
FÓRUM

„Minőségi rendszerek...” – 
„Más fogyatékosság...”

Kétnapos szakmai rendezvénynek adott otthont
az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kara

2002. január 16-án a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért
Országos Közalapítvány támogatásával az ELTE BGGYFK Szakszolgáltató és
Szakmai  Szolgáltató  Központja  szervezésében  „A minőségi  rendszerek  a
különleges szolgáltatásban és a pedagógiai szakszolgálati  munkában” című
konferencia zajlott. A tanácskozást dr. Könczei György kari főigazgató nyitot-
ta meg, aki mindkét nap rendezvényein részt vett.

A közoktatásról szóló törvény rendelkezik arról, hogy a közoktatás intézmé-
nyei építsék ki minőségügyi rendszerüket, ennek segítségével tegyék átlátható-
vá közoktatási tevékenységüket és azt a feltételrendszert, amelyben ez a tevé-
kenység megvalósul. Az oktatási ágazat a Comenius 2000. program országos
meghirdetésével  elsősorban  a  nevelési-oktatási  intézmények  minőségi  rend-
szerének kialakítását támogatta.

A Comenius 2000. program TQM alapú, a hazai viszonyokra kidolgozott,
átfogó minőségügyi rendszer, amelynek bevezetésével az oktatás valamennyi
szereplője egy rendszerbe foglalva, közös nyelvet használva mutatja meg szol-
gáltatásainak minőségi jellemzőit. Az oktatási kormányzat a rendszer beveze-
tését anyagi és szakmai segítségnyújtással támogatta, de nem tette kötelezővé.
Megengedő volt akkor is, ha egy közoktatási intézmény más, pl. ISO szab-
ványalapú minőségügyi rendszerrel kívánta jellemzőit és folyamatait feltárni.
Ma már jól látható, hogy a közoktatási intézményekben az ISO szabvány és a
Comenius 2000. program mellett megjelennek a harmadik csoportba sorolható
minőségügyi rendszerek is,  amelyek jelentősen különböznek egymástól,  de
ugyanígy különböznek az előbb említett két alapvető minőségügyi rendszertől
is. A harmadik típusba sorolt minőségrendszerek házilagosan készülnek, szak-
értői  támogatással  vagy  anélkül,  megfelelő  minőségügyi  alapismeretekkel
vagy anélkül, abban az ütemben és irányban haladva, ahogy azt az intézmény
lehetőségei  megengedik (pl.  vannak-e minőségügyi  alapismeretekkel  rendel-
kező pedagógusai, létrejött-e támogató testület, vagy csupán az igazgató és he-
lyettesei próbálkoznak, sikerült-e a tantestületet a feladatnak megnyerni stb.).
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A  pedagógiai  szakszolgálatok  intézményrendszerére  nem  terjed  ki  a
Comenius 2000. program. A kétségtelen hátrányok mellett (pl. nem lehet mi-
nőségügyi tanácsadói segítséget igényelni, nincsenek hozzáférhető kéziköny-
vek, felhasználható segédanyagok) előnyei is lehetnek a központi program hiá-
nyának. A legfőbb előny éppen a hátrányból adódik, abból, hogy nincs kész,
kidolgozott minőségügyi rendszere a pedagógiai szakszolgálati tevékenység-
nek, tehát maguk az érintettek is beleszólhatnak, és közös gondolkozással ala-
kíthatják azt a minőségügyi programot, melynek bevezetését el tudják fogadni.

A szakmai konferencia ezt a feladatot vállalta magára; keresztmetszetet ké-
szíteni a különböző pedagógiai szakszolgálati területek jelenlegi minőségtudá-
sáról és törekvéseiről, rendszerezni azt, hogy mivel rendelkezünk már, hol van
szükség a fejlesztésre. A konferencia tematikája ezt a szándékot tükrözte az
előadók és témák sokféleségével. Természetesen azok a résztvevők, akik már
megindultak a minőségfejlesztésben, összevethették saját készültségüket má-
sokéval, míg azok, akik eddig nem sokra jutottak a rendszerépítésben, ötletete-
ket és bíztatást nyerhettek. Mint minden olyan esetben, amikor a résztvevők tu-
dásanyaga, érdeklődése és motiváltsága nem homogén, nyilván ezúttal is szél-
sőséges élmények születtek. Feltehetően vannak, akik úgy érzik, hogy kevés
újat kaptak a konferencia során, és vannak, akik elégedettek, mert a konferen-
cia segítséget jelentett a minőségprobléma megértésében és feladataik tervezé-
sében. Ha a rendezvény nem egyetlen, hanem első alkalma volna egy program-
sorozatnak, akkor a következőkben már szekciókban folyhatna a munka, és a
hallgatóság maga is szereplője és alakítója lehet a minőségprojektnek.

A program összeállításában és az előadók felkérésében kifejezett törekvés
volt, hogy a pedagógiai szakszolgáltatás és szakmai szolgáltatás különböző te-
rületei,  továbbá minősített  tanácsadók és minőségfejlesztők kapjanak lehető-
séget a bemutatkozásra.

„Szakmai protokoll és etikai kódex a fejlesztő pedagógiai munkában” cím-
mel  Molnárné Ditczendy Judit munkaközösség-vezető számolt be a Kecske-
méti „Gubanc” Fejlesztőpedagógus Műhely és Egyesület munkájáról. Kecske-
mét azon kevés városok egyike, ahol a helyi önkormányzat teljes körűvé tette a
közoktatási intézményekben a fejlesztő pedagógusi ellátást. Az egyidejűleg és
magas számban létesített álláshelyek munkavállalói különböző végzettséggel,
képzettséggel és korábbi szakmai tapasztalattal kezdték meg munkájukat. A
sokféleség homogenizálása és a munka összehangolása kényszerítette ki a civil
kezdeményezésű és fenntartású egyesületet. A megye Szakértői és Rehabilitá-
ciós Bizottságának forgalmi adataiból ismeretes, hogy a megyében és a megyei
jogú városban egyaránt magas az integrált fogyatékos gyermekek és tanulók
száma. Az integrált fogyatékosok jelenléte tette szükségessé a fejlesztő peda-
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gógusok magas létszámát. A fenntartó álláshely-fejlesztése kétségtelenül erős
támogatás a fogyatékos gyermekek/tanulók neveléséhez-oktatásához, de még-
sem hozhatta meg azonnal a remélt eredményt, mivel kevés megfelelő végzett-
ségű és képzettségű szakembert tudott alkalmazni. Országos jelenség, hogy a
fejlesztő  pedagógusi  álláshelyeket  óvodapedagógusok,  tanítók  foglalják  el
megfelelő alap- vagy szakirányú képzettség nélkül, tanfolyamokon szerzett is-
meretekkel. Ez kezdetben elfogadható, de szükségessé teszi a továbbtanulást
és a megfelelő végzettség és szaktudás megszerzését. A civil szervezet egyik
törekvése a folyamatos képzés és önképzés biztosítása. Az etikai kódex és a
szakmai protokoll segítségével kívánják egységesíteni és összehangolni a szol-
gáltatásokat.

„Szervezetfejlesztés, szervezetmegújítás a minőségi szolgáltatásért a zala-
egerszegi Nevelési Tanácsadóban” című előadásában Bogdán Marianna igaz-
gatóhelyettes  hosszabb  időszak  közös  munkáját  mutatta  be.  A pedagógiai
szakszolgálatok már nevükben is utalnak fő tevékenységükre, a szolgáltatásra.
A humán szolgáltatás egyik legkritikusabb pontja a gyermekek ellátása; külö-
nösen igaz ez akkor, ha problémás esetek, nehéz élethelyzetű szülők és megfá-
radt pedagógusok a szolgáltatás igénylői. A zalaegerszegi Nevelési Tanácsadó
munkatársai azt kísérelték meg áttekinteni, hogy milyen tulajdonságokkal kell
rendelkeznie annak a szakembernek, aki megfelelően felkészült a nevelési ta-
nácsadói munkára. A testület munkamódszere erősen emlékeztet arra a munká-
ra,  amit a hatvanas évek tanuláselméleti kutatói végeztek egy új, dinamikus
személyiségtipológia  megújítására.  Bogdán Marianna és kollégái összegyűj-
tötték azokat a szavakat, melyek munkájukat minősítik vagy annak tartalmára
utalnak, és ebből a gyűjteményből kezdték válogatni az erős és jellemző muta-
tókat, majd tovább szelektáltak oly módon, hogy a szavak érzelmi állapotokra
vagy a praxisra utalnak-e inkább. A gyűjtés eredménye 182 leíró-viszonyító
fogalom, ezeket elemezték további szempontok szerint. A válogatás nyomán
úgy tűnt, hogy a minőségre utaló igék és melléknevek többnyire cselekvésre
vonatkoznak, az igéknél ezt követte az érzelmekre, a mellékneveknél pedig a
dologra és a személyre való utalás. A kétségtelenül érdekes munka rövid be-
mutatása valódi szervezetfejlesztésre utalt, a szervezeti kultúra egyik meghatá-
rozó elemére, hogy milyen legyen a szolgáltató minősége, azon kívül, hogy
rendelkezik a szükséges végzettséggel.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei TKVSZRB tevékenységét a minőségfej-
lesztés tükrében  Kovácsné Bögödi Beáta bizottságvezető ismertette.  A Jász-
Nagykun-Szolnok megyei  Pedagógiai  Intézet  eldöntötte,  hogy külső  szakér-
tőkkel ISO alapú minőségügyi rendszert építtet ki. Ennek keretében került sor a
szakértői és rehabilitációs bizottság szabványalapú minőségügyi rendszeré-
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nek a fejlesztésére. A bemutatott folyamatábrák, a tevékenységek és folyama-
tok szabályozottsága, az állandó dokumentáltság szükségessége meglepetés-
ként hatott. A felkérőknek éppen ez volt a céljuk, hogy a résztvevők lássák a
különbséget az ISO típusú és a filozofikusabb, megengedőbb TQM alapú rend-
szerek között. A hallgatóság nehezen tudta követni az előadót (a Power Point
látvány ellenére is), ugyanis az ISO szabvány merev struktúrája és erős szabá-
lyozottsága meglehetősen idegen a humán szolgáltatástól, és különösképpen a
sérült  gyermekeket  ellátó  pedagógiai  szakszolgáltatástól.  A kitűnő  előadás
kapcsán még egy probléma merült fel. Azokban az esetekben, amikor a szakér-
tői és rehabilitációs bizottság egy nagyobb intézmény szervezeti egységeként
működik,  minőségbiztosítása  természetesen  a  nagy intézménnyel  együttesen
folyik. Ilyenkor nehéz egyéni kívánságokat és törekvéseket érvényre juttatni.

„A Holland Belső Gondozói Rendszer Magyarországi adaptációja,  helye,
szerepe a magyar minőségbiztosítási rendszerben” című előadást Virágné Ka-
tona Zsuzsa,  a  Jász-Nagykun-Szolnok megyei  Pedagógiai  Intézet  igazgatója
tartotta. A HBGR korábban vált ismertté a magyar közoktatás számára, mint a
minőségbiztosítás feladatára való felkészülés. Nem véletlen, ugyanis Hollan-
dia oktatásában a minőségügyi rendszerek jóval korábban megjelentek, és a
Belső Gondozói Rendszer ennek egyik eleme. A rendszer a közoktatási intéz-
ményen belüli segítségnyújtást szabályozza egy olyan ország közoktatásában,
ahol gyakorlatilag teljes körű az integráció, és a tanköteles korú népességnek
mindössze 2 %-a tanul szegregáltan. Az integrációt tágan értelmezik, nem csu-
pán a  fogyatékosokra,  hanem a környezeti  hátrányok miatt  külön segítséget
igénylő gyermekekre, tanulókra is kiterjesztve. A gondozói rendszer kiépített-
sége rendkívüli szervezettséget és körültekintést mutat, érdemes vele megis-
merkedni, hiszen az integrált fogyatékos gyermekekkel és tanulókkal foglalko-
zó,  a  többségi  közoktatási  intézményben  tevékenykedő  gyógypedagógusnak
vagy fogadó pedagógusnak ilyen rendszerben és szemlélettel kell és érdemes
dolgoznia. A rendszer kiépítésének magas a költségigénye, nem csupán arról
van szó, hogy a fenntartó biztosít egy álláshelyet és abban foglalkoztatunk egy
gyógypedagógust, hanem az infrastruktúra teljes körének rendelkezésre kell
állnia a hatékony belső gondozáshoz.

A különleges ellátás minőségének szempontjairól dr. Mikecz Pálné szakre-
ferens, a Kiss Árpád Országos Közoktatási Szolgáltató Intézmény munkatársa
beszélt. A közoktatásról szóló törvény előírja intézményei részére, hogy folya-
matosan vegyenek részt  a mérés,  értékelés,  minőségbiztosítás  feladataiban.
Ezen feladatok egy része korábban is jelen volt a pedagógiai munkában (mé-
rés, értékelés), más része új feladatként jelenik meg. A minőségügyi rendsze-
rek kiépítésére való felkészülésben és különösen a pedagógiai szakszolgálati
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munkában rendkívül fontos a folyamatok azonosítása. A diagnosztikus, a terá-
piás, a pedagógiai és pszichológiai folyamatok nagyrészt egymást támogatják,
de ez nem minden esetben és nem automatikusan van így. Éppen ezért a feltárt
folyamatok abból a szempontból is vizsgálandók, hogy mennyiben támogatják
vagy éppen nem támogatják a főfolyamatot, amelyben az adott intézmény tevé-
kenysége megjelenik. Külön feladatként merül fel, hogy a feltárt folyamatokat
miként lehet egymással harmonizálni, illetőleg folyamattá szervezni olyan te-
vékenységeket, mint az egyéni fejlesztés vagy általában a fejlesztő munka.

„A nyitott önértékelés lépése a szakszolgálati ellátásban” című előadást dr.
Torda Ágnes,  az ELTE BGGYFK oktatója, minőségügyi tanácsadó tartotta.
Arra a kérdésre, hogy milyen minőségügyi rendszerre van szükség a pedagógi-
ai szakszolgálati munkában, a következő válaszokat adhatjuk: olyan rendszer-
re, amely illeszkedik a Comenius 2000. programhoz; olyan rendszerre, amely
képes figyelembe venni a pedagógiai szakszolgálatokban folyó sajátos munka-
tevékenységet és feltételeket;  olyan rendszerre, amelynek kialakításában az
érintettek is részt vehetnek.

A pedagógiai szakszolgálatok többsége elvben elfogadta, hogy életre hívja
minőségügyi rendszerét, de ennek akadálya az információhiány, a szervezett
külső segítség hiánya és esetenként a belső munkatársi ellenállás is, ami több-
nyire az előző hiányosságok következménye. A Fogyatékos Gyermekek Fel-
zárkóztatásáért  Közalapítvány még 1999-ben támogatta  egy olyan  minőség-
ügyi kézikönyv megszületését, amely alkalmas a pedagógiai szakszolgálatok
nyitott  önértékelésének  megkezdéséhez.  Ez  a  munkafeladat  első  lépése  a
Comenius 2000., amely azonban csak megfelelő adaptációval vezethető be a
szakszolgálati  intézményekben.  A nyitott  önértékeléshez készült  kézikönyv
annyira megelőzte korát, hogy a Comenius programban csak 2001 nyarán je-
lent meg – a tartalmában és funkciójában hasonló – önellenőrzési kézikönyv.

A Comenius program következő lépéseinek bevezetése már számos problé-
mát vet fel, illetve megerősíti azt a véleményünket, hogy alkalmazásuk csak
erős adaptációval lehetséges. A munkafeladatok, mint az elégedettségvizsgá-
lat, a tanulói kérdőív, a belső-külső intézménykép, más tartalmakra irányulnak,
mint a nevelési-oktatási intézményekben.

A rendezvény második napján, 2002. január 17-én „A más fogyatékosság
kategória alkalmazása a közoktatás szabályozásában és gyakorlatában” című
országos kutatás szakmai bemutatóján vettek részt a szakértői és rehabilitációs
bizottságok munkatársai. Ezen a napon kutatási beszámolók hangzottak el a
2001. évben folyó vizsgálat tapasztalatairól. A pályázatos kutatás vezetője, dr.
Illyés Sándor egyetemi tanár a munka összegző, befejező szakaszában már nem
vehetett részt.
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Az országos vizsgálat  két tanév (1998/1999/2000) statisztikai adatait  fel-
használva áttekintette a más fogyatékosok csoportjába sorolt gyermekek, tanu-
lók számának alakulását és diagnosztikai besorolásuk megoszlását. A más fo-
gyatékosság körébe tartozó teljesítmény- és  pszichés zavarok megállapításá-
nak gyakorlatáról és a kategória használhatóságáról a szakértői és rehabilitáci-
ós  bizottságokat  kérdezte  meg  dr.  Illyés  Sándor,  a  beérkezett  véleményeket
Nagyné dr. Réz Ilona, az ELTE BGGYFK Pedagógiai Szakszolgáltató és Szak-
mai Szolgáltató Központ igazgatója elemezte és foglalta össze.

A szakértői és rehabilitációs bizottságok személyi és tárgyi feltételeit és mű-
ködésük jellemzőit  dokumentációelemzés alapján  Horváth Péter,  a Szociális
és Családügyi Minisztérium főosztályvezető-helyettese tekintette át.  Az ada-
tok azt mutatták, hogy több szakértői és rehabilitációs bizottságban a főállás-
ban foglalkoztatott munkatársak száma és végzettség szerinti megoszlása nem
felel meg a közoktatásról szóló törvényhez csatlakozó miniszteri rendeletek-
ben előírtaknak. Az intézmények alapító okiratait  elemezve a kutató úgy ta-
pasztalta, hogy az intézmények több tevékenységet is ellátnak, mint amennyi
alapító okiratukban szerepel.

A négy megyére kiterjesztett részletes vizsgálatban a megyékben működő
szakértői és rehabilitációs bizottságok munkatársainak segítségével 1058 más
fogyatékosság kategóriába sorolt óvodás korú gyermek és tanuló ellátásának
feltételrendszeréről kaptunk adatokat. A gyermekeket és tanulókat befogadó
75 közoktatási intézményhez külön kérdőívvel fordultunk, arra várva választ,
hogy a többségi közoktatási intézmények miként tudták integrálni a különleges
gondozást igénylő gyermekeket, tanulókat. Véleményeiket és javaslataikat  dr.
Hídvégi  Márta,  a  Heves  megyei  Gyógypedagógiai  Szakszolgálati  Központ
munkatársa dolgozta fel.  Az intézményi válaszokban kifejezett igényként je-
lent meg, hogy az integrációhoz több speciális végzettségű és szaktudású peda-
gógusra lenne szükség, továbbá rendszeres külső segítségre, gyógypedagógiai
szakmai szolgáltatásra.

A kutatás gerincét három nagy fejezet képezi. Ezekben megjelenik a szakér-
tői bizottságok eltérő besorolási gyakorlata a más fogyatékosok csoportalkotá-
sában; nyilvánvalóvá válik, hogy a különleges gondozásra jogosult tanulók pe-
dagógiai rehabilitációját nem mindig végzi gyógypedagógus vagy megfelelő
végzettségű fejlesztő pedagógus; és az is kitűnik, hogy a más fogyatékos kate-
góriába sorolt tanulóknak a pedagógiai segítségnyújtással megnő az esélyük
arra, hogy tanulmányaikban bukásmentesen, folyamatosan haladjanak előre. A
regionális vizsgálat során Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Győr-Sopron és So-
mogy megyék szakértői és rehabilitációs bizottságainak munkájában is jellem-
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ző működési  eltérések mutatkoztak.  A kutatás  remélhetően  olyan folyamat
megindítója, amelyben lehetőség lesz a diagnosztikus eljárás egységesítésére,
a más fogyatékos gyermekek, tanulók közoktatási ellátási gyakorlatának befo-
lyásolására.

A szakmai konferencián részt vett dr. Aáry-Tamás Lajos, az oktatási jogok
biztosa, aki megbízója volt az országos és regionális felmérésnek.

Dr. Torda Ágnes

Néhány gondolat
a „Minőségi rendszerek a különleges ellátásban
és a pedagógiai szakszolgálati munkában”
című konferencia után

Nagy érdeklődéssel vettem részt a kétnapos konferencián, melyen végig a
szervezőktől és résztvevőktől egyaránt a jobbító szándékot éreztem. Köszönet
a gondos szervezésért, a tartalmas előadásokért, minden hozzászólásért, a kon-
ferencia levezető elnökének higgadt, bizakodóan előre tekintő – így a jó meg-
oldásokat szinte sugalló – gondolataiért.

Szakemberek véleményét hallhattuk gyermekek ellátásáról, volt aki mintegy
a szülők képviseletében is, más a pedagógusok védelmében is beszélt.

Hadd emeljek szót én is a gyermekek, s az őket nevelő családok képviseleté-
ben, akikről végül is az egész konferencia szólt, hiszen a bizottságok őértük
vannak, az ő problémáiknak a megoldásában való segítő közreműködés a fel-
adatunk, a szolgálatunk.

Bizonyára mindenkit a legjobb szándék vezetett (jobbító, reformáló indítta-
tásból)  a  különböző olvasástanítási  módszerek  kidolgozása  során,  biztosítva
azokhoz a tankönyvek, munkafüzetek, szemléltető eszközök gazdag tárházát.
Mégis meg kellene vizsgálni, értékelni e módszerek, illetve alkalmazásuk haté-
konyságát. Megfelelnek-e azok az elvárt követelményeknek; segítik-e az isme-
retek elsajátítását,  amint az elvárható lenne? Nem szorulnak-e javításra, fej-
lesztésre, egyszerűsítésre vagy netalán – belátva a sikertelenséget –  teljes át-
alakításra. Hiszen ennek elmulasztása adott esetben komoly következmények-
kel járhat a tanulók életében. Azt gondolom, a legtöbb gyermek – akik a bizott-
ságokhoz küldetnek akár első osztály második félévében már „diszlexiás tüne-
tek miatt” – tökéletesen elsajátítaná az olvasást, írást, ha kaphatna rá kellő időt,
lehetősége volna arra, hogy az iskolában megtanítsák olvasni, írni, számolni.
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