
Nemzetközi kapcsolatok

Interjú Armin Gugelmann úrral
(1992. október 8.)

Magyar  gyógypedagógusok  egy csoportja  kedves,  kollegiális  meghívást  kapott  Armin
Gugelmann úrtól,  aki  Svájcban,  Solothurnban tanfelügyelő.  Vendéglátónk részt vett  Buda-
pesten  a  Bárczi-konferencián,  melyről  szép  beszámolót  írt  és  e  cikkhez  egy  gyönyörű
fényképet is mellékelt a budapesti Lánchídról. A magyar csoport néhány napot Solothurnban
töltött és különböző intézményeket látogatott meg, majd Davosban részt vett az EASE-kon-
ferencián. Sok tapasztalatot szereztünk és számos kérdés fogalmazódott meg bennünk. Nagy
megtiszteltetés számunkra, hogy minderről most Gugelmann úrral beszélgethetünk.

‒ Kérem,  mondjon  valamit  a  munkájáról,  hogy olvasóink megtudják,  mi  a  feladata,
szerepe Svájcban egy tanfelügyelőnek.

‒ Svájcban a tanfelügyelő az iskola szakmai felügyelő hatósága. Eredetileg ez volt a
feladata. Ez a feladat az utóbbi évtizedekben és években jelentősen megváltozott. Az
oktatás  minőségének ellenőrzése mellett  a  pedagógusok képességeit  olyan  irányba
kell fejleszteni, hogy munkájukat saját maguk is helyesen meg tudják ítélni. Emellett
fel  kell  mérni a pedagógusok továbbképzési igényeit  és ennek megfelelő kínálatot
kell kidolgozni. Minthogy Solothurn egy kis kanton – Svájc északnyugati részén –,
az én feladatom a teljes gyógypedagógiai munka koordinálása mind az óvodákban,
mind az iskolákban. Ellenőrzöm és tanácsokat adok az iskoláknak, a pedagógusoknak
és a hatóságoknak. A kormány számára pedig beszámolókat és felterjesztéseket kell
készítenem.

‒ Látogatásaink során tapasztaltuk, hogy Ön a nem állami intézményeket is felügyeli.
Milyen szervezeti formában kooperál az állam a nem állami intézményekkel?

‒ A fogyatékosságügy területén Svájcban az állami intézmények és a magánszervezetek
szorosan  együttműködnek.  Ez  nálunk  hagyomány,  amit  1960-ban  a  szövetségi  rok-
kantbiztosítás létrehozásánál is figyelembe vettünk.  Többek között  ez a biztosítás az
egyik finanszírozója  a  fogyatékos  gyermekek iskoláinak és  intézeteinek.  Ez a  Rok-
kantbiztosító állami és magánszervezeteket is finanszíroz. Természetes, hogy az állam
felügyeletet gyakorol e magánintézmények fölött.

‒ A magyar olvasók talán most megkérdeznék: hány lakosa lehet Solothurn kantonnak,
közülük hányan tanköteles korúak és hogy a tanköteles korú gyermekek hány száza-
lékát nevelik ezekben a gyógypedagógiai intézményekben? Tudna néhány megközelítő
számadatot mondani?

‒ Solothurn kantonnak körülbelül 250 ezer lakosa van. Az 1991/92-es tanévben ponto-
san  23530  tanuló  volt.  Közülük  körülbelül  1300  gyermek  látogatta  a  tanulásban
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akadályozottak kislétszámú osztályait  (Kleinklassen für  Lernbehinderte*).  Az úgyne-
vezett  különiskolákban  (Sonderschule)  és  intézetekben  körülbelül  800  gyermeket
nevelünk. Vannak intézményeink testi fogyatékos, magatartási zavart mutató, valamint
autista  gyermekek  számára,  továbbá  egy-egy  intézetünk  enyhébb,  illetve  súlyosabb
értelmi fogyatékosok* számára. Ezek internátussal ellátott  magánintézmények.  Emel-
lett  öt  városban  működik  állami  különiskola  értelmi  fogyatékosok * számára.  A
látássérült gyermekeket más kantonok iskoláiban és intézeteiben neveljük.

‒ Ha már a számoknál vagyunk, ha egy gyermek intézetben nevelkedik, melyet külön-
böző forrásokból finanszíroznak, bizonyára a költségek egy részét a szülőknek kell
fizetni. Vajon mennyibe kerül egy gyermek egynapi ellátása?

‒ Bentlakásos iskolában egy gyermek napi ellátása körülbelül 300-500 frank között van.
A szülők ennek csak kis részét fizetik, mégpedig annyit, amennyibe az otthoni ellátása
kerülne. A tulajdonképpeni oktatási  költségekhez a szülők nem járulnak hozzá,  mert
abból az alapelvből indulunk ki, hogy az alsófokú oktatásban minden gyermeknek joga
van a neki megfelelő iskolai oktatásra. Az internátusi ellátás költségeit a rokkantbiz-
tosítás,  a  kanton  és  a  gyermek  lakóhelyének  önkormányzata  fizeti.  A lakóhelyi
önkormányzat azért fizet,  mert  a gyermek iskoláztatásának költségeiről helyben nem
kell gondoskodnia.

‒ Ezzel kapcsolatban még szeretnék valamit megtudni.  Hallottuk,  hogy gondoskodnak
azoknak a gyermekeknek a szállításáról, akik távol laknak az iskolától. Ezt naponta
biztosítják számukra? Magyarországon sajnos, ez még nem megoldott.

‒ Ezért a szállításért a szülők nem fizetnek. Ez a rokkantbiztosítás és az állam feladata.
Különböző  megoldások  vannak:  az  iskolának  lehetnek  saját  járművei,  melyekkel
naponta  hozza  és  viszi  a  gyermekeket.  Másik  lehetőség  a  nyilvános  közlekedési
eszközök használata. Arra törekszünk, hogy magasabb életkorban a gyermekek ezeket
használják. Kivételes esetekben magán taxivállalat is szállíthatja a gyermekeket.

‒ Milyen az Önök iskolarendszere?
‒ Ami az általános iskolát illeti, a gyermekek ötéves koruktól két évig óvodai nevelésben

részesülnek,  majd megkezdik az elemi  iskolát,  melynek képzési  ideje  kantononként
eltérő:  4-5 vagy 6 osztályból  állhat.  Ezt  követi  a  felső  tagozat  (Oberstufe).  Ezen a
szinten  a  gyermekek a  képességeiknek  megfelelő  iskolatípusba  kerülnek.  Solothurn
kantonban háromféle iskolatípus van a felsőtagozat szintjén: az Oberschule, a Sekun-
darschule  és  a  Bezirksschule.  Mindezzel  párhuzamosan  működnek  a  kislétszámú
osztályok.
A fogyatékos  gyermekek előzőleg már  korai  gondozásban  részesülnek,  amennyiben
szükséges, akár újszülött  koruktól. Ezt követően speciális óvodába kerülnek,  majd a
külön-iskolába, amelyben általában 18 éves korukig nevelik őket. Ezután következik
beillesztésük a munka világába védett munkahelyeken, műhelyekben, foglalkoztatókban.

* Az „értelmi fogyatékos” („geistig behindert” szó szerint „értelmileg akadályozott”) fogalmat 
német nyelvterületen csak a mi értelmezésünk szerinti súlyosabb debilis kategóriától lefelé 
használják, az enyhébb debiliseket és a súlyos általános tanulási zavart mutatókat a 
„lernbehindert” – „tanulásban akadályozott” kifejezéssel jelölik. (– A fordító megjegyzése)
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A kislétszámú osztályokba kerülő tanulók előzőleg a normál óvodát látogatják, majd
az  iskolapszichológiai  vizsgálat  és  javaslat  után  két  évig a  kislétszámú előkészítő
osztályba  járnak.  A két  év elteltével  vagy az  általános  (elemi)  iskola  2.  osztályába
kerülnek,  vagy  a  kislétszámú  3.  osztályba.  Ezután  a  6.  iskolaév  végéig  ebben  a
kislétszámú osztályban folytatják tanulmányaikat, majd átkerülnek a 3 éves, úgyneve-
zett munkatagozatra (Werkklasse), amelynek tudatosan kitűzött célja a pályaelőkészí-
tés-beillesztés.  Ezután általában valamilyen szakmai képzésben vesznek részt a nyílt
gazdaságban. Emellett integrált kislétszámú osztályok is vannak, ami azt jelenti, hogy
a tanulók az általános iskolában maradnak és ott  egy gyógypedagógus foglalkozik
velük.  Ilyen  integrált  kislétszámú osztályok  az apró falvakból,  településekből  álló
vidékeken működnek.

‒ Néhány  nappal  ezelőtt  egy  iskolalátogatás  során  egy  tantervbe  is  belelapoztunk.
Magyarországon most heves viták folynak arról, hogy mennyi megkötést tartalmazzon,
illetve mennyi szabadságot adjon a nemzeti (alap) tanterv. Milyen legyen a kapcsolat a
nemzeti tantervek és az egyes külön-iskolák tantervei között?

‒ Az általános iskolai tantervek kötelező érvényűek. Meghatározzák az oktatási célokat,
melyeket a pedagógusnak el kell érni tanítványaival. Az oktatás módszereit azonban
szabadon választhatja meg. Természetesen fontos, hogy a pedagógus bizonyos sza-
badsággal rendelkezzen, ugyanakkor egyértelmű, konkrét célok meghatározására van
szükség annak érdekében, hogy az iskola elvégzése után a gyermekek azonos alapok-
kal rendelkezzenek a következő iskolatípus megkezdéséhez. A kislétszámú osztályok-
nak is van tanterve, de ez nem ilyen mértékben kötelező érvényű. Ez nem is lehetséges,
hiszen a tanulási gyengeséggel küzdő gyermekek nem is tudnák elérni ezeket a célokat.
Itt a pedagógusnak nagyobb a szabadsága a tananyag kialakításában. Azonban pontos
naplót kell vezetnie az iskolában végzett munkájáról, melyet a tanfelügyelő látogatá-
sakor  be  kell  mutatnia.  A külön-iskolákban  az  iskola  vezetője  a  pedagógusokkal
közösen határozza meg a tananyagot és annak osztályonkénti beosztását, részben még a
módszertani eljárásokat is. Ezekben az iskolákban nem lehetséges kívülről előírásokat
adni, csupán irányelveket adunk az oktatáshoz. Ezek betartása kötelező, de igen nagy
szabadságot biztosítanak a pedagógus számára.

‒ Hogyan valósítják meg Önöknél a demokráciát az iskolavezetés területén? Magyaror-
szágon ez nagyon fontos kérdés.

‒ Az iskola vezetője pedagógiai és adminisztratív szempontból vezeti az iskolát. Arra
törekszünk,  hogy a vezetés  csoportmunkában történjen,  de a döntés joga az iskola
vezetőjéé.  Ez  nagyon  demokratikus  vezetési  mód.  Természetesen  az  adott  vezető
személye mégis jelentős mértékben meghatározza a vezetési  stílust.  Ezért előírjuk,
hogy participatív vezetési stílust kell alkalmazni. A hatóságok felé nem a tantestület a
felelős,  hanem az  iskola  vezetője  egy személyben.  Ezzel  kapcsolatban  elég  jók a
tapasztalataink.  Ügyelünk  arra,  hogy  az  iskola  vezetője  megfelelő  képzettséggel
rendelkezzen a participatív vezetésben. E célból gazdasági vezetők segítségét vesszük
igénybe, akik ezt a tudást közvetítik.

‒ Működnek-e Svájcban kislétszámú osztályok?
‒ A kislétszámú osztályok az általános iskola  rendszerén belül működnek.  Általában

azonos épületben is, és az iskola egész életében ugyanúgy részt vesznek, mint az összes
többi osztály. Semmiben sem különböznek a többi osztálytól. A testnevelés és sport-
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foglalkozásokat,  a  sí-  és  gyalogtúra-táborokat  például  a  többi  osztállyal  közösen
szervezik. E téren nincs probléma. A tananyag vonatkozásában is ügyelünk arra, hogy
ne legyen eltérés az átlagos létszámú és a kislétszámú osztály között.  Nálunk az 5.
osztálytól a tanulók egy második (nemzeti)  nyelvet is elkezdenek tanulni, Solothurn
kantonban ez a francia. Így természetes, hogy a kislétszámú osztályok tanulói számára
is tanítjuk e nyelv alapjait. Tehát egyrészt törekszünk arra, hogy minél kevesebb legyen
az eltérés,  másrészt viszont a kislétszámú osztályok tanulóinak bizonyos védettséget
kell biztosítani.

‒ Tehát a kislétszámú osztályok előnye  abban rejlik,  hogy a  tananyag egyszerűbb,  az
osztálylétszám alacsony és hogy ezekben esetenként gyógypedagógusok tanítanak?

‒ A hagyományos osztályokban általános iskolai pedagógusok tanítanak. Az osztálylét-
szám átlagosan 20, maximálisan 26. E létszám túllépése után osztályt kell bontani. A
kislétszámú osztályokban a maximális létszám 12. A felső tagozat szintjén a munka
és háztartásvezetés oktatásánál e 12 fős osztályokat két 6-6 fős csoportra bontják. Az
átlagos létszámú osztályokban általános iskolai pedagógusok dolgoznak, a kislétszámú
osztályokban pedig gyógypedagógusok.  Kivételt  képeznek az integrált  kislétszámú
osztályok, melyekben mindkét pedagógus együtt dolgozik.

‒ Törekednek-e  arra,  hogy a  fogyatékos  gyermekek  maradjanak  az  általános  iskola
hagyományos  osztályaiban?  Jó  megoldásnak  tartják-e  ezt?  Szeretnék-e  a  jövőben
kiterjeszteni ezt a megoldást, vagy problémák merülnek fel ezzel kapcsolatban?
Magyarországon ez az elképzelés vitatott. A szakemberek egy része úgy véli, hogy az
elkülönített iskolák előnyei megszűnnek akkor, ha egyre nagyobb számban integrálunk
fogyatékos gyermekeket  az általános iskolai  osztályokba.  A gyógypedagógusok attól
tartanak,  hogy ily módon gyakorlatilag megszűnhetnek a  külön-iskolák,  ami esetleg
munkahelyek elvesztéséhez vezethet.

‒ Az, hogy egy gyermek az átlagos létszámú általános iskolai osztályban marad-e, az
értelmi  teljesítőképességétől  függ.  Egy jó  intellektusú,  enyhén  hallássérült  gyermek
természetesen  az  általános  iskolában  marad.  Ugyanígy  a  jó  intellektusú  enyhén
látássérült  gyermek is.  Ilyen esetekben a hallássérültek vagy látássérültek oktatására
specializált szakember kooperál az osztálytanítóval. Ugyanígy a jó intellektusú, enyhén
testi  fogyatékos gyermek is természetesen az általános iskolában marad.  A külön-is-
koláknak  azokat  a  gyermekeket  kell  vállalni,  akiknek  szükségük  van  ezekre  az
iskolákra. A sokféle terápiát igénylő testi fogyatékos gyermekeket, a nem beszélő vagy
halmozottan sérült gyermekeket stb. természetesen nem az átlagos létszámú általános
iskolai osztályokban tanítják. Ez nagyon megnehezítené az ott folyó munkát – a nem
fogyatékos gyermekek rovására. Tulajdonképpen arról van szó, hogy minden esetben
egyedi  mérlegelésre  van  szükség;  a  döntő az,  hogy a  gyermek tudja-e  követni  az
oktatást az általános iskolában.

‒ Hogyan vélekednek erről a problémáról az általános iskolai pedagógusok? Hiszen ez
nagy megterhelést  jelent számukra.  Korábban,  ha egy gyermek jelentősen zavarta  a
tanítást és az osztály szociális életét, azt mondhatták, hogy a gyermek a külön-iskolába
való.  Most  azonban  szinte  feladatuk,  hogy egy  ilyen  gyermeket  megtartsanak  az
osztályukban.

‒ Ez így van, de a másik oldalon ez beletartozik az általános iskolai pedagógus feladat-
körébe. Ennek ellátását azonban természetesen a szakembereknek segíteni kell. Hely-
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telen  lenne  magára  hagyni  a  pedagógust  ilyen  esetben.  Azt,  hogy  egy  gyermek
maradhat-e  az  átlagos  létszámú  általános  iskolai  osztályban,  az  Iskolapszichológiai
Szolgálat pontosan megvizsgálja. Ezt követően beszél a szülőkkel és a pedagógusokkal.

‒ Mi a szülők véleménye erről a megoldásról?
‒ A szülők  természetesen  minden  esetben  az  integrációs  megoldást  szeretnék,  mert

számukra ez a legjobb. Sok időbe telik, míg a szülők beleegyeznek az elkülönített
iskoláztatásba. Másrészt viszont azok a szülők, akik nem értenek egyet gyermekük
elkülönített oktatásával, jogi úton kötelezhetőek erre.

‒ Milyen  óraszámban tanítanak az  általános  iskolában?  Úgy emlékszem,  hogy 30-nál
magasabb heti óraszámról beszéltek. A mi fogalmaink szerint ez jelentős igénybevétel.

‒ A pedagógus heti 30 órában tanít. A gyermekeknek az első iskolai években körülbelül
20 órájuk van, ami aztán 34-36 tanítási órára nő. A főállású pedagógus azonban minden
esetben köteles heti 30 tanítási órát tartani.

‒ Kedvezményben részesülnek-e azok a pedagógusok,  akik fogyatékos gyermekeket is
befogadnak az osztályukba, vagy ez az alapfeladataikhoz tartozik? Azt is láttuk, hogy
itt  a  külön-iskolákban  a  pedagógus  mellett  még  más  szakemberek  is  dolgoznak,
akikhez a pedagógus tanácsért fordulhat és a szakmai segítséget azonnal meg is kapja.
Sajnos, Magyarországon ez még nem így van. Nálunk az iskolában csak pedagógusok
dolgoznak,  esetleg  még  egy logopédus,  és  az  általános  iskolában  csak  elvétve  van
iskolapszichológus.  Léteznek-e  Svájcban előírások arra  vonatkozóan,  hogy hányféle
szakember dolgozhat a külön-iskolában? Vajon a terapeuták létszáma az igazgató (az
iskola vezetője) döntésétől függ? Hol képezik ezeket a szakembereket? Mi a helyük,
szerepük? Hogyan tudnak együttműködni a gyógypedagógusokkal?

‒ Az iskolapszichológusok nem az iskolán belül dolgoznak. Ezt a szolgáltatást az állam
(a  kanton)  biztosítja.  A külön-iskolákban  az iskolai  gyógypedagógusok mellett  még
logopédus és esetleg pszichomotoros terapeuta dolgozik. Az általános iskolai pedagó-
gus mellett sincsenek terapeuták. Egy-egy gyermek iskolai nehézségei esetén segítsé-
get kérhet az Iskolapszichológiai Szolgálattól, amely közvetíthet egy gyógypedagógust
vagy dyslexia-terapeutát stb.  Az utóbbi években elértük,  hogy a pedagógust kompe-
tenssé kell tenni e problémák megoldására és hogy így a szakember (terapeuta) segíti
a pedagógust, mégpedig az iskolán belül és nem azon kívül. Néhány éve megdöbbentett
minket  az  a  hír,  hogy egy  másik  kantonban  a  tanulók  körülbelül  húsz  százaléka
részesült  az iskolán kívül valamilyen terápiában.  Természetesen helytelen,  hogy egy
gyermek már csak azzal a feltétellel látogathatja az általános iskolát, ha az iskolán kívül
kiegészítő terápiában részesül.

‒ Hol helyezik el Önöknél a részképesség gyengeséget, tanulási zavart mutató (tehát nem
a  tanulásban  általánosan  és  jelentősen  akadályozott)  gyermekeket?  Kapnak-e  az
általános iskolai pedagógusok erre vonatkozóan is speciális képzést, előkészítést, vagy
specialistákra van szükség e gyermekek ellátásához?

‒ A tanítóképzésben  tulajdonképpen  kevés  gyógypedagógiai  ismeretet  kínálunk.  A
tanítók továbbképzésében már több ilyen jellegű téma szerepel. Manapság az általános
iskolai pedagógus célzott segítséget kap az olvasási-helyesírási gyengeség vonatkozá-
sában.  Megállapítottuk,  hogy az utóbbi  években rendkívüli  mértékben nőtt  az  ilyen
nehézségekkel küzdő gyermekek száma, így most nagyon fontosnak tartjuk a megfe-
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lelő diagnosztizálást.  Mi ezt a problémát nem csupán specialistákkal (terapeutákkal)
oldjuk meg, hanem ebbe a tanítókat is bevonjuk: a specialista munkájához tartozik a
tanítóknak adott tanácsadás, a megfelelő segédeszközök rendelkezésére bocsátása, az
együttműködés és útmutatások adása a szülőknek, tehát a gyermekekkel végzett egyéni
terápia csak egy része a munkájának. Így a tanító kompetensebbé válik az iskolában és
reméljük, hogy ez a későbbiekre olyan formában hat ki, hogy kevesebb segítséget kell
adjunk az iskolán kívül.

‒ Szeretnék még visszatérni a tanulásban akadályozottak iskolájához. Magyarországon
ezt az iskolatípust eredetileg a debilis gyermekek számára hozták létre. Most azonban
ezen  iskolák  tanulói  összetétele  nagyon  vegyes,  ezekben  az  iskolákban  magatartási
zavart mutató gyermekek is vannak, mert számukra nálunk nincsenek speciális iskolák.
Egyes területeken nagyon magas a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek aránya,
egyes helyeken a cigánytanulók 40 százaléka kisegítő iskolába jár. Örülnék, ha ezekről
a kérdésekről is beszélne.

‒ Ha egy gyermek tartósan nem képes lépést tartani az általános iskolai  oktatással, ha
osztályt ismétel, akkor az Iskolapszichológiai Szolgálat vizsgálata után áthelyezik a
kislétszámú osztályba. Természetesen ezek a kislétszámú osztályok heterogén össze-
tételűek,  mert  a  legkülönbözőbb  zavarokkal  küzdő  gyermekekből  állnak.  Ez  nem
oldható meg másként, ha meggondoljuk, hogy nálunk sok a viszonylag kis település,
város,  így nem indíthatunk osztályt  minden  egyes problémának megfelelően.  Solot-
hurn kantonban úgy gondoljuk, hogy helytelen lenne a gyermekeket magatartási zavar
miatt elkülöníteni.
Ha egy magatartási  zavart  mutató, vagy nehezen nevelhető gyermek intellektusa ép,
akkor maradjon az átlagos létszámú általános iskolai osztályban. Ha a problémák olyan
súlyosak,  hogy ez jelentősen zavarná vagy akadályozná  az általános  iskolai  osztály
munkáját,  akkor  indokolt,  hogy a  magatartási  zavart  mutató  gyermeket  bentlakásos
iskolába helyezzék vagy oda bejárjon. Természetesen az általános iskolai osztályokban
is vannak enyhe magatartási zavart mutató gyermekek. Amikor egy gyermek egysze-
rűen már  nem tudja  követni  a  tanítást,  azért,  mert  túlságosan  lassan dolgozik,  mert
erőfeszítései  nincsenek  összhangban  az  elért  eredményekkel,  akkor  áthelyezik  a
kislétszámú osztályba. Ezekben az osztályokban mindenféle társadalmi rétegből talá-
lunk gyermekeket, bár többségben vannak azok, akik olyan környezetben élnek, ahol
a szülők kevésbé tudják segíteni értelmi fejlődésüket. A kislétszámú osztályokban is
megtaláljuk – ugyanúgy, mint az átlagos létszámú általános iskolai osztályokban – a
vendégmunkások és bevándorlók gyermekeit.

‒ Vannak-e lehetőségek olyan családok számára, akik nem tudnak segíteni gyermeke-
iknek az iskolai problémák megoldásában?

‒ Az ilyen családok megsegítése a települési önkormányzat feladata. Sok településen
vannak bölcsődék, napközi otthonok és a házi feladatok megoldásához segítséget adó
központok,  olyan gyermekek számára, akiknek mindkét szülője dolgozik.  E szolgál-
tatások igénybevétele önkéntes alapon történik. Általában a szülőknek ezekért csak kis
összeget kell fizetni.

‒ Vannak-e Svájcban szociális munkások vagy szociálpedagógusok?
‒ A svájci Pro Infirmis szervezetnek vannak tanácsadó központjai fogyatékosok számá-

ra,  ahol  a  szülők  tanácsokat  kaphatnak.  Továbbá  Solothurn  kantonban  tanácsadó
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központ működik fogyatékos kisgyermekek számára. Ezeket az intézményeket igénybe
lehet venni, de ezt a szülőnek kell kezdeményezni. Nem lehet a szülőket a tanácsadás
igénybevételére kényszeríteni.

‒ Hogyan történik Önöknél a gyógypedagógusok képzése?
‒ Nálunk a leendő gyógypedagógus először tanítói képesítést szerez, majd két vagy több

évig ebben a munkakörben dolgozik. Csak ezután szerezhet gyógypedagógus képesí-
tést. Példaként említem a zürichi gyógypedagógiai szemináriumot, ahol a hallgatók az
általános gyógypedagógiai alapképzés után a következő szakok egyikét végzik: iskolai
gyógypedagógia (középsúlyos és súlyos), értelmi fogyatékosok pedagógiája, logopédia
vagy pszichomotoros fejlesztés.

‒ Maguk a hallgatók választhatják-e meg a szakosodás irányát, és ha igen, választhat-
nak-e egyidejűleg több szakot?

‒ Igen,  a  hallgatók  maguk  választanak,  de  csak  egy  szakot.  Aki  gyógypedagógusi
diplomát szerez, a gyógypedagógián belül változtathat területet. Például ha valaki az
értelmi fogyatékosok pedagógiájában szerzett szakképesítést, és később egy kislétszá-
mú osztályban szeretne tanítani, ez lehetséges. De természetesen a logopédia és pszi-
chomotoros  terápia  területére  nem léphet  át  ilyen  egyszerűen,  hiszen  ezek  teljesen
önálló foglalkozások. Az iskolai gyógypedagógia szakon végzett gyógypedagógus testi
fogyatékos,  autista  vagy  értelmi  fogyatékos  gyermekekkel  dolgozhat,  vagy  pedig
kislétszámú osztályban.

‒ Előfordul-e,  hogy gyógypedagógiai  intézményekben általános iskolai  pedagógusok
dolgoznak, akiknek nincs kiegészítő gyógypedagógiai szakképesítésük?

‒ Előfordulhat, de ezek a pedagógusok csak egy, maximum két évig dolgozhatnak így.
Emellett  egy szakképzett  gyógypedagógus  –  általában  az iskola  vezetője  – segíti  a
munkájukat.

‒ Mennyi ideig tart a tanítóképzés?
‒ Érettségi után két év, vagy ötéves (középfokú) tanítóképző.
‒ Tehát ezután következik a gyógypedagógusképzés. Ez mennyi ideig tart?
‒ Ez további két év – Zürichben –, tehát vagy két év nappali tagozaton, munka mellett

pedig három év. A program mindkét változatban pontosan azonos, vannak összefüggő
képzési blokkok.

‒ Melyek tehát a gyógypedagógusképzésben választható szakok?
‒ Általános gyógypedagógiai alapképzés, iskolai gyógypedagógia, értelmi fogyatékosok

pedagógiája, logopédia, pszichomotoros terápia.
‒ Vajon dolgozhatnak-e vakok vagy siketek iskolájában azok, akik az iskolai gyógype-

dagógia szakot végezték?
‒ Miután  nálunk  kevés  ilyen  szakemberre  van  szükség,  a  szakspecifikus  kiegészítő

képzést  a megfelelő szakmai  szervezetek biztosítják azok számára,  akik az iskolai
gyógypedagógia szakon végeztek.

‒ Hogyan határozná meg a gyógypedagógus pályaképét?  Az előzőekben már említette
a korai fejlesztést.  Még számos olyan feladat van, amelyet a gyógypedagógusnak az
iskolán  kívül  kell  megoldania.  Felkészítik-e  ezek  ellátására  a  hallgatókat  a  képzés
során?

‒ A korai  tanácsadás egy különleges  gyógypedagógiai  specialitás.  Általában a  korai
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tanácsadásban dolgozó gyógypedagógusok e szakképesítés megszerzéséig más úton
jutnak el. Például először óvónői képesítést szereznek, de vannak, akik ergoterápiai
vagy gyógytornászi képesítés után vesznek részt a gyógypedagógiai korai tanácsadói
képzésben. Az iskolai gyógypedagógus nem részesül ilyen irányú képzésben.

‒ Milyen szinten történik a korai (gyógypedagógiai) tanácsadói képzés? Középfokon
vagy főiskolai szinten?

‒ Ez is a gyógypedagógus-képzés keretébe tartozik. Például a fribourgi egyetemen van
ilyen jellegű képzés.

‒ Ez teljesértékű főiskolai képzés?
‒ Igen, szakfőiskolai szintnek megfelelő képzés.
‒ Tehát az összes terapeuta képzése főiskolai szinten történik?
‒ Igen. A pszichomotoros terápia, ugyanúgy, mint a logopédia, a gyógypedagógiához

tartozik. A gyógytorna és ergoterápia viszont a medicina területére.
‒ Vannak-e Önöknél is klinikai gyógypedagógusok?
‒ A klinikai gyógypedagógus megjelölés nem szerencsés. A klinikai gyógypedagógusok

ma  többnyire  a  korai  tanácsadás  terén  dolgoznak.  A klinikai  gyógypedagógia  a
pszichológus pályaképéhez tartozik.

‒ Foglalkoznak-e gyógypedagógusok felnőtt fogyatékosokkal is?
‒ Nem, itt szociálpedagógusok dolgoznak, akik nevelői képesítéssel rendelkeznek. Ez a

képzés többnyire a szociális munka felsőbb szakiskolájában (Höhere Fachschule der
Sozialarbeit) történik.

‒ Ezek a szakemberek is dolgozhatnak fogyatékosok körében?
‒ Igen, de nem az iskolában, hanem a gondozásban.
‒ Elegendő ismerettel rendelkeznek-e a szociálpedagógusok a fogyatékosokról?
‒ Igen.
‒ Többel, mint az általános iskolai pedagógusok?
‒ Igen, természetesen. Képzésük lényeges része a fogyatékosokkal kapcsolatos ismeretek

közvetítése.
‒ A nevelők különpedagógiai ismereteket is elsajátítanak?
‒ Igen.
‒ A nevelőket is főiskolai szinten képzik? Azonos státuszúak, mint a tanítók, tanárok?
‒ Nem, a  presztízsük alacsonyabb.  Ez egy újabb képzési  irány.  A nevelők többsége

pályamódosítással kerül erre a területre, néhányan érettségi után és néhányan a szociális
munka felsőbb szakiskolájából kikerülve.

‒ Svájc és Magyarország mindmáig megtartotta a gyógypedagógia elnevezést. Hogyan
definiálja  Ön  ezt  a  fogalmat?  Egyesek  ezt  orvosi  értelemben  vett  gyógyításként
értelmezték,  mások  pedig  morális  gyógyításként.  Létezik-e  manapság  Svájcban  e
fogalommal kapcsolatban valamilyen egységes felfogás, vagy egyszerűen csak ragasz-
kodnak ehhez a „hagyományos” megjelöléshez?

‒ Nem szabad semmit belemagyarázni a „gyógypedagógia” fogalmába. Ennek semmi
köze sincs a gyógyításhoz, morális értelemben sem. Ma ez egy szakkifejezés, amely a
különpedagógia,  a  fogyatékosok  pedagógiája  megjelölések szinonimájaként  használ-
ható. Németországban könyveket írtak erről a témáról. Svájcban ez egy szakkifejezés,
és már senki sem gondol a gyógyításra, hanem egy szakterületre.
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‒ Mély benyomást tett ránk itt Svájcban a pedagógus szakma megbecsült volta. Hogyan
lehet elérni, hogy egy társadalom ilyen nagyra értékelje – a bérezésben is tükrözve – a
pedagógus hivatást?

‒ Erre a kérdésre nem tudok teljeskörű választ  adni.  Ez a  helyzet  biztosan összefügg
azzal, hogy a pedagógus munkájáért megfelelő fizetést kap. A rosszul fizetett pedagó-
gusnak nem lehet jó szociális státusza. Ha rosszul fizetik a pedagógusokat, akkor ez a
pálya  nem  vonzza  a  fiatal,  értelmes  embereket.  Az  idealizmus  önmagában  nem
elegendő.

DR. ILLYÉS SÁNDOR
Fordította: KEDL MÁRTA

Fórum

Konferencia
a sérült gyermekek hitoktatásáról
a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Tanárképző Főiskolán
- 1992. december 4. -

A megnyitó  után,  amelyet  a  Bárczi  Gusztáv  Gyógypedagógiai  Tanárképző  Főiskola
igazgatója,  dr. Illyés Sándor egyetemi tanár tartott,  az első előadást  dr. Pálhegyi Ferenc:
„Ugyanúgy szól-e és ugyanazt mondja-e a Biblia ép és sérült embereknek?” címmel tartotta
meg.

A délelőtt másik előadása Csizmazia Sándortól, aki maga is gyakorló lelkész, „Értelmileg
sérült gyermekek hitoktatásának kérdései és gondjai az evangélikus egyház intézményeiben”
címmel hangzott el. (Alább mindkét előadás szövege teljes terjedelmében olvasható.)

Az  előadások  után  különböző  felekezetek  képviselői  számoltak  be  különféle  sérült
gyermekek hitoktatásában szerzett tapasztalataikról.  Szilágyi Izabella a hallássérültek,  Jakab
Miklósné általában a fogyatékosok,  Fehér Anna a látássérültek hitoktatásáról beszélt.  Hajdú
Lajosné az értelmi fogyatékosok hitoktatásáról számolt be.

A szünetet  követően az első délutáni előadás  dr.  Jelenits István:  „A sérült  emberekért
való felelősség a mai katolikus gondolkodásban” címmel elmondta, hogy 1989-ben március
4-én megjelent Szentszéki Deklaráció a sérültek nemzetközi éve alkalmából állást foglalt
arról, hogy a sérült emberek a katolikus egyház kincsei. Nem is a sportsztárok, nem is a
szépségkirálynők igazi képmásai Istennek, hanem a sérültek, azok, akik az ember esendőségét
és valódi lényét megmutatják. A sérült embereket megillet minden olyan jog, amely az ép
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