
❧ mesterházi zsuzsa: a különtámogatást igénylõ... 255

A különtámogatást igénylõ

gyermekek szükségleteinek

kielégítésére felkészült pedagógusok

képzésének dilemmái

 magyar nyelv hagyományosan gyógypedagógusnak nevezi azt a szakem-
bert, aki a különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére
szerez képesítést. A gyógypedagógus fogalomkör tartalma – több mint száz

évvel ezelõtti hazai kialakulásától kezdve – folyamatosan változik. Ebbe a fogalom-
körbe beletartozik mindaz a tudás, amellyel a gyógypedagógus rendelkezik, és mind-
az a tevékenység, amelyet a külön támogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek ki-
elégítése során gyakorol.

A gyógypedagógusok képzése a különtámogatást igénylõ gyermekek, fiatalok és
felnõttek szükségleteinek felismerésébõl jött létre. Az intézményes gyógypedagógus-
képzés létrejöttének kezdetén a tanítói, teológiai, orvosi, valamint ápoló-gondozói
tudással és gyakorlattal rendelkezõk körébõl kerültek ki azok, akik a fogyatékos gyer-
mekek és felnõttek számára alapított emberbaráti intézetekben kezdtek el velük fog-
lalkozni. A gyógyítás, a nevelés, az ápolás és gondozás tevékenységei ekkor még nem
különültek el egymástól. Az emberbaráti segítés eszmei indítékaiból és gyakorlati
tapasztalataiból alakultak ki azok az ismeretek, amelyek egy egészen új, korábban
nem létezett szakember – a gyógypedagógus – képzésének alapjaivá váltak a 19. sz.
elején. A képzésben különbözõ szakterületek képviselõi, mindenekelõtt orvosok (az
érzékszervi sérülések, a mozgássérülések, az értelmi fejlõdést korlátozó sérülések di-
agnosztizálásával és orvoslásával foglalkozók), a gyermekek iskolai oktatásával foglal-
kozó tanítók, az emberi lélek természetérõl tapasztalati tudással és teológiai-filozófiai
ismeretekkel rendelkezõ egyházi személyek, majd késõbb a lélektan mûvelõi vettek részt.
A gyógypedagógus-képzés hazai kezdeményezõi is tudták, külföldi tapasztalatokra tá-
maszkodva, hogy a sérült gyermekek gyógyító és nevelõ segítséget igényelnek elsõsor-
ban, de többnyire életük késõbbi szakaszaiban sem hagyhatók támogatás nélkül.

Napjainkban a gyógypedagógus-képzés változatlanul támaszkodik a gyógypedagó-
gia forrás- és határtudományainak ismereteire, azonban a képzés középpontjában a
sérült, fogyatékos emberre vonatkozó, ma már rendszerbe foglalható gyógypedagó-
giai ismeretek összessége és a tapasztalatokon alapuló gyakorlati tudás megszerzése
áll. A tudásgyarapodás a gyógypedagógus-képzésben is folyamatos differenciálódás-
hoz és specializálódáshoz vezet. A gyógypedagógus-képzés formálása közben a 21.

EDUCATIO  2001/2  MESTERHÁZI ZSUZSA: A KÜLÖNTÁMOGATÁST IGÉNYLÕ GYERMEKEK SZÜKSÉGLETEINEK...  pp. 255–266.



256 fogyatékos fiatalok ❧

század elején olyan dilemmák merülnek föl, amelyek a szakemberszükséglet valamint
a lehetséges fejlesztési irányok elágazásainak problémáival függenek össze. Néhány
jellegzetes dilemma bemutatása hozzájárulhat az aktuális igényekhez alkalmazkodó
képzéstervezéshez és annak a jövõképnek a felvázolásához, amelyre napjainkban kü-
lönös igény mutatkozik.

A gyógypedagógus tevékenysége
A gyógypedagógiai nevelés tágabban értelmezhetõ, mint a neveléstudomány által
értelmezett nevelés. A gyógypedagógus feladatköre, tevékenységrendszere ugyanis a
gyógypedagógiai nevelés mellett magában foglalja a gyógypedagógiai terápiát és a gyógy-
pedagógiai rehabilitációt is. Ezek a tevékenységek a különtámogatást igénylõ (sérült,
fogyatékos, akadályozott fejlõdésû és életvezetésû) népesség csoportjai (hallássérültek,
látássérültek, beszédben akadályozottak, viselkedési és teljesítményzavart mutatók,
mozgáskorlátozottak, értelmileg akadályozottak, tanulásban akadályozottak) szerint
különböznek. A hazai gyógypedagógusok képzése ebbõl következõen populáció-spe-
cifikus szakokon (hallássérültek pedagógiája, látássérültek pedagógiája, logopédia,
pszichopedagógia, szomatopedagógia, értelmileg akadályozottak pedagógiája, tanu-
lásban akadályozottak pedagógiája) történik. A sérülések, fogyatékosságok, akadá-
lyozottságok orvosi, pszichológiai és pedagógiai szempontú osztályozása napjainkra
újabb csoportok definiálását eredményezte: az autisták, a más fogyatékosok (pl. súlyos
figyelemzavart mutató, ill. részképesség-zavarban szenvedõ diszlexiás, diszgráfiás,
diszkalkuliás, vagy a kórosan hiperaktív gyermekek), illetve a halmozottan fogyatéko-
sok csoportjainak (pl. az érzékelés-, a mozgás- a mentális fejlõdést egyaránt érintõ
sérülések esetén szükséges) gyógypedagógiai nevelésére, terápiájára és rehabilitációjá-
ra való felkészítés újabb gyógypedagógiai szakok kialakítását teszi szükségessé az alap-
diplomás valamint a szakirányú képzésekben.

A gyógypedagógusok többsége napjainkban is elsõsorban a közoktatási rendszer-
ben dolgozik: a tanköteles korú fogyatékos népesség számára kialakított alapfokú
oktatási intézményekben, ahol a Nemzeti Alaptantervre épülõ speciális intézményi
pedagógiai programok, keret- és helyi tantervek alapján látja el a gyógypedagógiai
nevelés feladatait (Illyés 1996). Nevelõ, terápiás és rehabilitációs tevékenysége azon-
ban kiterjed a fogyatékos gyermekeket fogadó óvodákban, a fogyatékos fiatalokat
oktató szakiskolákban, középiskolákban szükséges gyógypedagógiai feladatok ellátá-
sára is. Emellett a közoktatási rendszer egyéb színterein – különösen a pedagógiai
szakszolgáltatás (az MKM 14/1994. sz. rendelete a képzési kötelezettségrõl és a peda-
gógiai szakszolgálatokról) valamint a gyermekjóléti szolgálatok területein – is végez
gyógypedagógiai tevékenységet. Mindebbõl is látható, hogy a gyógypedagógus tevé-
kenységrendszere rendkívül szerteágazó. Ezekre a tevékenységekre a szakos alapkép-
zés és ezen belül egyes specializációk, illetve a továbbképzési rendszerben a szakirá-
nyú diplomát adó képzések és a specializációkkal elmélyültebben foglalkozó tanfo-
lyamok biztosítanak lehetõségeket. Ezek kínálatának fejlesztése állandóan aktuális
képzés-fejlesztési feladat.
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Az 1992-es képzési reform bevezetése óta a tanári és a terapeuta szakági specializációk
(valamennyi gyógypedagógiai szakon belül) eltérõ tevékenységekre készítenek fel.

A gyógypedagógiai tanár: Felkészül a közoktatási törvényben meghatározott oktatá-
si-nevelési feladatok ellátására, vagyis a szakjának megfelelõ területen az évfolyam és/
vagy képességszint szerint mûködõ, speciális szükségletû óvodai, illetve tanulócso-
portok vezetésére; az iskolai oktatásban a mûveltségtartalomnak és tantervnek a sérü-
lés, fogyatékosság, akadályozottság jellegéhez és súlyosságához igazodó megtervezé-
sére, feldolgozására és közvetítésére speciális eljárásokkal; képesítést szerez a speciális
osztályokban egyéni, illetve kiscsoportos foglalkozások/tanítási órák keretében az
egyéni képességfejlesztésre, a teljesítmények értékelésére. Elsõsorban a tanítást kö-
zéppontba helyezõ gyógypedagógus szerepre készül fel, az ehhez szükséges ismerete-
ket szerzi meg és az ehhez szükséges képességeinek fejlesztéséhez kap segítséget (Képe-
sítési követelmény 2000).

A gyógypedagógiai terapeuta: Felkészül arra, hogy a szakjának megfelelõ területen
képes legyen a gyógypedagógiai diagnosztikai eljárások alkalmazásával a sérülés, fo-
gyatékosság, akadályozottság kialakulási folyamatának feltárására, súlyosságának
megállapítására; az érintett személy fejlõdéstörténetének alapján a gyógypedagógiai
terápiás eljárások kiválasztására, az egyéni terápiás programok megtervezésére és ve-
zetésére, az eredmények értékelésére. Megismeri az integráltan tanuló gyermekek ta-
nulás-segítésének módjait. Képessé válik a gyógypedagógiai szakszolgáltatás kereté-
ben a korai fejlesztõ, a beszédjavító, a tanulást segítõ és tanácsadó és rehabilitációs
munkára, az ún. „más fogyatékosok” csoportjába tartozó, valamint a viselkedési, be-
illeszkedési nehézséget mutató, lassan fejlõdõ gyermekek komplex gyógypedagógiai
fejlesztésére (Képesítési követelmény 2000).

Az egyes gyógypedagógiai szakokhoz igen eltérõ gyakorisággal elõforduló fogyaté-
kossággal élõ csoportok tartoznak (a rendelkezésre álló statisztikai adatokból csak
néhány példát emelünk ki: a látássérült tanulók elõfordulása a hazai tanköteles né-
pességben 0,77 ezrelék (Kovács 2000), ezzel szemben a tanulásban akadályozott ta-
nulók aránya 2,5–3 százalék (Gaál 2000); ill. az egyes korosztály-övezetekben (pl.
óvodások, általános iskolások, középiskolások, a felsõoktatásban tanulók, munka-
vállaló felnõttek, intézményes szociális ellátást igénylõ felnõttek, idõskorúak) is na-
gyon eltérõ a gyógypedagógiai segítséget igénylõk aránya. (Pl. idõs korban növekszik
az érzékszervi vagy mozgássérülések aránya, ugyanakkor a tanulásban akadályozott
személyek a tanköteles kor után csak ritkán igénylik a gyógypedagógus segítségét.)
Ebbõl következõen a gyógypedagógusok képzésében az életkori szakaszok gyógype-
dagógiai feladatainak ismerete szakonként jelentõsen eltér. A tanköteles kor elõtti és
utáni életkori szakaszokhoz kapcsolódó gyógypedagógiai tevékenységek ismeretei-
nek alapos elsajátítása az alapdiplomás képzésben szinte alig lehetséges. Ezek az isme-
retek a továbbképzések keretében szerezhetõk meg.

A gyógypedagógus alkalmazása
A gyógypedagógiai diplomával rendelkezõk nagy többsége a közoktatási intézmény-
hálózatban dolgozik, emellett az egészségügyi és a szociális intézmények is alkalmaz-
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nak gyógypedagógusokat. A speciális nevelési szükséglet kielégítését szolgáló hazai
közoktatási intézményekben – a közoktatási statisztikák minden évben feldolgozott
adatai szerint – legalább két évtizede folyamatos a hazai gyógypedagógus-hiány. Az
egészségügyi és szociális intézményekben alkalmazott gyógypedagógusokról nem
készül átfogó adatszolgáltatás. Napjainkban az állami fenntartású intézmények mel-
lett az egyházi és a civil fenntartású intézmények is növekvõ számban alkalmaznak
gyógypedagógusokat.

A gyógypedagógiai tanári szakágon szerzett speciális szakképzettség a szaknak meg-
felelõ típusú, fogyatékos tanulók oktatását-nevelését ellátó általános iskolák 1–6. év-
folyamain minden szak esetében valamennyi mûveltségi terület valamennyi tantár-
gyának – az idegen nyelvek és az informatika kivételével – oktatására jogosít. Egyes
szakok – a képesítési követelmény alapján – jogosultságot adnak egyes tantárgyak
magasabb évfolyamokon történõ oktatására is. A felsõ tagozat magasabb osztályai-
ban a szaktárgyak oktatásában jelenleg is sok olyan általános iskolai tanár vesz részt,
akik megszerezték – elsõ vagy második diplomájukkal – a gyógypedagógiai tanári
végzettséget. A kettõs szakképzettség szerepe várhatóan tovább nõ, ezért az alapdip-
lomás képzésben szükséges olyan szakpárok kialakítása, amelyben valamely gyógype-
dagógiai szak tanári szakágához felvehetõ valamely szaktudományi tanárszak.

A közoktatási intézményhálózatban alkalmazott gyógypedagógiai tanárok egy ré-
sze nem iskolai oktató-nevelõ munkát végez, hanem a pedagógiai szakszolgáltatás
különbözõ területein (korai fejlesztés, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, szakér-
tõi munkakör stb.) dolgoznak.

A gyógypedagógiai terapeuta szakági specializációban szerzett gyógypedagógusi
szakképzettség a pedagógus-munkakör betöltéséhez a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvényben a fogyatékos gyermekek és tanulók különleges gondozásáról,
illetve a pedagógiai szakszolgálatokról szóló rendelkezések szerinti tevékenységek el-
látása mellett a szociális és egészségügyi intézmények gyógypedagógiai, rehabilitációs
munkaköreiben isfoglalkoztathatók. A gyógypedagógiai terapeuták alkalmazásáról
csak néhány éve gyûlnek a tapasztalatok. Eszerint egyre több gyógypedagógiai tevé-
kenységet folytató intézmény alkalmaz valamely terapeuta szakágon diplomát szer-
zett gyógypedagógust. A terapeuta szakágak képzési tartalmainak fejlesztése folyama-
tos. Várhatóan a szakirányú diplomát adó továbbképzések keretében is megjelen-
nek a közeljövõben az egyes gyógypedagógiai szakokhoz kapcsolódó terápiás kép-
zések. A fentiekbõl is látható, hogy a gyógypedagógusok foglalkoztatása viszonylag
széles skálán mozog. A munkáltatónak nagyon pontosan kell meghatároznia, hogy
milyen munkakörre kíván gyógypedagógust alkalmazni. Ezzel is összefüggésben
állhat az a tapasztalat, amely szerint egyre nõ az igény az erõsen specializált tovább-
képzések iránt.

A gyógypedagógus kompetenciája
A gyógypedagógusok mindenkori kompetenciájának meghatározásában döntõ sze-
repet játszott/játszik a gyógypedagógia alapfogalmainak értelmezése. A gyógypeda-
gógia a legátfogóbb hagyományos alapfogalmát – a fogyatékosságot – ma már nem
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azonosítja a testi, biológiai sérüléssel, hanem következményes állapotnak tekinti. A
fogyatékosnak minõsített gyermekeket, fiatalokat és felnõtteket pedig a tanulás, a
szociális beilleszkedés, a szakmatanulás, az életvezetés szempontjából akadályozott,
illetve korlátozott élethelyzetû személyeknek tartja, akik különleges támogatást igé-
nyelnek. A gyógypedagógus az oktatási, nevelési, terápiás, rehabilitációs eljárásokkal
közvetlenül az akadályozottságot, korlátozottságot kívánja enyhíteni, csökkenteni és
ezzel közvetve befolyásolni a fogyatékosság állapotát is (Mesterházi 2001a).

A gyógypedagógia az individuális nevelési, terápiás és rehabilitációs szükségleteket
vallja tevékenysége szempontjából meghatározónak. Ennek kielégítése végsõ soron
az érintett személyek életminõségének javulását eredményezi. Ebbõl következõen a
gyógypedagógus kompetenciájában a sérült, fogyatékos, akadályozott személyek tel-
jes biográfiájának és szociális környezetének alapos ismerete meghatározó. A gyógy-
pedagógiai segítségnyújtás tehát minden esetben kizárólag az individuum alapos is-
merete alapján történhet. Emellett rendkívül átfogó, komplex tudással kell rendel-
keznie az individuum szempontjából szükséges gyógypedagógiai segítség megterve-
zésében és megvalósításában. A gyógypedagógia interdiszciplinaritása a mindennapi
gyakorlatban is megkívánja a sokoldalú tudást, amelyben jelen vannak a gyógypeda-
gógia határterületének ismeretei is. Több tudományág (így például az antropológia,
a nyelvtudomány, az orvostudomány, a pszichológia, a pedagógia, a szociológia, a
jogtudomány stb.) a sérülésekre, fogyatékosságokra, akadályozottságokra vonatkozó
ismeretei segítik a gyógypedagógust a legmegfelelõbb különtámogatást nyújtó eljárás
kiválasztásában.

Napjainkra a gyógypedagógia és a gyógypedagógus kompetenciájának – a kezdeti
állapotokhoz képest számottevõ – bõvülése következett be és ez a folyamat várhatóan
folytatódik. Az iskolai tanulási nehézségek tömeges elõfordulása kinyitotta az iskolák
kapuit a gyógypedagógia elõtt. A speciális tanulási technikák, a tanulásterápiás eljá-
rások, a tanulási problémák diagnosztizálását szolgáló módszerek a gyógypedagógia
szûkebb köreiben alakultak ki, majd lényegesen szélesebb körben is megjelent irán-
tuk az igény. A legtágabban értelmezett gyógypedagógiai kompetencia magában fog-
lalja a speciális nevelési szükségletek kielégítése mellett az érintett, különtámogatást
igénylõ fogyatékos személyek egészségvédelmét, szociális biztonságát, munkaerõpiaci
helyzetét, életminõségét, sõt a szülõi és egyéb, a fogyatékos személyeket tömörítõ
szervezeteknek nyújtott segítséget is. Emellett a gyógypedagógia kompetenciájának
bõvülését eredményezi a különféle speciális diagnosztikai, fejlesztõ, terápiás, rehabi-
litációs módszerek folyamatos fejlesztése. A gyógypedagógia területén folyó jelentõ-
sebb tudományos kutatások (pl. a természeti és szociális környezet szennyezése kö-
vetkeztében kialakuló fejlõdési akadályozottságok és viselkedési zavarok, új gyógyító
eljárások kidolgozása, a tudatbefolyásolás hatására kialakuló függõségek megelõzése
és terápiája stb.) eredményei várhatóan tovább bõvítik a gyógypedagógus tudását,
tevékenységi körét, kompetenciáját (Mesterházi 1998a).

A gyógypedagógia gyakorlati tapasztalatainak felhalmozódása, a határtudományok
kutatási eredményeinek rohamos növekedése, a különtámogatást igénylõ gyerme-
kek, fiatalok és felnõttek számának gyarapodása, valamint a gyógypedagógiai segít-
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séggel szemben támasztott sokféle elvárás a képzési tartalmak folyamatos és gyors
átalakítását teszi szükségessé. A közoktatást és felsõoktatást szabályozó jogalkotás, az
oktatás és nevelés folyamatait meghatározó tantervi programok változásai azt igény-
lik, hogy a képzés szinte azonnal reagáljon ezekre. Ennek következtében a képesítési
követelmények viszonylagos állandósága mellett a gyógypedagógus-képzés tartalmi
differenciálódása, a specializációk és ezzel együtt a választási lehetõségek számának
növekedése az oktató számára állandó problémát jelent: hogyan lehetséges a hallga-
tókat az ismeretek roppant tömege és folyamatos változása mellett a legszükségesebb
tudás felé orientálni, ezzel egyidejûen az alapos elmélyülést elõsegíteni egy-egy téma-
körben?

Az integrált nevelés és oktatás
A hazai gyógypedagógus-képzésben a külföldön szerzett tapasztalatok alapján az 1970-
es években jelent meg a fogyatékos és nem fogyatékos gyermekek együttnevelése –
integrált óvodai és iskolai nevelése – témakörben indítandó kísérleti fejlesztés és ku-
tatás gondolata (Csányi 1991). Ez idõben már egy jól kiépült, a szegregáció elvén
alapuló elkülönített gyógypedagógiai iskolarendszer létezett. A gyógypedagógiai in-
tézményekbe történõ beiskolázás folyamatában sok olyan tapasztalat halmozódott
fel, amelyek egyértelmûvé tették, hogy a szülõk bizonyos esetekben nem értenek
egyet az elkülönített oktatással. A szülõk ebben az idõben nem rendelkeztek – nem
rendelkezhettek – elég érdekérvényesítõ erõvel, ezért a gyógypedagógusok kezdemé-
nyezésére indult el a hazai integrált nevelés kísérletsorozata. Az integrált nevelés lassú
terjedésével egy idõben – az 1980-as évek végén – viták kezdõdtek arról, hogy ez
milyen szerepváltozást jelent a gyógypedagógia és a gyógypedagógusok számára.

Az integrált nevelés külföldi és hazai eredményei is azt bizonyították, hogy a gyógy-
pedagógus szakértelme iránti igény megnõtt. Már nem csak az elkülönített gyógype-
dagógiai intézményekben, hanem az integrált nevelésben résztvevõ többségi óvodák
és iskolák is igényt tartottak közremûködésére. Az 1985. évi I. sz. törvény, majd
ennek módosításai már óvatos lehetõséget teremtettek bizonyos esetekben az együtt-
nevelésre, majd az 1993. évi LXXIX. sz. törvény a közoktatásról bizonyos korlátozá-
sokkal biztosította a szülõk iskolaválasztási jogát. Ennek konzekvenciái megjelentek
a gyógypedagógus-képzés 1992-ben bevezetett reform-tantervében. Ez idõtõl kezdve
a gyógypedagógusok alap- és továbbképzésében az integrált nevelés nemzetközi ta-
pasztalatai, pedagógiai kérdései és módszertana témakörökben a hallgatók elsajátít-
hatták a legfontosabb ismereteket. Az integrált nevelés terjedése hatással volt és lesz a
gyógypedagógiai intézményekre is. Megkezdõdött ezen intézmények funkcióbõvü-
lése. Olyan fejlesztõ központokká válnak, amelyekben új szolgáltatások jelennek meg:
információ-tanácsadás, konzultáció a szülõk és pedagógusok számára, tantervek és
egyéni fejlesztõ programok kidolgozása, az integrált nevelés eredményeinek mérése,
fejlesztõ kutatások irányítása, továbbképzések szervezése stb. Ez azt jelenti, hogy a
gyógypedagógus ma már nem csak közvetlenül a különtámogatást igénylõ gyerme-
kekkel és tanulókkal foglalkozik, hanem a gyermekek/tanulók környezetének formá-
lásában, a legkedvezõbb nevelési feltételek megteremtésében is aktívan vesz részt. Ez
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a feladat a tényszerû tudás bõvülése mellett a gyógypedagógus személyes képességei-
nek meghatározott irányú fejlesztését is megkívánja, pl. tárgyaló/konzultáló képes-
ség, együttmûködés, munkafolyamatok sokoldalú összehangolása, a kompetenciák
pontos elkülönítése, az elõítéletek csökkentéséhez szükséges viselkedésmódok stb.
Az integrált nevelés tehát nemcsak az érintett gyermek és szülei számára jelent esélye-
ket és az ezzel járó konfliktusokat, hanem a gyógypedagógus számára is.

A különtámogatást igénylõ hallgatók növekvõ számú megjelenése a felsõoktatás-
ban további új feladatot jelent a gyógypedagógus számára. Szakértelmére és tapaszta-
lataira nagy szükség van azoknak a szolgáltatásoknak a kidolgozásában és elterjeszté-
sében, amelyek a nehezített feltételek között is elõsegítik a tanulmányok eredményes
folytatását (Csányi 2001).

A gyógypedagógiai tudás iránti igény
Az együttnevelés folyamatos terjedése, valamint a tanulási nehézségekkel, viselkedési
és iskolai teljesítményzavarokkal küzdõ gyermekek számának feltûnõ növekedésével
egyre jobban artikulált igény jelent meg bizonyos gyógypedagógiai ismeretek, külö-
nösen a pedagógiai diagnosztikai és tanítási technikák iránt a többségi, vagyis nem
sérült/fogyatékos/akadályozott fejlõdésû gyermekeket és fiatalokat nevelõ, oktató
közoktatási intézmények pedagógusai részérõl. A hazai pedagógusképzésekben az
1980-as évek közepétõl elkezdõdött a gyógypedagógiai alapismeretek bevezetése, több-
nyire egy féléves, 30 órás tanegység keretében. Majd a gyógypedagógus-képzés kihe-
lyezett tagozatain (Debrecen, Kaposvár) olyan speciális kollégiumok bevezetése kez-
dõdött 150–180 órában, amelyek elsõsorban a mentális fejlõdésükben elmaradt, ta-
nulási nehézségekkel küzdõ gyermekek általános iskolában megtartásához kívántak
hozzájárulni (Mesterházi 1989, 1990). Ezt követõen a tanító szakos hallgatók számá-
ra csakhamar megindult a tanulásban akadályozottak pedagógiája elnevezésû gyógy-
pedagógiai szak meghirdetése nappali tagozaton, szakpárban (Békéscsaba, Kapos-
vár). Több éven át a diplomakiadás a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ
Fõiskolán történt, majd a Kaposvári Egyetem Tanítóképzõ Fõiskolai Kara 1999. év-
tõl megkapta az engedélyt egy gyógypedagógiai tanári szak (tanulásban akadályozot-
tak pedagógiája) megindítására, tanító szakpárosítással. Ennek a képzésnek elsõren-
dû célja az, hogy a nehezen tanuló, tanulásban akadályozott gyermekek közvetlenül
az osztálytanítótól kapjanak speciális segítséget, különtámogatást annak érdekében,
hogy a többségi általános iskolában eredményesen tanulhassanak.

A gyógypedagógus-képzés és a tanítóképzés együttmûködése a fenti képzési for-
mák kialakításában valósult meg, ennél azonban lényegesen szélesebb körben vált
érzékelhetõvé a hatása (Mesterházi 1998b). Ezzel a hatással is magyarázható, hogy
rendkívül népszerûvé váltak a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõisko-
la, illetve 2001. január 1. óta ennek jogutód intézménye (ELTE, Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar) által meghirdetett, elsõsorban a tanulási nehézségek
kérdéskörével, valamint speciális fejlesztési technikákkal foglalkozó pedagógus-to-
vábbképzõ tanfolyamok, amelyeken egyre nagyobb számban vettek részt óvodapeda-
gógusok, tanítók, általános iskolai, esetenként középiskolai tanárok. Folyamatosan
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növekszik azoknak a pedagógusoknak a száma, akik kiegészítõ alapdiplomás képzés-
re jelentkeznek annak érdekében, hogy valamely gyógypedagógiai tanárszakon sze-
rezzenek szakképesítést. Elsõsorban azoknak a pedagógusoknak a felvételére kerül
sor, akik gyógypedagógiai nevelést folytató közoktatási intézményekben dolgoznak.
Ennek a képzésnek az az elsõrendû célja, hogy megszerezzék a munkakörükhöz szük-
séges szakképesítést a megfelelõ gyógypedagógiai szakon. A gyógypedagógiai szakos
ellátottságot azonban ezzel a képzési formával sem lehetett lényegesen javítani.

A gyógypedagógiai tudás iránt igény feltûnõ expanzióját lehet tapasztalni napja-
inkban. Szinte valamennyi hazai felsõoktatási intézmény, amelyekben óvodapedagó-
gia és tanító szakos képzés folyik, kifejezte azt a szándékát, hogy székhelyen kívüli
képzési formában, illetve szakindítási eljárás keretében gyógypedagógiai tanárszako-
kat kíván intézményében elindítani, részben diplomás pedagógusok számára, rész-
ben pedagógusképzõ szakokkal (elsõsorban a tanulásban akadályozottak pedagógiá-
ja, a pszichopedagógia és a logopédia szakokon) szakpárban, nappali tagozatos alap-
képzés keretében. A képzési feltételek megteremtése bizonyára igénybe vesz néhány
évet. Ez idõ alatt az ELTE, BGGYFK-ra az a feladat hárul, hogy együttmûködõ
partnerként, részben a gyakorlati képzésbe bekapcsolódó gyógypedagógiai intézmé-
nyek gyakorlati szakemberei számára multiplikátor-képzéseket indítson abból a cél-
ból, hogy felkészülhessenek a gyakorlatvezetõi feladatokra; részben azoknak az okta-
tóknak, akik a felsõoktatási törvényben elõírt oktatói követelmények teljesítése mel-
lett a gyógypedagógiai szakismeretekkel is rendelkezniük kell annak érdekében, hogy
a speciális és nagy számú gyógypedagógiai tanegységek oktatására felkészüljenek
(Mesterházi 1998c). Mindebbõl következik, hogy a gyógypedagógus-képzésben je-
lentõs átalakulás megy végbe, vagyis kialakulnak újabb gyógypedagógus-képzõ he-
lyek, amelyek egy-egy gyógypedagógiai szak variánsait fogják kialakítani. Valószínû-
leg néhány éven belül további négy-öt hazai egyetem pedagógusképzõ fõiskolai ka-
rán várható egy-egy gyógypedagógiai szak megindítása. Ezzel lényegesen kibõvül a
gyógypedagógia felsõoktatási mûvelésének lehetõsége.

A többszintû gyógypedagógiai képzés
A gyógypedagógiai tudás széles körû terjedésével párhuzamosan egy másik fejlõdési
folyamat is megindult a gyógypedagógus-képzésben. Az 1990-es évek elején a fõis-
kolai szintû gyógypedagógus-képzés kereti között megkezdõdött az egyetemi szintû
gyógypedagógus-képzés tantervének a kidolgozása, 2001-ben kerül sorra az egyete-
mi szintû gyógypedagógia szak indításához szükséges engedély megkérése. Ennek a
képzésnek a célja olyan gyógypedagógiai szakemberek képzése, akik képesek a gyógy-
pedagógia elméleti és gyakorlati ismereteinek széles körû szintetizálására, az elmélet
és gyakorlat továbbfejlesztésére, nemzetközi összehasonlítására, tudományos kuta-
tásra, a gyógypedagógiának a felsõoktatásban és az ellátórendszerekben való magas
szintû mûvelésére, a gyógypedagógiai innovációk kidolgozására és bevezetésének irá-
nyítására.

Az egyetemi szintû gyógypedagógia szak megindítása a gyógypedagógus-képzés és
a gyógypedagógia tudomány mûvelésének sok évtizede húzódó problémáját segíthet
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megoldani. Bármely tudomány mûvelése ugyanis szorosan kötõdik az adott tudo-
mány területén megszerezhetõ tudományos fokozathoz. A gyógypedagógia-tudomány
hazai mûvelõi az egyetemi szintû gyógypedagógia-tudomány szak hiányában kizáró-
lag a gyógypedagógia valamely forrás- vagy határtudományának területén szerezhet-
nek tudományos fokozatot. Ennek az ellentmondásnak az a lényege, hogy míg a
gyógypedagógiai alapképzés a multidiszciplináris jellegû gyógypedagógia-tudomány
területén folyik (pl. gyógypedagógiai kórtan, gyógypedagógiai pszichológia, gyógy-
pedagógiai szociológia stb.), addig a posztgraduális tudományos képzés csak leszû-
kítve, valamely forrás- illetve határtudomány (orvostudomány, pszichológia, neve-
léstudomány, szociológia stb.) területén. Ez a körülmény részben nehezíti a tudomá-
nyos pályára jutást, részben azzal a következménnyel is jár, hogy a gyógypedagógia
specifikus szakágainak tudományos mûvelése gyakran háttérbe szorul. Az egyetemi
szintû gyógypedagógia szak megindítása lehetõvé teszi a mûködõ doktori iskolákhoz
való csatlakozást a gyógypedagógia-tudomány szempontjából szükségesnek tartott
kutatási témakörökben (Illyés 1989; Mesterházi 2001).

A gyógypedagógiai tudás közvetítésének további formái – mint például az iskola-
rendszerû felsõfokú szakképzés (gyógypedagógiai asszisztensek képzése), a gyógype-
dagógiai szakvizsga, valamint az egyetemi szintû gyógypedagógia szakhoz kapcsolódó
tanári modul (a gyógypedagógiai ismeretek középiskolában történõ oktatására felkészí-
tés céljából) – részben több éve mûködik, részben bevezetésük folyamatban van.

Részvétel a hátrányos helyzetû, felzárkóztatást igénylõ és az
etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek nevelésében
A hátrányos helyzetû, felzárkóztatást igénylõ – közülük számosan a roma kisebbség-
hez tartozó – gyermekek tanulási nehézségeinek rendkívül összetett oka van. Ezek
enyhítése nem valósítható meg kizárólag pedagógiai eszközökkel. Ennek ellenére a
halmozottan hátrányos helyzettel összefüggõ tanulási problémák esetén az óvodák,
de különösen az általános iskolák a speciális különtámogatást nyújtó iskolák felé
fordulnak. A megoldáskeresésnek ez az iránya és módja eredményezte azt, hogy a
tanulásban akadályozott (részben az enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos, részben
az átfogó és tartós tanulási nehézséggel küzdõ) gyermekek speciális, eltérõ tantervû
általános iskoláiban lényegesen nagyobb arányban (országosan mintegy 40–50%-
ban) fordulnak elõ hátrányos helyzetû, illetve a roma kisebbséghez tartozó gyerme-
kek, mint az adott tanköteles korosztályban. Annak ellenére, hogy a gyógypedagógi-
ai szaktudás számos eleme (pl. a tanítás módszerei, speciális fejlesztõ eljárások, a
szakmatanulás segítése stb.) jelenthet segítséget a nehezen tanuló, halmozottan hát-
rányos helyzetû gyermek iskolai teljesítményének javulásához, a probléma megoldá-
sa nem elsõsorban az eltérõ tantervû iskolától várható.

A hátrányos helyzet és a gyenge iskolai teljesítmény közötti szoros összefüggést
számos kutatási eredmény igazolta. Ugyanakkor az is bizonyos, hogy az iskolai telje-
sítmények javulása javítja a késõbbi életminõséget is. Ezért a halmozottan hátrányos
helyzetû gyermekek a különtámogatást igénylõk azon csoportjába tartoznak, akik-
nek egyidejûleg van szükségük átfogó szociális és iskoláztatási támogatásra. A szociá-
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lis támogatások egyéni élethelyzetekhez alkalmazkodó napi gyakorlati megvalósulása
vezethet a speciális tanulástámogatás eredményességéhez. A halmozottan hátrányos
helyzetû gyermekeknek nem külön iskolákra van szükségük, hanem olyan összetett
külön megsegítésre, amely a támogató rendszerek nagyon összehangolt mûködésével
válhat lehetségessé. Ebben az összetett megsegítésben a gyógypedagógus szerepe sem
nélkülözhetõ, de kizárólag a gyógypedagógia kompetencia-határain belül. A gyógy-
pedagógus ugyanis nem minden társadalmi probléma „life-manager”-e. A gyógype-
dagógia azonban rendelkezik – szerteágazó tevékenysége folytán – azokkal a tapasz-
talatokkal, amelyek kiemelten alkalmassá teszik arra, hogy eredményes közremûkö-
dõje legyen a különféle segítõ rendszerek összekapcsolásának. A gyógypedagógia és a
gyógypedagógus-képzés továbbfejlõdésének egyik központi kérdése, hogy mennyire
lesz képes – saját identitását gazdagítva – együttmûködni a különtámogatási szük-
ségletek teljes körû kielégítése céljából a már mûködõ és az újonnan alakuló segítõ
intézményekkel, szolgáltatásokkal.

Nemzetközi összehasonlítás
A magyar gyógypedagógus-képzés sok tekintetben eltér az Európában kialakult és
országonként szintén jelentõsen különbözõ képzésektõl. Ezért az általános összeha-
sonlítás szinte alig lehetséges. Néhány kiemelkedõen jelentõs képzõhely képzési prog-
ramjainak elemzése és összehasonlítása a hazaival mégis támpontot ad a jellegzetes
eltérések megállapítására.

Meghatározó az adott ország közoktatási rendszere, közoktatási törvényei, vala-
mint közoktatási intézményhálózata és ezen belül az integrált oktatás aránya, a kü-
löntámogatást nyújtó szolgáltatások kiépítettsége.

Eltérések mutathatók ki a gyógypedagógia kompetenciakörébe tartozó népesség
meghatározásában; különösen érvényes ez a tanulási nehézségek, tanulási zavarok, a
tanulási akadályozottság értelmezésére.

A pedagógusok és a gyógypedagógusok képzése különbözõ képzési struktúrákban
valósul meg: az egyetemi alapképzésben a legtöbb tanári szak kombinálható valamely
gyógypedagógia szakkal, a tanítóképzéssel akkor, ha az egyetemi szinten történik.
Gyakori a diplomás pedagógusok gyógypedagógiai kiegészítõ képzése. Több ország-
ban különvált a gyógypedagógiai tanár- és terapeuta képzés.

A gyógypedagógusok képzési programjaiban napjainkban két típus különül el egy-
mástól: egyrészt a fogyatékos népesség csoportjai szerinti szakos képzés, másrészt a
pszichikus funkciók szerinti képzési struktúra (pl. az érzékelésfejlõdés és érzékelésta-
nulás vagy a mozgásfejlõdés és mozgástanulás jellemzõi valamennyi fogyatékossági
csoportban) jellemzõ.

Különösen eltérõek a képzések az elméleti és gyakorlati ismeretek aránya, jelentõ-
sége és idõbeli elhelyezése szempontjából. Több országban kétlépcsõs pedagógus-
képzés mûködik: az egyetemi évek elméleti ismereteinek megszerzése után követke-
zik néhány év a gyakorlatban és csak ezt követõen kerülhet sor a tanári képesítõ
vizsgára.
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Gyakori a fõ- és mellékszakok megkülönböztetése; ez esetben a fõszakok mellé egy-
egy korosztályra, speciális tevékenységre vagy terápiás eljárások elsajátítására dolgoz-
zák ki a mellékszakokat, pl. a korai nevelés, az autisták nevelése, a mûvészeti terápiák
vagy a technikai, informatikai eszközök alkalmazása az akadályozott fejlõdésû gyer-
mekek nevelésében.

A külföldi gyógypedagógus-képzések tanterveiben egyre gyakrabban jelennek meg
olyan tantárgyak, témakörök, amelyek a leendõ gyógypedagógus jogi, gazdasági,
oktatás- és szociálpolitikai ismereteit bõvítik

A különtámogatást igénylõ gyermekek szükségleteinek kielégítésére felkészült pe-
dagógusok képzésében folyamatosan változások mennek végbe. A közeljövõben vár-
ható változások irányai: új képzési igények megjelenése a sérült, akadályozott fejlõdé-
sû népességcsoportok egyes szükségletei szerint (pl. az önálló életvezetés formáinak
kialakítása, szakmatanulás, tanulássegítés a felsõoktatásban), a határtudományok fej-
lõdésébõl származó eredmények gyakorlati alkalmazásának hatására (pl. újabb szoci-
alizációs vagy kommunikációs technikák bevezetése), a sérült, fogyatékos, akadályo-
zott fejlõdésû csoportok definiálásának folyamatos változása következtében (pl. újabb
kórképek, tünet-együttesek, újabb károsító hatások megjelenése).

A gyógypedagógiai tudás szélesebb körû bevezetése a pedagógusok képzésében,
valamint a fogyatékos személyekkel szembeni elõítéletek csökkentésére irányuló össze-
hangolt törekvések eredményeként a jövõben várhatóan növekedni fog az integrált
nevelésben, oktatásban résztvevõk száma. Ezzel párhuzamosan növekedés várható a
speciális gyógypedagógiai szolgáltatások iránt. A ma elsõdlegesen oktatással foglal-
kozó gyógypedagógiai intézmények többfunkciós gyógypedagógiai intézményekké
való átalakulása folyamatban van.

A fogyatékos gyermekeket nevelõ családok szociális és gyógypedagógiai terápiás
megsegítésének igénye mellett egyre gyakrabban jelenik meg a szülõk részérõl az az
igény, hogy szakszerû tudást szerezhessenek gyermekük nevelésével kapcsolatban. A
családok mellett a gyógypedagógiai tudásátadásnak rendkívül fontos terepévé vál-
hatnak a szakképzõ és a felsõoktatási intézmények valamint a munkahelyek. A gyógy-
pedagógus-képzésben fel kell készülni ezen együttmûködési formák és technikák ta-
nítására.

A felnõtt fogyatékos személyek életvezetésének (munkahelyi beilleszkedés, part-
nerkapcsolat, családalapítás, saját otthon megteremtése, közügyek intézése stb.) segí-
tése ma még gyermekcipõben jár. A Fogyatékosügyi Program megvalósításának egyik
területe a fogyatékossággal élõ felnõttek életminõségének javítása. A gyógypedagó-
gusok alap- és továbbképzésében ezeknek a gyakorlati ismereteknek a szélesebb körû
megjelenése várható.
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