsgálat elsõ fázisa

A kelet-magyarországi általános iskolákat kérdõíves felméréssel vizsgáltuk. Akutatás során arról érdeklõdtünk, hogy miként  tudják biztosítani a sérült gyerekekközös neveléséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket.   Harmicöt  iskola  –köztük 11 jászberényi és jászsági, 13 Jász-Nagykun -Szolnok megyei és 11 máskelet-magyarországi iskola küldte vissza a kitöltött kérdõívet. A válaszadó iskolákközött vannak kis létszámúak (30 fõ), fõként apró településekrõl, illetve nagylétszámúak (777), kis- és nagyvárosokból. Az iskolák között akad egy speciális in-tézmény, ahová csak sérült gyerekek járnak. Az iskola jellegétõl függetlenül a vála-szaik hasonlóságot mutattak. A 18 kérdésbõl álló kérdõív  elemzésével a következõkérdésekre kerestük a választ1

Elsõ vizsgálatunk eredményei1. A mozgáskorlátozott gyerekek helyzete:A 35 iskolába összesen 15 192 tanuló jár.Az eltérõ tantervû iskolába 4 mozgáskorlá-tozott tanuló jár, másik hat iskolában összesen 12 tanuló tanul egészséges társaikkalközös osztályban. A 35 iskola közül mindössze három van úgy kialakítva, hogymozgáskorlátozottak is közlekedni tudnak. Ezek között nem szerepel a kimondottanspeciális igényeket kielégítõ iskola. Két iskolában van számukra kialakított mosdó.A fent említett három épület sem felel meg teljes egészében az elvárásoknak: azemeletre már nem mindenhol tud feljutni a mozgásában korlátozott tanuló. Háromtovábbi iskola jelezte, hogy részben  felel meg az épület ennek a speciális elvárásnak,illetve van, ahol átépítés alatt áll az épület.Két intézménynek van kapcsolata olyan mozgáskorlátozott tanulóval, akik magán-tanulók. Õket a törvényben elõírtak szerint egy pedagógus készíti fel az osztály-vizsgára heti tíz órában.Mozgáskorlátozott tanuló segítésére a hat iskola közül kettõben rendelkeznek apedagógusok speciális képzéssel. Az egyik intézményben két gyógytestnevelõ, a
1 1. Milyen mértékben és formában segíti az iskola a mozgáskorlátozott gyerekek inkluzívnevelését?2.Milyen formában – befogadó, elkülönítve – foglalkoznak az értelmi fogyatékos tanulókkal?3.Milyen képzésben vettek részt/szándékoznak részt venni a pedagógusok, hogy a szellemi/testi fogyatékos ill. magatartászavaros gyerekeket befogadó oktatási formában tudják nevelni?4.Közvetlen kapcsolatban állnak-e olyan intézménnyel, amelyik segítségére számíthatnak egyadott probléma megoldásában?
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másikban egy pedagógiai asszisztens segíti a tanulókat. Természetesen az eltérõtantervû iskolában is van megfelelõ képzettségû pedagógus. A továbbképzési tervekközött szerepel, hogy egy olyan intézményben, ahol a tanulók között van egy moz-gáskorlátozott tanuló, ott gyógytornász képesítést szerezzen egy pedagógus. Egytovábbi iskolában, ahol jelenleg még nincs mozgáskorlátozott tanuló, ott gyógy-testnevelés képesítést szeretne egy pedagógus. A többi iskolában nem tervezik,hogy ilyen jellegû képzésre jelentkezzenek a kollégák.

2. Az értelmi fogyatékos tanulók helyzete:
A válaszadó iskolák felébe, 18 iskolába és természetesen a speciális feladatokatellátó iskolába járnak ilyen tanulók. Õk hét iskolában külön csoportban tanulnak,nyolc iskolában pedig együtt a többségi tanulókkal. Két iskola jelezte, hogy vangyakorlatában példa az egyik és a másik megoldásra is, mivel a középsúlyos értelmifogyatékos tanulókkal külön csoportban foglalkoznak, míg az enyhe értelmi fogya-tékos tanulók egészséges társaikkal közös osztályban tanulnak.
3. A pedagógusok jelenlegi képzettsége és jövõbeli terveik:
Összesen 51 pedagógus rendelkezik speciális képesítéssel, s így tájékozott azadott problémát illetõen, illetve szakszerûen tud ezekkel a tanulókkal foglalkozni.Az általános iskolákban leggyakrabban megjelölt szakirányú képesítések: gyógy-pedagógus (17 fõ), fejlesztõ pedagógus (7 fõ), és gyógypedagógiai asszisztens (6fõ).Ezen kívül van közöttük pedagógiai asszisztens, nyelv- és beszédfejlesztõ peda-gógus, logopédus.A negyvenkilenc fõbõl kilencen az eltérõ tantervû iskolábandolgoznak.Õk a legképzettebb ismerõi egy-egy problémakörnek.Két iskola jelezte, hogy õk óraadóként, megbízási szerzõdéssel alkalmaznak gyógy-pedagógust. Talán más intézményben is ezt a megoldást választották, de erre vonat-kozó adat nem áll rendelkezésünkre.Az összes iskola között három olyan van, ahovájárnak értelmi fogyatékos tanulók, de a nevelõtestületben nincs megfelelõ képesí-téssel rendelkezõ pedagógus.Van hét iskola, ahová nem járnak értelmi fogyatékostanulók, viszont összesen tizenkét pedagógus rendelkezik megfelelõ képesítésselahhoz, hogy szakszerûen tudjon foglalkozni értelmi fogyatékos tanulóval.A továbbképzési tervek között 27 intézmény írta, hogy egy vagy több kollégájukolyan képzésen szeretne részt venni, ahol a sérült gyerekekkel való szakszerû bánás-módra készítik fel õket.A legnagyobb az érdeklõdés a gyógypedagógia (10 fõ) és afejlesztõpedagógia (9 fõ) iránt. A felsorolásban megemlítették még a következõ sza-kokat, képzéseket: gyógypedagógiai asszisztens, pszichológia, pszichopedagógia,tanulásban akadályozottak pedagógiája, oligrofrén pedagógiai szak, Bárczi GusztávGyógypedagógiai Fõiskola, egyéni bánásmódot igénylõ tanulók nevelése, oktatása.

4. Intézmények, ahová a Jászságban az iskolák segítségért fordulnakNyilvánvaló, hogy nem lehet elvárni az iskolától, hogy ott a speciális képzésminden területéhez értõ pedagógusok dolgozzanak.Kihez fordulnak az intézményeksegítségért ?Jászberényben és a Jászságban a Maci Alapítványi Óvoda, a Nevelési és Pályavá-lasztási Tanácsadó, a Szolnokon található Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõiés Rehabilitációs Bizottság, a Pedagógiai Szakszolgálat, a Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Pedagógiai Intézet és az Eltérõ Tantervû Tagozat segítségére számítanak.Atízbõl azonban három iskola nem nevezett meg olyan intézményt, amelyiknek segít-ségére számítanak. A megyében megkérdezett tizenhárom iskolából három, a megyénkívül megkérdezett tizenegy iskolából kettõ nem nevezett meg intézményt, amelyiktõlsegítséget kérhetnének. A segítséget kérõ megyei és megyén kívüli iskolák is alakóhelyüknek megfelelõ tanácsadókkal és szakszolgálatokkal állnak kapcsolatban.Jászberényben mûködik a Nevelési és Pályaválasztási Tanácsadó, ahová problé-máikkal fordulhatnak az óvodák, iskolák, szülõk, nevelõk. A önkormányzati intéz-mény pedagógiai szakszolgálatot lát el: feladatai közé tartozik a nevelési tanácsadás,logopédiai ellátás és pályaorientációs tanácsadás. Diagnosztizálni tudják a tanulási,beilleszkedési problémákat, a diszlexiát, diszgráfiát, diszcalkuliát és terápiájukat ismegoldják. Az iskolák a kérdõív harmadik részében igen nagy számban említettekilyen problémával küszködõ gyerekeket (diszlexiás tanuló, diszgráfiás tanuló,hallássérült tanuló, látássérült tanuló.) Minthogy a Tanácsadó közoktatási intéz-ménynek számít, a város költségvetésébõl biztosítja annak tárgyi és személyi felté-teleit. Munkájuk azonban kiterjed a Jászságra is. Feladatuk, munkájuk jellege azutóbbi években sem változott alapvetõen.A szépen felújított, jól felszerelt intézmény-ben mindössze hatan dolgoznak az adminisztrátorral és a Szolnokról bejáró gyermek-neurológussal együtt. Képtelenség, hogy kövessék a gyerekek útját az iskolákban,és visszajelzést sem kapnak onnét. Elõfordul – bár ritkán –, hogy egy-egy pedagógusfelkeresi õket, hogy megbeszélje az osztályában felmerülõ konkrét problémát éssegítséget kérjen. Az iskolák által nyújtott adatok alapján készült  helyzetfelmérésazt sugallja, hogy a sérült gyerekekkel foglalkozó szakemberek hosszútávúegyüttmüködése elõsegíthetné a pedagógusok munkáját a befogadó  osztályokban.
A vizsgálat második fázisa

A fenti vizsgálat jelzi, hogy a pedagógusok igénylik a szakmai felkészítést abefogadó jellegû oktatásra. A felmérés második szakaszában  arra kerestük a választ,hogy pedagógusképzõ intezményekben hogyan készítik fel a jelenlegi hallgatókata befogadó  oktatás-nevelésre. Két tanítóképzõ,  egy magyar és egy amerikai, – 18-18fõ – általános pedagógiai vagy metodikai tantárgy oktatói vettek részt . Egy 29 kérdé-ses Likert-skálás kérdõívet töltöttek ki, miután néhány demográfiai adatot is megjelöltek
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A válaszadó iskolák felébe, 18 iskolába és természetesen a speciális feladatokatellátó iskolába járnak ilyen tanulók. Õk hét iskolában külön csoportban tanulnak,nyolc iskolában pedig együtt a többségi tanulókkal. Két iskola jelezte, hogy vangyakorlatában példa az egyik és a másik megoldásra is, mivel a középsúlyos értelmifogyatékos tanulókkal külön csoportban foglalkoznak, míg az enyhe értelmi fogya-tékos tanulók egészséges társaikkal közös osztályban tanulnak.
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Összesen 51 pedagógus rendelkezik speciális képesítéssel, s így tájékozott azadott problémát illetõen, illetve szakszerûen tud ezekkel a tanulókkal foglalkozni.Az általános iskolákban leggyakrabban megjelölt szakirányú képesítések: gyógy-pedagógus (17 fõ), fejlesztõ pedagógus (7 fõ), és gyógypedagógiai asszisztens (6fõ).Ezen kívül van közöttük pedagógiai asszisztens, nyelv- és beszédfejlesztõ peda-gógus, logopédus.A negyvenkilenc fõbõl kilencen az eltérõ tantervû iskolábandolgoznak.Õk a legképzettebb ismerõi egy-egy problémakörnek.Két iskola jelezte, hogy õk óraadóként, megbízási szerzõdéssel alkalmaznak gyógy-pedagógust. Talán más intézményben is ezt a megoldást választották, de erre vonat-kozó adat nem áll rendelkezésünkre.Az összes iskola között három olyan van, ahovájárnak értelmi fogyatékos tanulók, de a nevelõtestületben nincs megfelelõ képesí-téssel rendelkezõ pedagógus.Van hét iskola, ahová nem járnak értelmi fogyatékostanulók, viszont összesen tizenkét pedagógus rendelkezik megfelelõ képesítésselahhoz, hogy szakszerûen tudjon foglalkozni értelmi fogyatékos tanulóval.A továbbképzési tervek között 27 intézmény írta, hogy egy vagy több kollégájukolyan képzésen szeretne részt venni, ahol a sérült gyerekekkel való szakszerû bánás-módra készítik fel õket.A legnagyobb az érdeklõdés a gyógypedagógia (10 fõ) és afejlesztõpedagógia (9 fõ) iránt. A felsorolásban megemlítették még a következõ sza-kokat, képzéseket: gyógypedagógiai asszisztens, pszichológia, pszichopedagógia,tanulásban akadályozottak pedagógiája, oligrofrén pedagógiai szak, Bárczi GusztávGyógypedagógiai Fõiskola, egyéni bánásmódot igénylõ tanulók nevelése, oktatása.

4. Intézmények, ahová a Jászságban az iskolák segítségért fordulnakNyilvánvaló, hogy nem lehet elvárni az iskolától, hogy ott a speciális képzésminden területéhez értõ pedagógusok dolgozzanak.Kihez fordulnak az intézményeksegítségért ?Jászberényben és a Jászságban a Maci Alapítványi Óvoda, a Nevelési és Pályavá-lasztási Tanácsadó, a Szolnokon található Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõiés Rehabilitációs Bizottság, a Pedagógiai Szakszolgálat, a Jász-Nagykun-Szolnokmegyei Pedagógiai Intézet és az Eltérõ Tantervû Tagozat segítségére számítanak.Atízbõl azonban három iskola nem nevezett meg olyan intézményt, amelyiknek segít-ségére számítanak. A megyében megkérdezett tizenhárom iskolából három, a megyénkívül megkérdezett tizenegy iskolából kettõ nem nevezett meg intézményt, amelyiktõlsegítséget kérhetnének. A segítséget kérõ megyei és megyén kívüli iskolák is alakóhelyüknek megfelelõ tanácsadókkal és szakszolgálatokkal állnak kapcsolatban.Jászberényben mûködik a Nevelési és Pályaválasztási Tanácsadó, ahová problé-máikkal fordulhatnak az óvodák, iskolák, szülõk, nevelõk. A önkormányzati intéz-mény pedagógiai szakszolgálatot lát el: feladatai közé tartozik a nevelési tanácsadás,logopédiai ellátás és pályaorientációs tanácsadás. Diagnosztizálni tudják a tanulási,beilleszkedési problémákat, a diszlexiát, diszgráfiát, diszcalkuliát és terápiájukat ismegoldják. Az iskolák a kérdõív harmadik részében igen nagy számban említettekilyen problémával küszködõ gyerekeket (diszlexiás tanuló, diszgráfiás tanuló,hallássérült tanuló, látássérült tanuló.) Minthogy a Tanácsadó közoktatási intéz-ménynek számít, a város költségvetésébõl biztosítja annak tárgyi és személyi felté-teleit. Munkájuk azonban kiterjed a Jászságra is. Feladatuk, munkájuk jellege azutóbbi években sem változott alapvetõen.A szépen felújított, jól felszerelt intézmény-ben mindössze hatan dolgoznak az adminisztrátorral és a Szolnokról bejáró gyermek-neurológussal együtt. Képtelenség, hogy kövessék a gyerekek útját az iskolákban,és visszajelzést sem kapnak onnét. Elõfordul – bár ritkán –, hogy egy-egy pedagógusfelkeresi õket, hogy megbeszélje az osztályában felmerülõ konkrét problémát éssegítséget kérjen. Az iskolák által nyújtott adatok alapján készült  helyzetfelmérésazt sugallja, hogy a sérült gyerekekkel foglalkozó szakemberek hosszútávúegyüttmüködése elõsegíthetné a pedagógusok munkáját a befogadó  osztályokban.
A vizsgálat második fázisa

A fenti vizsgálat jelzi, hogy a pedagógusok igénylik a szakmai felkészítést abefogadó jellegû oktatásra. A felmérés második szakaszában  arra kerestük a választ,hogy pedagógusképzõ intezményekben hogyan készítik fel a jelenlegi hallgatókata befogadó  oktatás-nevelésre. Két tanítóképzõ,  egy magyar és egy amerikai, – 18-18fõ – általános pedagógiai vagy metodikai tantárgy oktatói vettek részt . Egy 29 kérdé-ses Likert-skálás kérdõívet töltöttek ki, miután néhány demográfiai adatot is megjelöltek
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(szakmában eltöltött évek száma, szakmai fokozata, oktatási területe). A kérdõívadatait összehasonlító elemzéssel értelmeztük.2

Második vizsgálatunk eredményei1. Az 18 megkérdezett amerikai oktató közül 17, míg a 18 magyar oktató közül 13integrálja az inkluzív oktatási-nevelési munkára való felkészítést a pedagógiai ésmetodikai kurzusok anyagába. Részletesebben úgy nyilatkoztak, hogy az amerikaioktatók 82 % rendszeresen vagy alkalmanként ismerteti az inkluzív nevelés jogiszabályozását és az erre vonatkozó oktatási törvényeket, és 88 %-uk valamilyenformában beiktatja a  befogadó oktatás-nevelés módszertani ismereteket. A magyaroktatók között ezek az arányok alacsonyabbak: mindössze 44 %-uk ismerteti ahallgatókkal a jogi elõírásokat, és 66 % integrálja a kurzusba rendszeresen vagyalkalmanként a sérült gyerekek befogadó nevelésére vonatkozó módszertani ismere-teket és készségeket.2. A befogadó oktatásra felkészítõ tanítási stratégiák között szintén jelentõs kü-lönbségek mutatkoznak. A magyar oktatók az elõadás formát jelölték meg, mintleggyakoribbat; alkalmanként használják az egész- és kiscsoportos  megbeszélést,valamint a meghívott szakértõt. Az amerikai oktatók leggyakrabban az egész- éskiscsoportos megbeszélést alkalmazzák, de szinte ugyanannyian jelölték meg atechnológia és a reflektív naplóírás formát is.  Alkalmanként használják a szimulációsjátékokat, és jelentõs számban használják az elõadásokat. Érdekes módon a magyaroktatók válaszai alapján a reflektív naplóírás soha nem szerepel mint tanítási stratégiaa befogadó oktatásra való felkészítésben. A reflektiv naplóírás alkalmat nyújt ahallgatóknak arra, hogy lejegyezzék gondolataikat, érzéseiket a tanult anyaggalkapcsolatban, és összevessék a témával kapcsolatos olvasmáanyaikat, elõadásokatsaját tapasztalatukkal. A tanítási eszközök/anyagok közül a magyar oktatók jelen-tõsen kevesebbet jelöltek meg. Rendszeresen vagy alkalmanként használják a folyó-iratokat, fejlesztõ játékokat/anyagokat és a videót. Az amerikai kollégák jóval változa-tosabb anyagokat jelöltek meg rendszeres vagy alkalmi használóként: gyermek-irodalmi alkotások, videó, folyóírat, fejlesztõ játékok és könyvek.3. A források, amelyeket a két intézmény oktatói használnak saját ismereteikbõvítésére, jelentõsen különböznek. A 18 magyar oktató közül mindössze háromjelezte, hogy rendszeresen olvas befogadó oktatással kapcsolatos szakfolyóiratot,

keres ezzel kapcsolatos információt az interneten vagy más forrásból. Az amerikaioktatók magasabb számban jelöltek meg anyagokat, 45-50 %-uk használjarendszeresen a fenti forrásokat. A következõ forrásokról – szakirányú egyetemikurzusok elvégzése, befogadó oktatásról szóló konferencia és gyógypedagógiaszakos kollégákkal való együtt tanítás – mindkét országban úgy nyilatkoztak, hogynem használják. Az így nyilatkozó oktatók száma azonban magasabb a magyaroktatók között (72-88 %, míg az amerikai oktatók között ez a szám 27-38 %).
Összegzés

 A befogadó nevelés alapvetõ kérdése a képzés. Ha a pedagógusképzés során ahallgatók az elméleti képzés keretében és a gyakorlati helyeken is találkoznak ezzela feladattal, akkor késõbbi munkájukban valószínûleg szakszerûen tudnak bánnimind az egészségesen fejlõdõ, mind a speciális igényekkel rendekezõ gyerekekkel.Így mindinkább megvalósíthatóvá válik, hogy a fogyatékkal élõ gyerekeket nekelljen speciális intézetbe vinni, hanem befogadják õket azok az iskolák, aholegészséges társaik tanulhatnak. Ilyen irányba tett lépéseket a SZIE JászberényiFõiskolai Kara is. A Gyermek- Ifjúsági és Sportminisztérium az Oktatási Minisz-tériummal közösen PHARE-pályázatot nyert a befogadó nevelés témakörben.Összesen 30 fõ vett részt a képzésen az ország pedagógusképzõ intézményeinekpedagógus, pszichológia és testnevelõ szakos oktatói közül. A program végsõcélja, hogy a befogadó nevelésre felkészítõ képzést a késõbbiekben bevezessék apedagógusképzõ intézetekben. A pedagógusképzõ intézetek vezetõi ilyen irányúszándékukat írásba is foglalták. A SZIE Jászberényi Fõiskolai Karán szeptembertõlfakultációs tárgyként indul egy új tárgy, melynek neve inkluzív (befogadó) neveléslesz. Ez a kezdeményezés az elsõ lépések egyike azon az úton, amin a nyugat-európai országok és az Egyesült-Államok pedagógusképzése már jó ideje halad.

Felhasznált szakirodalom
Avramidis, E. Bayliss, P.& Burden, R. (2000). A survey into mainstream teachers’attitudes toward the inclusion of children with special educational needs in theordinary school in one local education authority. Educational Psychology, 20,2, 191-212.Avramidis, E., & Norwich, B. (2002). Teachers’ attitudes towards integration/inclu-sion: a review of the literature. European Journal of Special Needs Education.17(2). 129-147.Moskovina, A.G., Pakhomova, E.V., & Abramova, A. V. (2001). Studying stereo-

2 Az összehasonlító vizsgálat kérdései a következõk voltak:1. Milyen mértékig integrálják a befogadó oktatásssal kapcsolatos tudnivalókat az általánostanítóképzés kurzusaiba?2. Milyen tanítási stratégiákat és anyagokat használnak, hogy bõvítsék a hallgatók ismereteit,készségeit, és elõsegítsék hozzáállását a befogadó oktatás iránt?3. Milyen forrásokat használnak az oktatók, hogy bõvítsék saját ismereteiket és hatékony-ságukat a befogadó oktatásra való  felkészítés területén?
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Szarvák Tibor
A REGIONÁLIS FORGATÓKÖNYVEKTÁRSADALMI BEÁGYAZOTTSÁGA A JÁSZSÁGIKISTÉRSÉG ÉLETÉBEN1

A téma indokoltságaA területi kohézió erõsítése, az európai integrációhoz való alkalmazkodás érde-kében meghirdetett új regionális politikai modell lényege a helyi erõforrásokra alapo-zott, alulról építkezõ stratégiaformálás. A regionalizmus szervezeti rendszerénekmegteremtése, mûködési mechanizmusainak kidolgozása, a regionális identitáserõsítése fontos modernizációs feladat.Ebbe a feladatba illeszkedik az a megyei elképzelés, amely a területfejlesztési sze-replõk körében a társadalomkutatás módszerével vizsgálja meg Jász-Nagykun-Szol-nok megye és az Észak-Alföldi Régió kapcsolatait, az intézményrendszer mûködésé-nek tapasztalatait és a lehetséges fejlesztési irányokat, mert a sikeres regionálisverseny alapkövetelménye olyan régió léte, amely képes befogadni a partnerség, ahálózatos együttmûködés, a teljesítményben való érdekeltség elemeit.A regionális kapcsolatok vizsgálatát alapvetõen tehát az a követelmény indítottael, hogy hatékonyabban feleljünk meg abban a területi versenyben, ami a bõvülõuniós források igénybevételéért indult el a csatlakozó országokban. Ezt a tényezõtfokozza még hazánkban a közigazgatás korszerûsítése és a regionális besorolásújraértékelése is.A feladat komplexitását jól jelzi, hogy ,,Magyarországon nincsenek a regionalizá-lásnak hagyományai. A rendszerváltást követõ területi közigazgatás-szervezési,gazdasági, térbeli trendek nem alapoznak meg egyértelmû régióhatárokat2.” Ajelenlegi statisztikai lehatárolás bírálata már a korábbi kutatásokban3 is megjelent.

1 A tanulmány része a Jász-Nagykun-Szolnok megye regionális kapcsolatai és lehetõségei címûkutatási projektnek, amelyben Kálmán Éva, területfejlesztõ szakgeográfus és Patkós Csaba,geográfus is közremûködött a tartalomelemzési és az elérhetõségi fejezet megírásában. MTARKK ATI Szolnoki Társadalomkutató Osztály. Kézirat2 Horváth Gyula: A magyar régiók és települések versenyképessége az európai gazdasági térben.Kutatási koncepció 2001. www.rkk.hu/kon3 Szoboszlai Zsolt: A régióépítés stratégiája Észak-Alföld. (Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Biharés Szabolcs-Szatmár-Bereg megye). Kézirat 1999. Kézirat. MTA RKK ATI Szolnoki Társadalom-kutató Osztály.




