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Emlékeztető
az MTA Gyógypedagógiai Albizottság
2002. március 18-án megtartott üléséről

A Gyógypedagógiai Albizottság soron következő ülését Gordosné dr. Szabó
Anna elnök hívta össze. Helye: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főis-
kolai Kar (Budapest, IX. Ecseri út 3., B. épület IV. emelet, 5007. sz. terem). A
kiküldött meghívó szerint az ülés első részében a gyógypedagógiai tezaurusz
megvitatására kerül sor; a második részben az Albizottság új vezetőségének
megválasztása történik meg.

Gordosné dr. Szabó Anna üléselnök köszöntötte a megjelenteket és kérte,
hogy a jelenlevők emlékezzenek dr. Illyés Sándorra, akinek halála óta (2001.
október 3.) most ült össze először az Albizottság. Majd a bevezetőben indokol-
ta az ülés témaválasztását: a megelőző ülés határozata volt a gyógypedagógiai
tezaurusz vitájának napirendre tűzése. Ehhez az elnök írásos anyagot készített,
amelyet valamennyi meghívottnak előzetesen megküldött. A gyógypedagógia
alapfogalom-készletét öt nagy csoportba rendezte:

1. A  gyógypedagógia,  amelyen  belül  a  társtudományokkal  összefüg-
gésben, de önálló fejlődési folyamatban kialakult gyógypedagógiai tu-
dományterületeket foglalta össze;
2. A szűkebb értelemben vett gyógypedagógia körébe sorolta az általá-
nos gyógypedagógiai diszciplínákat és a népesség-specifikus gyógype-
dagógiákat;
3. A népesség-specifikus „algyógypedagógiák” körében tíz gyógype-
dagógiai  ág jelenik meg, amelyeken belül egyes pedagógiák a tudo-
mányterület újabb differenciálódása folytán váltak szét;
4. A speciális (gyógyító pedagógiai) nevelést igénylő személyek körét 14
alcsoportba osztályozta;
5. A gyógypedagógiai nevelési színterek a hazai gyakorlatnak megfelelő
egyes területeket jelölnek.

Ismertette dr. Kullmann Lajos levelét, aki személyesen nem tudott megjelen-
ni. Ebben felhívta a figyelmet arra, hogy a WHO a 2001. évi közgyűlésén elfo-
gadta a „tevékenykedés, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozá-
sát”, amely figyelmet érdemel gyógypedagógiai szempontból is, mivel átértel-
mezi a fogyatékosság, károsodás, akadályozottság és más fogalmakat. Ennek
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magyar fordítása folyamatban van, és az Albizottság érdeklődése esetén lehe-
tőséget lát a gyógypedagógiai részvételre is a hazai adaptációban.

A témával kapcsolatban kialakult élénk vitában a következő észrevételek,
szempontok, kérdések fogalmazódtak meg:

–  A gyógypedagógia meghatározásában a pedagógiai dominancia mellett
mindenképpen szükséges megfogalmazni a rehabilitáció és a terápia kiemelt
szerepét.  A határtudományok  közül  szükséges  szerepeltetni  a  neveléstudo-
mányt, a nyelvtudományt, a szociális tudományokat és a jogtudományt. Az ant-
ropológiai blokk további átgondolása szükséges.

– Az egyik hozzászóló szerint az általános gyógypedagógiai diszciplínák kö-
rében kellene szerepeltetni a gyógypedagógiai szakdidaktikákat. Az elnök ál-
láspontja szerint ez a népesség-specifikus gyógypedagógiák fogalomkörébe
tartozik, amelyek az itt vitára bocsátott anyagnál jóval részletezőbb belső tago-
lást alakítottak ki.

– A gyógypedagógiai nevelési színterek közül a közoktatási intézményeket
célszerű lenne úgy megjeleníteni, hogy a rendszerszerű összefüggés jól átte-
kinthető  legyen.  Mindenképpen  ki  kell  térni  a  pedagógiai  szakszolgáltatás
gyógypedagógiai területeire, mint pl. a korai fejlesztésre, a szakértői bizottsá-
gok működésére. A gyógypedagógus tevékenységének színterei között ma már
a többségi óvodát és általános iskolát is meg kell említeni, a befogadó iskolák
kialakulásával összefüggésben.

– Az „algyógypedagógiák” és a gyógypedagógiai segítséget igénylő népes-
ségcsoportok megfeleltetése több problémát is felvet. A részképesség-zavar, a
tanulási zavar, illetve a más fogyatékosság részben önálló gyógypedagógiai te-
rület, részben átfedéseket mutat az egyes algyógypedagógiákkal. A tanulásban
akadályozott és az értelmileg akadályozott népességcsoportok különválásával
a  jövőben  nem indokolt  a  korábbi  „oligofrénpedagógia”  gyűjtő  elnevezés
használata. Egységes állásfoglalás alakult ki a „konduktív pedagógia” szere-
peltetéséről. A konduktív pedagógia, mint módszer nem értelmezhető az „al-
gyógypedagógiák”  (pl.  logopédia,  látássérültek  pedagógiája,  szomatopeda-
gógia) sorában önálló diszciplínaként.

– Az integrált nevelés, valamint az inkluzív iskola kérdése több összefüggés-
ben is megjelent. Létezik például külföldön az az álláspont, amely szerint az
integrált nevelés terjedésével az általános pedagógia egyik részterületének te-
kintik majd a speciális pedagógiát. Többen is reagáltak erre a felvetésre oly
módon, hogy a hazai értelmezés és a kialakult gyakorlat szerint a gyógypeda-
gógia nem szűkíthető le iskolapedagógiává, ezért nem célszerű a színterek be-
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mutatásakor csak nevelési színterekről beszélni. A gyógypedagógiai szolgálta-
tások nemcsak a tanköteles korban, hanem bármely életkorban igénybe vehe-
tők. A gyógypedagógia egyik ismérve a széles életkori spektrum: a születéstől
a halálig. Többek között ezért is szükséges megjeleníteni a fogyatékossággal
élő felnőtt személyek gyógypedagógiai segítésének („kísérésének”) kérdéseit
a szociális integráció szempontjából, valamint azok körét, akiknél a fogyaté-
kosság nem veleszületett, vagy korai életkorban kialakult, hanem későbbi élet-
korban szerzett állapot.

– Az Albizottság további feladatainak számbavételekor megfogalmazódott,
hogy alkalmas színtere lehet a jövőben is a gyógypedagógiát érintő valamennyi
lényeges  szakmai  kérdés  megvitatásának,  mint  például  az  egyetemi  szintű
gyógypedagógus-képzés tanterve, a speciális pedagógia értelmezése, a gyógy-
pedagógia alapfogalmainak továbbfejlesztése.

Az ülés második részében titkos szavazással megtörtént az Albizottság há-
romtagú  vezetésének  újraválasztása.  Gordosné  dr.  Szabó  Anna bejelentette,
hogy két ciklusban látta el az elnöki teendőket, ezért most – a kialakult rendnek
megfelelően  – indokoltnak tartja  az  elnöki feladatkör átadását.  A szavazás
eredménye alapján a választott új elnök:  dr. Mesterházi Zsuzsa; tagok:  Gere-
ben Ferencné dr. (titkár) és Gordosné dr. Szabó Anna.

Dr. Mesterházi Zsuzsa

Reformgondok a gyógypedagógiában
– A homoki gyógypedagógiai intézmény félévszázada –

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Általános Iskola, Speciális Szakiskola
és Diákotthon kiadványa. Felelős kiadó: Kókai Nagy István igazgató.
Szolnok, 2000. 131 oldal

Az intézmény 50 éves fennállására készült kiadványban több mint negyven
szakember tiszteleg írásával a homoki gyógypedagógiai nevelésnek, oktatás-
nak. Negyvennél is több írás, mely negyvennél több hozzászóló, megszólaló
kutatómunkáját, véleményét, emlékeit, érzelmeit és adatok sokaságát tartal-
mazza. Tükörképe a gyógypedagógia immár hagyománnyá vált félévszázados
praxisának. Egyszerre tartalmazza a múlt emlékeit és körvonalazza a jövő (ma-
gyar) útjait is.
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A kötet első része az intézmény alakulásának körülményeit idézi fel, a kez-
deteket, Révay György ötven évvel ezelőtti szakmai küzdelmét a korabeli ható-
ságokkal, hogy a fiúnevelő otthonból majdan a gyógypedagógiai intézményhá-
lózat egyik – mára legendás – fellegvára fejlődésnek indulhasson. A méltón
büszke utódigazgató jelenti: napjainkra ez a diákotthon koedukált, óvodától
induló, értelmileg és tanulásban akadályozott gyermekek általános iskoláját és
kétfajta speciális szakiskolát működtet – a közlekedési lehetőségeiben megle-
hetősen mostoha kertvárosban.

A homoki gyógypedagógiai munka méltatói között a számos magyar szak-
ember mellett külföldi intézmények vezetői is megszólalnak, jelezve a széles-
körűen kiépült kapcsolatrendszert. Elismerő szavakkal nyilatkoznak a megyei
egészségügy, gyermek- és ifjúságvédelem szakemberei az elmúlt évtizedekről,
többször megemlítve Krizsán György gyógypedagógust, ki az országban talán
az első „főállású” utógondozója volt az értelmileg és tanulásban akadályozott
fiataloknak. A családok és a volt diákok kapcsolatára a szülők napjainkban is
emlékeznek.

A homoki gyógypedagógusok tudományos munkáinak száma ugyancsak je-
lentős.  Tekintélyes  publikációs  tevékenységet  mondhat  magáénak  Révay
György,  az  intézmény első igazgatója,  valamint  az  utód  Kókai  Nagy István
mellett Ghyczy Györgyné, Krizsán György, Kulikné Kósa Sára, ifj. Mihályi Já-
nos és még számos szakember. Tankönyvírással tűnik ki F. Kiss Sándor, Kókai
Nagy Istvánné, Szegény Mihály több pedagógustársával együtt. (Az intézmény
jogos büszkesége az a külön könyvtár-részleg, melyet a Homokon dolgozó
gyógypedagógiai tanárok szakdolgozatként, diplomamunkaként készítettek.)

Az iskola tanulóinak kreatív művészi tevékenységéről, az iskolai énekkarról
és sporttevékenységről külön cikkek szólnak. Valamennyi írásban sokféle fi-
gyelemreméltó tevékenységről és sikereikről számolnak be a nevelők. Ötletes,
tartalmas az immár több évfolyamot megért iskolafolyóirat is  Kériné Harnos
Mária és  Makóné  Szabadkai  Erzsébet tanárok  szerkesztésében,  akik  nagy
súlyt fektetnek arra, hogy a napi krónikák mellett az intézmény múltjával is
megismerkedhessenek a jelenkor diákjai, nevelői.

A jubileumi kötet írásainak többsége nyomán kirajzolódik a gyógypedagógi-
ai praxis képe egy olyan korban, mikor az „értelmileg fogyatékosok” számára a
bentlakásos intézménybeli létforma törvényileg előírt, mikor a főhatóság által
megszabott tantervi rendelkezés alapján a tanulók szűk hármas színtéren mo-
zoghattak csak: a tanterem, az internátusi ebédlő, valamint a hálóterem a mel-
lékhelyiségekkel. Az uniformizált élet a zárt kertek, magas kerítésű udvarok
falai mögött sivár volt, az épületek belső ajtajai is csak a csoportos levegőzte-
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tés idejére nyittattak meg. Ebben a légkörben találkozik Révay igazgató a „Ta-
nár Úr”-ral... A kötet egyik szerzőjét idézve: „Géniusza átfogta a gyógypeda-
gógiát a kerekesszék biztonságos használatától a szakemberképzés legapróbb
problémájáig. Biztos vagyok abban, hogy ha ma fogyatékos embertársaink lét-
biztonságot  élvezhetnek  társadalmunkban,  ebben  dr.  Göllesz  Viktornak ki-
emelkedő szerepe volt.” Immár félévszázada annak, hogy az igazgató és az or-
vos-gyógypedagógus-spiritus rector együttműködése nyomán – a szó pedagó-
giai értelmében – élet indult, költözött az iskola-internátus zártságába. „Reni-
tens módon a nevelők elkezdtek együtt dolgozni a tanulókkal a szántóföldön,
kertészetben, istállókban, melyek tanműhelyekké váltak” – írják a visszaemlé-
kezők. Az elődök munkásságát pedig az utód, Kókai Nagy István viszi tovább
egyre változatosabb – mai nyelven: „pedagógiai programokkal”.

A mai szakembernemzedék számára szinte természetes része a gyógypeda-
gógiai tevékenységnek a „munkára nevelés” éppúgy, mint a végzett tanítvá-
nyok életútjának nyomon követése, mi több: felnőtt koruk tartalommal megtöl-
tése, kísérése (különösen az értelmileg akadályozott személyek esetében). A
kötet szerzői felidézik azokat az időket, mikor a tantermen kívül szervezett tan-
óra, mint a tanulók későbbi életére fordított figyelem pedagógiai szabálysze-
gésnek  minősült...  Göllesz  Viktorról írja  Révay  György:  „bosszantotta  a  fo-
gyatékos tanulók 70-es években életbeléptetett tantervének elméleti maxima-
lizmusa. Fölöslegesnek tartotta, melyek elvették a gyerekek idejét az életre fel-
készülés alapelemeinek megtanulásától, vagy éppen a praktikus képzésben ré-
szesüléstől. A szabadidő hasznos eltöltését, a közösségi nevelést, sportolást, és
az önállóságra nevelést szorgalmazta.”

Révay György, Göllesz Viktor, majd a hozzájuk kapcsolódó Kókai Nagy Ist-
ván együttmunkálkodása nyomán Homokon természetessé vált, hogy a tanu-
lóknak szinte  mindennapi kapcsolatuk van – a gyógypedagógusok mellett  –
mesteremberekkel, szakmunkásokkal, kisegítő személyekkel. Együttes mun-
kájuk nyomán épül, korszerűsödik a tárgyi környezet, melynek karbantartásá-
ban is közösen tevékenykednek – olvasható a beszámolókban.

A visszatekintés és a jelen helyzet Homokon egybefonódik a jövőbeli ter-
vekkel. Vélhetőleg az intézmény sikeres működésének oka ebben is rejlik: a
múlt, a szellemi hagyományok ápolása, az elődök munkájának és személyének
tisztelete. A tanulók és a pedagógusközösség mindennapjaiban tartja ébren a
bevált, értékké vált mintákat, melyek a helyi közösségben fellelhetők.

A legutóbbi évek új kezdeményezésekkel gyarapítják a homoki intézmény
munkáját. Ide sorolható a Gyermekszervezet és Diáksportkör, a Fiatal Dolgo-
zók Egyesülete, de az az alapítvány is, melyet kitüntetésének díjából hozott lét-
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re  F. Kiss Sándor gyógypedagógiai tanár. A közösségi szerveződés példaérté-
kű megnyilvánulásai nyomán tapasztalható az országos átlagot messze megha-
ladó tartalmas élet, melyet a homoki iskola és diákotthon tanulói mondhatnak
magukénak az ezredfordulón, és – a leírtak szerint is – várhatólag a jövőben is.

A jubileumi kötetet három főiskolai oktató kutatásaiból közölt egy-egy sze-
melvény zárja: dr. Bánfalvy Csaba „a fogyatékosok életmódjellemzőinek”, dr.
Buday József a tanulók testi fejlődésének vizsgálataiból közöl. Dr. Hatos Gyu-
la „az értelmi akadályozottsággal élő” iskolások jövőképéről vázolja fel gon-
dolatait.

Az utószó, a záró szavak pályán töltött éveinek 40.-ét ünneplő Révay György
igazgatóé, ki egyben a kötet „nagyapaságát” vállalja.

Vágó Éva Anna

Értelmi sérült munkavállalók
a nyílt munkaerőpiacon

– Támogatott foglalkoztatás –
Kézikönyv. SALVA VITA Alapítvány. Felelős szerkesztő: Dávid Andrea.
Budapest, 2000. 127 oldal

A Támogatott  foglalkoztatás  (Supported  Employment)  új  megközelítési
mód hazánkban az értelmileg akadályozott emberek munkába állítására. Olyan
„értékorientált  módszer”,  melynek  alapja  a  fogyatékos  ember  társadalmi
egyenjogúsága. Gyökere a normalizációs elv, mely többek között azt is ki-
mondja, hogy „minden állampolgárnak joga van fizetett  munkára, továbbá a
társadalomban való teljes életre.” Eme gondolat jegyében működik a Salva
Vita Alapítvány Magyarországon, melynek munkatársai tapasztalataikat kézi-
könyv formájában adták közre.

A Támogatott foglalkoztatás, mint mozgalom, mint stratégia, s egyben szol-
gáltatás „személyre szóló és teljes körű segítséget nyújt a sérült munkaválla-
lóknak (és családjuknak), valamint ezzel egyidejűleg az őket fogadó munkálta-
tóknak”. Ebben a tevékenységi körben – mondhatni – ez utóbbi a különösen
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„új elem”. A könyv a szerkesztők szerint elsősorban azoknak szól, akik értelmi
sérült  emberek munkába állását  hivatásszerűen kívánják segíteni.  „De szól
mindenkinek – mindnyájunknak – akik érintettek vagyunk vagy azzá válunk: a
munkáltatóknak, a szülőknek, rokonoknak, ismerősöknek és barátoknak...”

Az ajánlás után a könyv bevezetőjéből értesülhet az olvasó a Támogatott
foglalkoztatás rövid fejlődéstörténetéről, annak Európai Egyesületéről, mely-
hez immár Magyarország is csatlakozott.

A továbbiakban a Támogatott foglalkoztatás meghatározó elemei kerülnek
bemutatásra: az integráció, a fizetett, rendszeres munka, a személyre szabott
támogatás, mely időkorlát nélküli, a választási lehetőségek kidolgozása, az ön-
rendelkezés biztosítása, a felkészítés, elhelyezés, illetve a munkahelyi betaní-
tás.

A Támogatott foglalkoztatás egyik legfontosabb ismérve, hogy az akadályo-
zott emberek – sérültségük jellegétől és mértékétől függetlenül – ún. normál
munkahelyen, nem „fogyatékos kollégákkal” dolgoznak együtt. A cél ugyanis
nemcsak a munkatevékenység, hanem a „munka világába” beilleszkedés útján
a közösségi integráció. Fontos szempont, hogy a sérült, többnyire értelmileg
akadályozott  emberek  is  olyan  fizetett  tevékenységeket  végeznek,  melyeket
egyébként „nem-fogyatékos” emberek látnának el.  Tehát  „igazi”  munkát je-
lent, mely értékteremtő jellege okán korrekt munkafeltételeket és fizetést von
maga után.

A Támogatott foglalkoztatás egyénileg nyújt segítséget a munkahelykeresés-
hez, a munkakör kialakításához (esetleg annak átalakításához), a munkafelada-
tok megoldásának elsajátításához, de éppen így a munkahelyen fellépő problé-
mák kezeléséhez is: mindezt akár az egész aktív élet folyamán.

A szolgáltatás feladata, hogy kibővítse az akadályozott emberek beszűkült
választási lehetőségeit, nyisson a munka „szabad világába”. Különféle munka-
lehetőségek felkutatásával, választási lehetőségek kidolgozásával speciális se-
gítő formák útján egyéni támogatásban részesít valamennyi hozzáforduló sze-
mélyt.

A Támogatott foglalkoztatás módszerének részletes ismertetése előtt a gya-
korló szakemberek jelzik, hogy annak lépései  nem cserélhetők fel,  jóllehet
nincs két egyforma út, amely a munkavállaláshoz vezet. A sorrend a követke-
ző: az ügyféllel való kapcsolatfelvételt személyes találkozás követi, majd fel-
mérés az adott személy, illetve környezetének lehető legteljesebb megismerése
céljából. Az egyéni stratégia szerteágazó feladatokat jelent, egyénre szabott,
gyakorlati felkészítést a nyílt munkaerőpiacra belépéshez. Így például a mun-
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kavállalási  alapkészségek  kialakítását,  a  viselkedésformák,  a  motiváció,  az
egészségügyi problémák feltárását, kezelését, de a külső megjelenés alakítását,
lakhatás megnyugtató rendezését, szociális segítség nyújtását, családgondo-
zást is. A munkahelyfeltárás lépése során meghatározásra kerül a munkatípus,
a munkaidő, a tárgyi munkakörnyezet, a munkatársak köre, a lakóhelytől való
távolság  stb.  Ezt  követi  a  munkahelyi  betanítás  mozzanata,  melynek  célja,
hogy az akadályozott személy a munkaköréhez tartozó feladatokat a kívánt mi-
nőségben és tempóban tudja ellátni, oly módon, hogy azt munkatársai is elfo-
gadják.

A Támogatott foglalkoztatás szerves része az utókövetés is, a hosszú távú
sikeres alkalmazás céljából. Történhet a munkavállaló esetében a munkahelyen
(egyénileg és csoportosan), valamint a család részére is, de hasonlóképpen a
munkaadó számára is.

A könyv szakmai részletezettséggel, gördülékeny stílusban, logikus szerke-
zet szerint veszi sorba mindazt, mely a módszer alkalmazásakor figyelembe
veendő. Az átéltek, megtapasztaltak korszerű, világos, közérthető összefogla-
lásának ritka példája  a  kézikönyv.  Elmondható,  hogy nincs egyetlen  kérdés
sem, melyre a témában ne térnének ki a szerkesztők – jelezve, hogy valóságos
élményekből állították össze kiadványukat. Lenyűgöző a szakértelem és annak
közlési módja is, ahogy beszámolnak gyakorlati tevékenységükről. Az elköte-
lezettség, a szakmai tudatosság és érettség kivételes dokumentumát veheti ke-
zébe az olvasó.

Reménykedve, hogy az ún. nyílt munka az akadályozott emberek számára a
következő  évtizedben  egyre  elfogadottabbá  válik  Magyarországon,  a  kézi-
könyv keresettsége is várhatóan növekszik majd. Jelenleg valamennyi gyógy-
pedagógiai területen működő gyakorló szakember számára lelkesítő perspektí-
vát és jól hasznosítható tudást a mindennapokban egyaránt jelenthet a kiad-
vány. Könyvesbolti forgalomba – sajnos – nem került. Beszerezhető az Alapít-
ványnál, Budapesten. Cím: Népszínház u. 17. Telefon 210-89-91.

Vágó Éva Anna
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