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A magyar  logopédusképzés egyidős a  magyar általános gyógypedagógus-
képzéssel,  amely  Magyarországon  1900-ban  indult  meg  2  éves  tanfolyami
képzési  idővel,  „Gyógypeda-
gógiai  tanítóképző-tanfolyam”
elnevezéssel.  1928-tól  4  éves
tanárképző főiskolává minősí-
tették. Mit jelentett az általános
gyógypedagógus-képzés?

Minden  hallgató  vala-
mennyi  fogyatékossági  cso-
porttal  megismerkedett  (oli-
gofrének,  siketek,  vakok)  és
megtanulta  a  fogyatékos  be-
szédűek  (Sarbó) speciális  ne-
velési  és  tanítási  elméletét,  és
ismeretekre  tett  szert  vala-
mennyi  gyógypedagógiai  in-
tézménytípus gyakorlatában.

1. ábra

A logopédusképzés
kialakulásának háttere

Népiskolai törvény

A magyar anyanyelvi oktatás fejlődése

Beszédrendellenességek előtérbe kerülése

Logopédiai ismeretek bővülése

(Hazai és külföldi kutatások eredményei)

A beszédrendellenességek kategorizációja

fogyatékos beszédűek

A beszédjavításhoz értő
szakemberek iránti igény

megnövekedése

más fogyatékossághoz
társuló beszédrendellenes-

ségek

A logopédia
szervezeti formáinak

kialakulása

* A MAGYE XXI. Országos Szakmai Konferenciáján (Kecskeméten), 1993. június 25-én
elhangzott előadás
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Ez a szemlélet vezetett el az egységes gyógypedagógus-képzéshez Magyar-
országon. Ennek a képzésnek az előnye a komplex gyógypedagógiai szemlélet
kialakulása, ami az elsődleges (beszédzavarok), valamint a másodlagos (fogya-
tékosságokhoz társuló beszédzavarok) sérülések terápiájában is meghatározó
jelentőségű.

A logopédusképzés létrejöttében jelentős szerepet játszott a magyar logopé-
dia századfordulóig elért fejlődése és eredményei.

A Népiskolai törvény hatására a magyar anyanyelvi oktatás előtérbe került.
Ennek következtében a népiskolai tanítók egyre inkább felfigyeltek az átlagtól
eltérő, „fogyatékos beszédű” gyermekekre. Így merült fel a korrekció, a javítás
igénye. Szerencsés módon a kor széleslátókörű orvosai és pedagógusai a „pre-
venció” korszerű szemléletének köszönhetően a logopédusképzéssel egyidőben
szervezték meg a tanítók, tanárok és az érintett szülők logopédiai ismereteinek
bővítését, a mai értelemben vett tanácsadást, amely az iskolaorvosok képzésé-
ben is helyet kapott.

Tehát a beszédhibák gyakoriságának adatai, a zavarok jelentőségének felis-
merése egyidőben vezetett el a terápia szervezeti formáinak, ill. a szakemberek
képzésének gondolatához. Az egységes gyógypedagógus-képzés szemléletének
megfelelően a kötelező szakok száma egyre bővült a hatszakos formáig (logo-
pédia, oligofrénpedagógia,  szurdopedagógia,  tiflopedagógia, pszichopedagó-
gia, szomatopedagógia).

A képzés  színvonal-emelésének  igénye  a  hatvanas  évektől  elindított  egy
ellenkező tendenciát:  előbb három-, (1964-74), majd a jelenleg is érvényes
kétszakos képzés alakult ki (1974-). A logopédia elismertségét és jelentőségét
mutatja, hogy a háromszakos képzésben kötelező szak volt.

A  jelenlegi logopédusképzés  is  megőrizte  szerkezetében a  széles  bázisú
gyógypedagógiai szemléletű alapozást.

A korszerű képzésnek a változásra mindig fogékonynak kell lennie. Eddig is
ezt az elvet vallottuk, ennek megfelelően a 60-as évektől először a dyslexia,
dyscalculia,  nyelvlökéses  nyelés,  majd  az  augmentatív  kommunikáció,  ill.  a
grafo-  és  pszichomotoros  fejlesztés  témája került  be  a  tananyagba.  Ennek a
koncepciónak megfelelően a szakterületet alapozó tárgyak is új témakörökkel
bővültek, tükrözve a társadalomtudományok fejlődését és differenciálódását:
pl. a nyelvészeti tantárgyakon belül a pszicholingvisztikai ismeretek, vagy a
pszichológiai gyakorlaton belül autogén training, önismereti csoport (időszako-
san). Az egyes logopédiai kórformák oktatása különböző, jellegzetes esetismer-
tetésekre épült, de ezek nem alkottak külön tárgyat.
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Az elmélet ilyen mértékű és tartalmi bővülése (a beszéd- és nyelvi zavarok
átrendeződése, a súlyosabb és halmozott formák előtérbe kerülése stb.) és a
magasabb gyakorlati óraszám igénye szétfeszítette az eddigi képzési keretet és
struktúrát.

Így merült fel az új, kétféle típusú képzés kialakulásának szükségessége.

2. ábra
A jövő logopédusképzé-

sének szempontjai

Ez az elképzelés 3
egymásra épülő fázist
foglal magában. Az ala-
pozóban  megtartottuk
az  orvosi,  pszicholó-
giai, nyelvészeti, általá-
nos pedagógiai,  gyógy-
pedagógiai,  társa-
dalomtudományi  isme-
reteket,  megőrizve  ez-
zel  a  hagyományos
g y ó g y p e d a g ó g i a i
szemléletet.  Ez  a  kép-
zési idő 30 %-át jelenti.
Ezt  követően  minden

1. A gyógypedagógusképzés hagyományainak megőrzése

2. Közelítés az egységes európai képzés követelményeihez

3. Megoldások keresése a gyakorlat által felvetett kérdésekre

A beszédhibák átrendeződése miatt
(mennyiségi és minőségi)

A logopédiai hálózat
új szervezeti formákkal való

bővülése

(Korai fejlesztő
központok

logopédiai óvodák,
tanulási képességeket vizsgáló

szakértői bizottságok
beszédjavító dyslexiás osztályok

 beszédjavító centrumok

Kétféle
képzési forma

kialakítása

Új témakörök
bevezetése

az oktatásba

Személyiségfejlesztő
technikák beépítése

a képzésbe

hallgató elképzelésének megfelelően 2 szakterületet választ pl.: logopédia-szur-
dopedagógia vagy logopédia-szomatopedagógia. Az erre épülő fázis mindig az
adott, két választott szakterületet alapozza a képzési idő 20 %-ában. Ebben a
szakaszban az ábrán látható tantárgyakat oktatjuk. (Ld. 3. ábra)

A képzés harmadik szakaszában a hallgató eldöntheti, hogy a tanári vagy a
tanár-terapeutai szakirányra specializálódik. Ez kétféle típusú szakember kép-
zését jelenti. (Ld. 4. ábra)

A logopédus tanárét, akit kétszakos gyógypedagógus tanárként elméleti és
terápiás tudása alkalmassá teszi a 0-18 éves korú beszéd- és nyelvi zavarban
szenvedő gyermekek logopédiai vizsgálatára és kezelésére, beszédjavító osztá-
lyokban pedagógiai tevékenységre, valamint prevenciós eljárások elvégzésére.
Tevékenységének színterei az óvodák, általános iskolák és az ezek mellett
működő logopédiai ambulanciák, logopédiai óvodák, beszédjavító általános
iskolák, és a kialakulóban lévő szervezeti formák.
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A logopédusképzés szakasza
A képzési idő 50 %

logopédus tanár-terapeuta
915 óra

logopédus tanár
915 óra

(Egyszakos) logopédus tanár
terapeuta szakirány

50 %

tanári szakirány
logopédia másik választott

25 %  terület

Szakirányú alapozás
20%

Logopédia szakterület
10 %

Másik választott
szakterület 10 %

 1. Dramatikus népi játékok 30 óra

 2. Fonetika és
        Beszédakusztika

30 óra

 3. Gyermeknyelv 30 óra

 4. Pszicholingvisztika 15 óra

 5. Beszédtechnika 30 óra

 6. Audiológia 15 óra

 7. Ortodoncia 15 óra

Szakterületi alapozás

Az általános alapképzés szakasza
A képzési idő 30 %-a (864 óra)

Pedagógiai alapozás

Gyógypedagógiai alapozás

Pszichológiai alapozás

Medicinális alapozás

Nyelvészeti alapozás

Társadalomtudományi alapozás

A zenei és vizuális nevelés alapozása

3. ábra
A logopédusképzés szerkezete

A  logopédus  tanár-
terapeutáét,  aki  tanár-
ként  az  előzőekben  fel-
soroltak végzésére jogo-
sult, terapeutaként pedig
a gyógypedagógia-logo-
pédia  szaktudomány,
valamint a logopédia ha-
tárterületein  magasszin-
tű elméleti tudásával fel-
készült  a  hazai  közokta-
tás  intézményeiben  (al-
só-,  közép-,  felsőfokú),
valamint  egészségügyi
intézményekben a logo-
pédia  minden  területén
vizsgáló, terápiás és szu-
pervíziós  tevékenység-
re.  Továbbá  képesítettek
beszédtechnikai  tevé-
kenység végzésére is. A
következő  ábrán  mind-
két  képzési  forma elmé-
leti és gyakorlati tanegy-
ségei szerepelnek.

Először  a  mindkét
szakon közösen oktatott
elméleti tárgyak, majd a
két képzési formára spe-
ciálisan lebontottak.

Mi az új
ebben a képzésben?

Új  tanegységeket  ve-
zettünk be, illetve az ed-
digi fakultatív tárgyakat
kötelező rangra emeltük
(pl.  augmentatív  kom-
munikáció, diszfónia).
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Logopédus tanár-terapeuta
915 óra

Logopédus tanár
915 óra

Elmélet KÖZÖS ELMÉLETI TANEGYSÉGEK Elmélet

 5. félév

Megkésett és akadályozott beszédfejlődés

Pöszeség

Orrhangzós beszéd

Személyiségfejlesztő csoportmunka

gyp. pszichodiagnosztika

 6. félév

Grafomotoros és pszichomotoros fejlesztés

Dadogás

Enyhe fokban hallássérültek fejlesztése

gyp. pszichológia

 7 félév Dyslexia

Dyscalculia

 8. félév Értelmi fogyatékosok beszédhibái

Augmentatív kommunikáció

Önálló elméleti tanegységek Önálló elméleti tanegységek

 5. félév

Diszfónia

Beszédtechnika módszertan 

Hadarás

Pszichotikusok beszédhibái

 6. félév

Centrális pöszeség

Nyelvlökéses nyelés

Dadogás

 7. félév Terápia A

Terápia B

4. ábra
A kétféle típusképzés

tartalma

 8. félév

Szakkórtan

Afázia

Agnózia

Terápia C

Ismeretek logopédiai kórképekből

Esetismertető szeminárium

GYAKORLATI TANEGYSÉGEK

Pszichodiagnosztikai gyakorlat

Terápiás gyakorlat (225 óra)

Összefüggő gyakorlat (120 óra)

Pszichodiagnosztikai gyakorlat

Pedagógiai gyakorlat (225 óra)

Összefüggő gyakorlat (120 óra)
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 1. általános iskolai módszertan

 2. dramatikus gyermekjátékok

 3. gyermeki nyelv

 4. pszicholingvisztika

 5. grafomotoros és pszichomotoros

     fejlesztés

 6. beszédtechnika módszertan *

 7. esetismertető szeminárium

 8. terápiás tanegységek: ABC *

 9. személyiségfejlesztő csoportmunka

 * A csillaggal jelölt tanegységek
 csak a tanár-terapeuta-szakon hallgathatók

5. ábra

Új tanegységek
a logopédusképzésben

Nagy jelentőségűnek tartjuk, hogy
a gyakorlati tanegységek óraszáma kö-
zel kétszeresére emelkedett.

A logopédia-szak képesítési  köve-
telményei mindkét szakirányon a kö-
vetkezőképpen alakultak:

— szigorlatok
— logopédiai záróvizsga
— logopédiai tanegységek gyakorlata, összefüggő gyakorlat
— zárófoglalkozás
— szakdolgozat előkészítése és megvédése
— egy élő idegen nyelvből „C” alapfokú nyelvvizsga

— államvizsga:
— elméleti, szóbeli vizsga
— tanári képesítő vizsga.

Az eddig elhangzottak alapján kiemelhetjük, hogy olyan kétféle képzési
formát alakítottunk ki, amely a terület új igényeit is kielégítheti, az általános
iskolai módszertani  alapozással az újonnan szerveződő logopédiai hálózatot
láthatjuk el szakemberekkel.

Az elmélet és a gyakorlat óraszáma jelentősen megnövekedett (mindkét
szakon 915 óra, az eddigi 680 órával szemben).

Sikerként könyvelhetjük el azt is, hogy új elméleti tanegységekkel bővült az
oktatás: medicinális, pszichológiai, nyelvészeti és logopédiai szakterületen. Ez
utóbbinál külön hangsúlyozzuk a terápiás blokkot, amely a sokoldalú fejlesztő-
művészeti-kommunikatív kapcsolatot kiépítő tartalmával a logopédus tanár-te-
rapeuták terápiás szemléletének formálását segíti elő.
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6. ábra

A terápiás tanegységek
tartalma

A  beszédtechnika-taná-
rok képzésével a színházak
és a különböző szintű okta-
tási  intézmények  igényei-
nek is eleget teszünk.

Reméljük,  hogy  e  kép-
zési koncepció eredménye-
ként  gyógypedagógiai
szemléletű,  elmélyült  el-
méleti és gyakorlati tudású,
harmonikus  személyiségű
logopédus tanárok és tanár-
terapeuták  kerülnek  ki  a
gyakorlatba.

Összesített óraszám 120 óra Óra-
szám

 Terápia A

Frostig-féle fejlesztő program I- II- III
Ayres-féle fejlesztő program I- II- III
Affolter-féle fejlesztő program I-II- III

45

 Terápia B

Zeneterápia I- II
Vizuális művészeti pedagógiai
   terápia I- II

45

 Terápia C

A terápiás kapcsolat pszichológiai
   kérdései
A terápiás munka módszertani
   kérései
Tanulási zavarok korai felismerése
   és terápiája

30
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