
technikai végrehajtása a gyerekek mozgásállapotától, a kontraindikált mozgások
figyelembe vételétől függ.

Eredményeinket  áttekintve:  nyolc  gyermek közül  négy jutott  el  az  önálló
hasonsiklás  elsajátításáig.  A medence  aljára  történő  leállásuk  kisebb-nagyobb
segítséggel  történik.  Ők  már  ismerkednek  a  mellúszás  alapjaival.  A  háton
lebegéshez és sikláshoz egyre kevesebb segítség szükséges számukra. Önállóan
egy gyermek siklik háton úgy, hogy annak befejezése után képes a medence
aljára leállni és felállni.

A  másik  négy  gyermeknek  több  segítségadásra  van  szüksége.  Egyre
bátrabban  és  örömmel  mozognak  a  vízben,  helyesen  hajtják  végre  a
légzőgyakorlatokat, az izületek átmozgatására irányuló feladatokat. Különböző
eszközökkel  egyensúlyoznak,  csökkenő  segítségadás  mellett.  Ketten  már
merülnek. Váll vagy kézfogással (ez a segítségadás módja) lebegnek és siklanak
a hasukon. Hátukon a tarkó és a felső háti szakasz alátámasztásával fekszenek a
víz  felszínére.  A  gyerekek  teljesítményei  természetesen  csak  önmagukhoz
mérten értékelhetők. Az uszodai programunk jól kiegészíti az óvodában végzett
mozgásnevelési feladatainkat.
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1. A gyógypedagógia fogalma általában (14-19. p.)

 A fogyatékosok nevelésével és oktatásával, valamint azok társadalmi és gazda-
sági  védelmével  összefüggő  elméleti  és  gyakorlati  kérdéseket  a  különböző
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csoportok területein tevékenykedő pedagógusok még ma is igen sokféleképpen
és  legtöbbször  nagy  általánosságban  értelmezett  fogalmakkal  törekszenek
megismerni és próbálják magyarázni.

Ez a tény a haladás szempontjából igen figyelemre méltó, mert különösen az
elméleti téren való elmélyülést akadályozza az a körülmény, hogy a fogalmak
megismerésében és magyarázásában nem tudunk az általánoson túl  jutni.  Így
elméleti tevékenységünknek nem vagyunk képesek határozott irányt szabni. Ezt
úgy  is  mondhatjuk,  hogy  gondolkodásunknak  és  haladásunknak  iránytjelző
vonala hiányzik.

Elméleti  tevékenységünk  határozatlansága  és  iránytalansága  a  gyakorlati
munkásság tudatos és tervszerű végzése szempontjából káros. Egész gyakorlati
tevékenységünket  ezért  bizonyos  ötletszerűség  és  a  fogyatékossági  csoportok
szerint  való  indokolatlan  szétszórtság  jellemzi.  Ez  az  oka  annak,  hogy  a
gyógyító nevelés kérdéseinek magyarázásánál igen gyakran találkozunk előre át
nem gondolt, a jövőbe nem látó, ötletszerű kísérletezésekkel. A gyógyító nevelés
fogalmi rendszerének megismerése által igen sok tévedés volna elkerülhető. Az
a túlzott konzervativizmus pedig - amellyel ma a nevelésnek e területén oly nagy
mértékben találkozunk -, a haladásra való törekvéssel jobban telítődnék.

A gyógyító  nevelés területe  határozott  irányú elméleti  tevékenység  nélkül
könnyen válhatik a szélsőségek kísérletező helyévé; míg célszerűen és rendsze-
resen  megszervezett  elméleti  tevékenység  irányítása  mellett  a  legértékesebb
gyakorlati eredmények kútforrása lehet.

Ezekből a tényekből magyarázható, hogy a különböző szempontból értelme-
zett fogalmak használata, vagy csak nagy általánosságban való megértése, az
elméletnek  a  gyakorlathoz  való  közeledését  akadályozza  és  az  egész  gyógy-
pedagógia célszerű irányú fejlődését ez a bizonytalanság gátolja.

Mai  állapotunk  tarthatatlansága  különösen  akkor  válik  előttünk  világossá,
amikor egymás között a fogyatékosok nevelésügyének, az iskolai és társadalmi
tevékenységgel  összefüggő  kérdéseiről  beszélgetünk  vagy  vitatkozunk.  Ilyen
alkalmakkor  a  nagy  általánosságban  használt  és  még  e  vonatkozásában  is
különbözőképpen értelmezett fogalmak zavarokat és igen sok esetben értelmet-
lenséget idéznek elő. A mindennapi beszélgetésben - amikor a gyógypedagógia
kérdéseire vonatkozó kifejezéseinket saját értelmezésünk szerint alkalmazzuk -,
igen gyakran nem értjük meg egymást. A legtöbb esetben ugyanazt a gondolatot
akarjuk kifejezni s bár ugyanazt az igazságot képviseljük, mégis vitatkozunk. E
fogalmi káosz miatt természetesen látszólagos ellentétek keletkeznek közöttünk,
mind a békének, mind az elméleti és gyakorlati irányú fejlődésnek nagy kárára.
Fogalmaink  homályos  és  többirányú értelmezése  miatt  nem tudunk egységes
álláspontra  helyezkedni  és  a  fejlődés  érdekeit  közös  megértéssel  ezért  nem
szolgálhatjuk. A különböző fogyatékossági csoportokkal kapcsolatban alkotott
és a gyógyító nevelés szempontjából esetleg téves és hátrányos álláspontunkat
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éppen e miatt az állapot miatt nem tudjuk sok esetben feladni, viszont a tényle-
ges  gyógypedagógiai  feladatok  feltárásában  és  megoldásuk  érdekében  nem
vagyunk képesek a szükséges fejlődést biztosítani.

Ha  pl.  a  vakok  nevelésével  kapcsolatban  a  gyógyító-nevelői  gondolatról
kezdünk beszélni, egyesek részéről azonnal készen van a felelet: „Ne csinálj a
vakokból  készakarva  hülyéket!”  Ha  a  siketek  beszédtanításával  kapcsolatban
arról szólunk, hogy a beszédtanítás a legszebb gyógyító nevelői feladat, már a
szó hallatára is a leghatározottabb ellenvéleménnyel találkozunk. A fogyatékos
értelműek  nevelésének  és  oktatásának  területén  igen  gyakran  érthetetlennek
minősítik  azt  az  álláspontunkat,  hogy nem a  tantárgyhoz  kapcsolt  ismeretek
nyújtása, hanem a meglevő képességek kifejlesztése az első feladat és csak e
feladat megoldása után beszélhetünk fokozatosan, de mindig a gyógyító nevelői
feladatokkal párhuzamosan végzett oktatási feladatokról. Az erkölcsi fogyatéko-
soknál gyakran hallunk olyan megjegyzést, hogy a nevelésnek e területén igen
szép  számmal  vannak  gyógypedagógiai  feladatok,  mert  a  nevelőotthonokban
levő különböző gyermekek között igen nagy százalékban találhatók értelmileg is
fogyatékosok.

Milyen  nagy tévedésen  alapszik  ez  a  vélemény!  Mintha  maga az  erkölcs
javítása nem volna külön gyógypedagógiai feladat!

Hányszor hallottam már vita és beszélgetés közben olyan megjegyzést, hogy
ez  vagy az  a  gyermek  nem szorul  gyógyító  kezelésre,  mert  írni,  olvasni  és
számolni tud. Ugyanakkor azonban a megjegyzést tevő nem veszi észre, hogy a
gyermek  az  életnek  legapróbb  és  legegyszerűbb  értékeit  sem  tudja
megkülönböztetni.  Ezért  úgy  gondolkodásában,  mint  cselekvésében  igen
fejletlen  és  tökéletlen,  tehát  minden  intellektuális  fejlettsége  mellett  külön
nevelői rend keretében való fejlesztésre szorul. Hányan szállnak síkra közülünk
a csökkentlátásúak, a később megsiketültek, vagy pedig a nagyothallók gyógyító
nevelésének szükségessége mellett!  Ugyanezek a kartársak az élet  szempont-
jából  sokkal  súlyosabb  feladatokat,  a  nehezen  nevelhető,  ideges,  vagy pedig
testileg nyomorék gyermekek nevelésének feladatait minden erejükkel el akarják
vonni a gyógyító nevelői kérdések köréből. Érthetetlen magatartással szállanak
vitába  az  ellen  a  törekvés  ellen,  amely  a  fejlődésben  visszamaradt  értékek
emelését gyógyító nevelői feladatnak kívánja tekinteni.

Hányszor  hallottam  már  azt,  hogy  a  siketnémák  és  a  vakok,  valamint  a
súlyosan hülyék tanárának több és különösebb ismerettel kell rendelkeznie, mint
azoknak,  akik  gondolkodásaikban  és  cselekvéseikben  hibás,  de  értelmi
képességeikben  látszólag  normális  gyermekek  nevelésével  kívánnak  foglal-
kozni. Mint ahogyan ők mondják, ezektől a nem egészen hülye gyermekektől
sajnálják a magasabb képzettségű gyógypedagógiai tanárokat, mert tanításukat
az elemi népiskolai tanítók is elláthatják.
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Ezek az alábbi megjegyzések úgy hangzanak előttem, mintha azt mondaná
valaki, hogy a makroszkópikus megismeréshez sokkal nagyobb képzettségre van
szükség, mint ahhoz, amikor csak mikroszkóppal látható finomságok és elrejtett
tények feltárására, esetleg megváltására kívánunk vállalkozni. Úgy hangzik ez a
vélemény, mintha valaki azt mondaná, hogy a nagy kárt tevők elleni küzdelem-
hez nagyobb tudomány kell, mint a baktériumok elleni védekezéshez.

Ha  valaha  egymást  meg  akarjuk  érteni,  ha  haladást  biztosító  értékes
eredményeket akarunk elérni, a legáltalánosabb fogalom egységes megértésén
keresztül meg kell keresnünk a gondolkodásnak azt a vonalát, amely a fogyaté-
kossági kérdések megértéséhez vezet Ezen az úton fogjuk megtalálni azokat a
fogalmakat is, amelyek észleleteinket kifejezik, a kölcsönös megértést minden
téren elősegítik és bennünket egymás támogatására vezetnek.

A  gyógypedagógia  fogalmát  egyszerű  definíciókkal  meghatározni  nem
célszerű,  mert  a  meghatározás  nem  fejezi  ki  a  fogalom  tartalmát  egész
terjedelmében és igen gyakran a fogalom indokolatlan bővítését vagy megszűkí-
tését  eredményezi. A definíció helyett a fogalomkör minél tágabb értelemben
való kifejtését, magyarázását tartom helyesnek, mert csak ezen az úton lelhet a
gyógypedagógia egész fogalomkörének világos értelmezését adni. Így a külön-
böző  fogalmi  körökhöz  tartozó  mellé-  és  alárendelt  fogalmaknak  a  részlet-
kérdésekig vezető egész rendszerét tudjuk majd feltárni.

Ha ezt a műveletet egyszerű és világos magyarázatoktól kísérve elvégeztük,
az egyes fogalmi körök feltárása és megismerése egységes és világos értelme-
zéssel  válik  lehetővé.  Csak  akkor  mondhatjuk  el,  hogy -  a  gyógypedagógia
fogalmának az egész kérdést összefoglaló ismerete alapján - egymást megértjük,
ha  az  így  feltárt  és  megismert  fogalmakat  nemcsak  megismerjük,  hanem
célszerű  kifejezésekkel  tudjuk  megjelölni.  Ezek  után  minden  egyes  kifejezés
tartalmát megállapíthatjuk s egyforma értelmezésben használhatjuk.

Ezt a gondolatmenetet követve megkísérlem azoknak a fogalmaknak magya-
rázását  amelyekből  a  gyógypedagógia fogalmi  köre  felépül.  A fő-fogalomból
kiindulva, a mellé- és alárendelt fogalmi körökön keresztül jutva, a részletek
megismerése felé kívánok haladni.

E fogalmi magyarázatra egyrészt az egész gyógypedagógia - tehát a fogalom
tartalmának  megértése  -,  másrészt  pedig  a  részletkérdésekben  való  tudatos
elmélyülés és minél több részletadat feltárásának biztosítása szempontjából van
szükség. A fogalmi köröknek és a megjelölésükre szolgáló kifejezéseknek egész
kis  rendszerét  kell  adni,  hogy a  világos megértés  és  az  eredményes  elméleti
tevékenység biztosítható legyen.

A  legáltalánosabb  fogalomnak  olyannak  kell  lennie,  amely  a  gyógyító
nevelés egész területére vonatkozik és tartalmát a legkisebb kérdésig magában
foglalja.
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E  legáltalánosabb  fogalmak  első  meghatározója  a  nevelésnek  olyan
kérdéseire vonatkozik, amelyek a hibás és rendellenes gyermekek nevelésével
kapcsolatban  merültek  fel;  tartalma  a  normális  feladatoktól  eltérő,  ezért  a
normális neveléstől elkülönülve, önálló nevelési irányzatot jelöl.

A  gyógypedagógia,  mint  legáltalánosabb  fogalom  nemcsak  különleges
nevelői  irányzatot  jelent,  hanem azt  a  nevelői  tevékenységet  is  értjük  alatta,
amely  tevékenységre  a  hibás,  rendellenes  és  fogyatékos  gyermekek  nevelése
érdekében  van  szükségünk.  Ily  értelemben  azonban  e  fogalmi  magyarázás
hiányos,  mert  nem  vonatkozik  a  nevelés  folyamán  végzett  egész  tevékeny-
ségünkre, hanem csak azokra, amelyek a normálison aluli értékek fejlesztését, a
normális képességek gyakorlati értékesítését tekintik feladatuknak.

A gyógypedagógia fogalma az elmondottakon kívül azokat a szervezeteket is
magában foglalja, amelyek e különleges nevelési és oktatási kérdések elméleti
és gyakorlati megoldására törekszenek.

E  felfogás  szerint  a  gyógypedagógia,  mint  az  egészre  vonatkozó  leg-
általánosabb fogalom, jelenti:
1. a normálisok nevelése mellett kifejlődött nevelési irányzatot,
2. a hibás, rendellenes és fogyatékos gyermekek érdekében végzett nevelői tevé-

kenységet,
3. a gyógyító nevelésre vonatkozó összes elméleti és gyakorlati problémákat,
4. a fogyatékosságügy egész munkaterületét és
5. egész szervezetét.

E fogalmi magyarázás értelmében a „gyógypedagógia” szót csakis az egész
fogyatékossági kérdésre vonatkoztatva kell használni. A kisebb fogalmi körök
megjelölésére külön kifejezéseket célszerű keresnünk.
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