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a súlyosan-halmozottan sérült személyek
pedagógiájának kialakulása*

MÁRKUS ESZTER

A gyógypedagógiának ma még tudományos szempontból meglehetősen ki dol go -
zatlan területe a súlyosan-halmozottan sérült személyek pedagógiája, különösen
hazánkban. A különböző speciális pedagógiák kialakulásához hasonlóan ebben az
esetben is elmondható, hogy az intézményes megsegítés gyakorlata megelőzte az
elméleti háttér kialakulását. A gyógypedagógia határ- és forrástudományainak
változásai ugyanakkor kedvező feltételeket teremtettek ahhoz, hogy a súlyosan-
halmozottan sérült személyek nevelése, oktatása, képzése a tudomány szintjén is
egyre inkább elfoglalja helyét a gyógypedagógia rendszerében (Lányiné 1996b,
2000, 2001, Márkus 1995, 2003a,b).

Történeti előzmények

A XX. század második feléig a többszörösen sérült, súlyosan-halmozottan fogya -
tékos gyermekek nem jelentek meg a közoktatás intézményrendszerében, így a
gyógypedagógia sem szentelt nekik különösebb figyelmet. „Képezhetetlenségük”
miatt kirekesztették őket a közoktatási szolgáltatásokból, amihez a törvényi háttér
is adott volt, „a tankötelezettség teljes idejére felmentették őket annak teljesítése
alól”. A kirekesztéshez a fejlesztésükhöz, nevelésükhöz szükséges tárgyi és 
személyi feltételek hiánya mellett a gyógypedagógia akkoriban elterjedt felfogá-
sa, elmélete és gyakorlata is hozzájárult. Hazánkban a közoktatás rendszeréből
történő kirekesztés 1993-ig működött, a nyugati országokban már 40 évvel koráb-
ban is tapasztalhatóak voltak a változás jelei, elméletben és gyakorlatban egyaránt
(Lányiné 1996b, Márkus 1995, 2003a,b, Zászkaliczky 1996).

A XX. század második felében gyökeres átalakulás indult el a súlyosan-
halmozottan fogyatékosok megközelítésében, ami természetesen maga után vonta 

* Az MTA III. Országos Neveléstudományi Konferencián (Budapest, 2003. október 9-11).
elhangzott előadás.



az ellátás mennyiségének és minőségének javulását. A II. világháború után – 
különösen német nyelvterületen – a fogyatékosok életének védelme és tisztelete
került előtérbe. Ennek következtében az emberkép sokat változott, az ember-
mivolt-ról alkotott gondolkodás az emberi lét lényegét nem kötötte semmilyen
kritériumhoz. Ez hatott a közgondolkodásra, a szellemtudományok valamint a 
társadalomtudományok fejlődésére (Begemann – Fröhlich – Penner, 1978;
Lányiné, 1996a,b; Zászkaliczky, 1996).

Az emberkép változásával és az emberi jogok megfogalmazásával párhu -
zamosan – talán valamelyest ezek hatására – a szülők önszerveződő mozgalmai
egyre erőteljesebben hallatták hangjukat. Magániskolákat alapítottak, melyek
később fokozatosan integrálódtak a közoktatás rendszerébe. A 60-as évek végén,
70-es évek elején a lakóközösségre alapuló rehabilitáció valamint a normalizációs
elv alkalmazásának törekvése szintén a „felhasználók” elképzeléseit erősítette
(Begemann – Fröhlich – Penner, 1978; Haupt – Fröhlich, 1982; Lányiné, 1996a,b;
Zászkaliczky, 1996).

Az egyre súlyosabb és összetettebb fogyatékosságokkal élő emberek meg -
jelenése a társadalomban azt is jelentette, hogy a gyógypedagógia határ- és 
forrástudományai foglalkozni kezdtek ezeknek az embereknek az állapotával,
helyzetével, fejlődésük és megsegítésük lehetőségeivel.

A forrás- és határtudományok fejlődésének és a gyógypedagó-
gia belső vál to zásainak szerepe a súlyosan-halmozottan fogya -
tékosok nevelésének ki ala kulásában

Ha a gyógypedagógiát komplex nevelési, terápiás és rehabilitációs, integratív
tudományként értelmezzük, akkor szükséges mindazon tudományterületek 
vizsgálata is, melyekre a gyógypedagógiai tevékenységhez szükség van (Illyés,
2000; Mesterházi, 2000).

Az elmúlt 50-60 évben az orvostudományon belül intenzív fejlődés ta -
pasztalható a terhesgondozás, a szülészeti ellátás, a perinatális intenzív ellátás, a
neonatológia, a sürgősségi ellátás, a neurológia, az ortopédia, a traumatológia, az
orvosi rehabilitáció – mint önálló orvostudományi ág – (stb.) területén. Ennek
következtében azok a gyermekek, fiatalok, felnőttek, akik 30-40 évvel ezelőtt
veleszületett vagy szerzett sérülésük súlyossága miatt nem maradtak életben, ma
egyre komolyabb és összetettebb problémákkal küzdő emberként élnek 
közöttünk. Életük „ára” azonban gyakran az életkori sajátosságoknak megfelelő
tevékenység súlyos korlátozottsága és a társadalom életében való részvétel jelen -
tős akadályozottsága, ami életvitelüket jelentősen megnehezíti, egészségügyi és
szociális ellátásuk, nevelésük, oktatásuk és képzésük a korai életkortól kezdve
folyamatosan speciális feltételeket igényel.
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Az általános valamint a gyógypedagógiai pszichológia fejlődésének terüle -
téről elsősorban a pszichopatológia, a fejlődéslélektan, a pszichodiagnosztika –
ezen belül a fejlődésdiagnosztika –, a pszicholingvisztika differenciálódása tett
komoly szolgálatokat a súlyosan-halmozottan sérült emberek pedagógiájának, ám
megemlíthetjük a pszichoanalízis, az alaklélektan egyes elemeinek hatását is
(Lányiné, 1996a; Mesterházi, 2000).

A jogtudomány és joggyakorlat változásai (emberi jogok, gyermekek jogai,
fogyatékkal élő személyek jogai stb.), valamint a hátterükben „rejlő” gyógy pe -
dagógiai antropológia és etika szintén segítették a súlyosan-halmozottan fogya té -
ko sok nevelésének kialakulását, ezzel párhuzamosan intézményes gyógy pe dagó -
giai nevelésük-oktatásuk legitimációját. 

A neveléstudomány területén a reformpedagógiák személyközpontú, huma -
nisztikus, holisztikus elképzeléseinek megjelenése gyakorolt komoly befolyást a
gyógypedagógia ezen „új” ágának kialakulására és fejlődésére (Haupt – Fröhlich,
1982; Márkus, 1995, 2003a).

A forrástudományok változásainak hatása mellett komoly szerepet töltött be a
súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek pedagógiájának kialakulásában a
gyógypedagógián belül tapasztalható fejlődés és differenciálódás (Illyés, 2000;
Mesterházi, 2000).
– A hagyományos természettudományos gondolkodást, mely a biológiai sérülést

tekintette központi problémának és a hibás működések, kóros funkciók kor -
rek  cióját és kompenzációját célozta, folyamatosan felváltotta a „szük séglet-
közpon tú” nevelés megjelenése, ami már a károsodás helyett a szemé lyi ség -
fejlődés szük ség leteit, és kielégítésük sajátos lehetőségeit helyezi a közép -
pontba. Ezt a ten den ciát figyelhetjük meg a WHO 2001-ben megjelent új 
osztályozási rendszerében, ahol a korábbi fogyatékosság helyett a tevé keny -
ség akadályozottsága, rokkantság helyett pedig a részvétel korlátozottsága
fogalmazódik meg. A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek meg segí -
tésében fokozatosan háttérbe szorult az egészségügyi szemlélet, a kizárólagos
ápolás-gondozás helyett és mellett a személyiségfejlődés szükségleteinek
(moz gás, ingerek, kommunikáció stb.) optimális kielégítése is egyre hang -
súlyozottabb szerephez jut.

– A fogyatékos emberek elfogadása sokat változott a gyógypedagógiában és a
közgondolkozásban, a súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek megse gí -
tése már nem jószolgálati, jótékonysági alapon működik, hanem az elvárások
újra fogalmazásával elfogadjuk és megismerjük őket, a teljesítményorientáció
helyett az ember-mivolt más dimenzióiban található értékeket helyezzük a
középpontba.

– A gyógypedagógiai pesszimizmust felváltja az optimizmus, a nevelhetőségbe,
fejleszthetőségbe vetett hit, ami a szűkebb értelmű iskolai „oktathatóság” kö -
vetel ményeit megváltoztatja, a nevelés lehetőségének fogalmát jelentősen
kitágítja; Illyés Sándor szavaival: „Ha van lehetőség a világgal és a másik



emberrel való kapcsolat javítására, akkor ez a legtágabban értelmezett 
nevelhetőség teszi az embert emberré, még a legsúlyosabb állapotokban is”
(Illyés, 2000, 19.o.).

– A neveléselméleti alapvetések, célkitűzések és tartalom szintjén a súlyosan-
hal mozottan fogyatékosok pedagógiája nem különbözik a „normál” peda gó -
giától. Pfeffer (1995) szerint még a legsúlyosabb esetekben sem beszélhetünk
eltérő nevelési helyzetről, a nevelés általános sajátosságai vegytisztábban
jelent keznek gyermekeink esetében. Fischer (1991) a nevelés célkitűzéseire
vonatkozóan azt állítja: „Pedagógiai szempontból a súlyosan fogyatékos 
gyermekek és fiatalok részére sem létezhetnek másfajta célkitűzések, mint a
nem-fogyatékos gyermekek és fiatalok esetében. Igaz, hogy a célok elérésének
módjában fellelhetők eltérések. A szükséges eltérések azonban semmiképpen
sem jelentenek minőségi változást” (273.o.).

– A gyógypedagógia részterületei közül – a teljesség igénye nélkül –feltétlenül
meg kell említeni a tanuláselméleti, kommunikáció-elméleti megközelítések
ered ményeit, a szenzomotoros és a pszichomotoros terápiák elméletét és gya-
korlatát, melyek szintén sok elemet biztosítottak a súlyosan-halmozottan
fogyatékos személyek pedagógiájának kidolgozásához.

Pedagógiai koncepciók a súlyosan-halmozottan fogyatékos
személyek neveléséhez

Európában és hazánkban is a súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek neve lé -
sének egyik első, széleskörben elterjedt és ismert, átfogóan kidolgozott, tudo -
mányosan megalapozott koncepciója a bazális stimuláció rendszere, ami Fröhlich
és Haupt 1975-82 között megvalósított kísérleti programjának eredményeképpen
öltött végleges formát (Begemann – Fröhlich – Penner, 1978; Haupt – Fröhlich,
1982; Fröhlich, 1995; Kedl, 1996; Márkus, 1996). Az egészséges személyiség fej -
lődés lépcsőfokait és szükségleteit tekinti a terápia és nevelés iránymutatójának,
amit a fejlődés – tanulás – fejlesztés hármas egységében valósít meg. Egyénileg
tervezett, személyiségközpontú koncepció, ami alkalmazkodik a sajátos nevelési,
terápiás és rehabilitációs igényekhez, s ez alapján végzi komplex rendszerré for -
mált tevékenységét az érzéklés-észlelés, a mozgás, a kommunikáció, a min -
dennapos tevékenységek és a szociális magatartás területén, egyéni és csoportos
foglalkoztatás keretében.

A bazális stimulációval párhuzamosan, illetve azt követően további kon -
cepciók és modellek jelentek meg (a teljesség igénye nélkül néhány példa: Pfeffer
koncepciója, Mall bazális kommunikációja, Breitinger és Fischer koncepciója,
Dank kombinált programjai, Schäffer AST-koncepciója, stb.). Ezek bemutatására
most nem térünk ki részletesen (Dank, 1990; Hatos, 1995; Kedl, 1996; Márkus,
1995, 1996; Pfeffer, 1995; Schäffer, 1998).
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Nyugat-Európában a bazális stimuláció koncepciója vezetett el a szülői
önszerveződő mozgalmakkal közösen a súlyosan-halmozottan fogyatékos 
gyermekek és fiatalok iskolai keretek között folyó nevelésének-oktatásának
legitimációjához, így a ’70-es évek közepe óta rájuk is érvényes az általánosan
előírt tankötelezettség, amit többségében az értelmileg akadályozott vagy a moz-
gáskorlátozott gyermekek, tanulók iskoláiban teljesítenek, külön csoportban,
részleges vagy teljes integrációban.

Változások Magyarországon az elmúlt 10 évben

Az 1993-as közoktatási törvény Magyarországon beemelte a súlyosan-halmozottan
fogyatékos gyermekek nevelését és oktatását a közoktatás feladatai közé, ám tan-
kötelezettség helyett „képzési kötelezettséget” írt elő, amit heti 3-5 órás, egyéni
vagy kiscsoportos fejlesztő felkészítés formájában teljesítenek az 5-18 éves súlyo-
san-halmozottan fogyatékos gyermekek (Lányiné, 1996b; Márkus, 2000). 

Természetesen 1993 előtt is sokféle törekvéssel találkozhattunk hazánkban,
feltétlenül meg kell említeni a Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon Hal -
mo zottan Fogyatékos Gyermekeket Oktató – Nevelő – Mozgásfejlesztő (Csillag -
ház) Tagozatát, mely 1973 óta foglalkoztat halmozottan sérült, súlyosan moz -
gáskorlátozott tanulókat. A kezdetben kísérleti jelleggel működő intézmény ma
már a hatályos jogszabályoknak megfelelő pedagógiai program és helyi tanterv
alapján általános iskolaként végzi nevelő-oktató-fejlesztő tevékenységét (Dom -
bainé 1998, Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon, Halmozottan Fogya -
tékos Gyermekeket Oktató – Nevelő – Mozgásfejlesztő Tagozat 1998, Nádas,
2000). Emellett szót kell ejteni a Vakok Batthyány László Római Katolikus Gyer -
mekotthona, Óvoda, Általános Iskoláról, mely 1982-ben egészségügyi gyermek -
otthonként kezdte működését, 1991 óta pedig óvodai és iskolai tagozattal ren -
delkező közoktatási intézmény, ahol súlyos fokban látássérült és halmozottan
fogyatékos gyermekek nevelését, oktatását végzik (Formanek, 2002).

Nyilvánvaló, hogy a törvényileg előírt és bevezetett „kötelezettség” először a
gyakorlatban dolgozó szakemberek számára jelentett kihívást és teljesítendő 
feladatot. A tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizott sá -
goknak meg kellett szervezni, és el kellett végezni a képzési kötelezettség körébe
sorolható gyermekek vizsgálatát, majd gondoskodniuk kellett a megfelelő 
szakemberekről, akik a heti 3-5 órás fejlesztő felkészítést elvégezték. A munka
megvalósítása közben szükségszerűen felvetődött annak kérdése, hogy milyenek
ezek a tanulók, hogyan lehet őket megközelíteni, hogyan, milyen módszerekkel és
eszközökkel lehet megvalósítani fejlesztésüket úgy, hogy annak kézzel fogható
eredménye is legyen. A gyakorlatban tevékenykedő gyógypedagógusok „feltették
ezeket a kérdéseket” az elmélettel, tudományos háttérrel és gyógypedagógus-kép-
zéssel foglalkozó szakembereknek.
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A „válaszkeresés és válaszadás” – ha nehezen is – de lassan megindult, és kis
lépésekben haladt előre az elmúlt tíz esztendőben. Számos szakmai konferenciát,
fórumot, tanfolyamot, továbbképzést rendeztek és rendeznek a témában külön bö -
ző szakmai szervezetek. Munkacsoportok alakultak, különböző kutatások és pro -
jek tek folynak jelenleg is. Könyvek, tanulmány- és szemelvénygyűjtemények,
gya korlat-orientált kézikönyvek és egyéb publikációk jelentek meg, melyek kez -
detben jórészt külföldi szakemberek munkáinak fordításai, később megjelentek a
hazai szakemberek publikációi (Hatos, 1995; Lányiné, 1996b; Márkus, 1996;
Pfeffer, 1995; Schäffer, 1998). Az 1997-ben alakult Fogyatékos Gyermekek, Ta -
nulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány a tárgyi és személyi feltételek
javítását célzó pályázati programokat valósított meg (pl. eszközök beszerzésére,
utazótanári hálózat fejlesztésére, gépjármű beszerzésre, útiköltségre, konzultáció-
fejlesztésre, szülői-gondozói tanfolyamokra, szülősegítő szolgáltatásokra stb.). A
Soros Alapítvány, a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány és a Kézenfogva
Alapítvány is komoly erőfeszítést tett és tesz a súlyosan-halmozottan fogyatékos
emberek életminőségének javításáért, ellátásuk színvonalának emeléséért.

Érdekvédelmi szervezetek, szülői képviseletek alakultak, melyek a „fel hasz -
nálói” oldalról fogalmazzák meg szükségleteiket, igényeiket, elvárásaikat úgy a
törvényhozás, mint a szakma felé.

A gyakorlat, majd ebből következően az elmélet kialakulásának és fejlő dé -
sének igen fontos tényezője a szakemberek képzésének, továbbképzésének kér -
dése. A gyógypedagógus-képzés reformja során az értelmileg akadályozottak pe-
da gó giája valamint a szomatopedagógia szakon bekerült a tanegységek sorába a
súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek és felnőttek nevelésének témaköre
és a hozzá kapcsolódó gyakorlatok teljesítése. A főiskolai oktatáshoz elen -
gedhetetlen a nevelés, oktatás és fejlesztés elméleti megalapozása, szakirodalmi
és más jellegű kutatások végzése, a gyakorlati tapasztalatok tudományos igényű
elemzése, feldolgozása és rendszerezése.

A tudományos megalapozás másik fontos összetevője az empirikus kutatások
végzése. Az elmúlt tíz évben a súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek élet -
helyzetének, nevelésének, fejlesztésének témakörében országos, reprezentatív fel -
mé réseket, kutatásokat nem végeztek. Egy-egy régió, vagy egy-egy intézmény
tevékenységének bemutatásáról több szakdolgozat készült el. A Kézenfogva
Alapítvány 2002-2003-ban a Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatásával
végzett átfogó szociológiai, gyógypedagógiai jellegű, reprezentatív felmérést a
súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekeket és felnőtteket nevelő családok
helyzetéről. Az adatok elsődleges feldolgozása megtörtént, a kérdőívek további
feldolgozása és elemzése folyamatban van.

A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyek pedagógiájának „szekere” tehát
hazánkban is elindult. A „rakományban” már megtalálhatók a jogsza bá lyokban rejlő
lehetőségek, a modern szemléletű külföldi elméletek és adaptálható koncepciók, a
gyakorlatban dolgozó hazai szakemberek tapasztalatai, szakember-képzési és
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továbbképzési programok, különböző intézményekben folyó modell-kísérletek,
pedagógiai programok és helyi tantervek az iskolai neveléshez és oktatáshoz, kutatási
eredmények, a „felhasználói” oldal szószólóinak – érdek védelmi és civil szervezetek
– tevékenysége. A szekérről azonban sok minden hiányzik még, pl. a súlyosan-
halmozottan fogyatékos gyermekek és felnőttek nevelésének, fejlesztésének, kép -
zésének, gondozásának, kísérésének irányelvei, különböző (szociális és közoktatási)
intézményekben alkalmazható kerettanterv, pedagógiai programok, helyi tantervek,
a családi és az intézeti nevelés közötti átmenetet képező nappali intézmények igény
szerinti férőhelyei, a nevelés elmé letének és rendszerének tudományos igényű
összegzése, további átfogó kutatások stb. Ezeknek a „csomagoknak” a megtöltése és
felpakolása különböző projektek keretében elindult. 

Az elmúlt tíz évben tapasztalt és a jelenleg kidolgozás alatt álló változások
előrevetítik annak lehetőségét, hogy a súlyosan-halmozottan fogyatékos sze mé -
lyek speciális pedagógiája egyenrangú területként bekerüljön a gyógypedagógia
rendszerébe, az érintett gyermekek és felnőttek számára pedig egyenlőbb esélye-
ket, és emberhez méltó életet tudjunk biztosítani. Tennivaló rengeteg akad, de úgy
vélem jó úton halad a „szekér”.
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