
BESZÁMOLÓ
a MAGYE 1993. évi közgyűlésén
a gyógypedagógiai nevelő-oktatás
helyzetéről

A közoktatási törvény két nagy csomópontjához kötődnek azok a változások,
melyek a gyógypedagógiai nevelő-oktatás egészét érintik.

1. A fogyatékos gyermekeket nevelő szülőket is megilleti a szabad iskola-
választás joga. Nincs tankötelezettség alóli felmentés.

2. A pedagógiai szakszolgáltatások alapellátási kötelezettséget teljesítő
közoktatási intézmények.

A fogyatékos gyermekek szüleit mindezideig nem érintette az iskolarend-
szer  tartalmi  és  strukturális  színesedése,  hiszen a sérülés típusa és mértéke
meghatározza az oktatás tartalmát és helyét. Jelenleg a tankötelezettség integrált
oktatás és magánoktatás útján is teljesíthető.

Oktatás-szervezeti formák

a.) Az integrált oktatás

Az együttoktatás az alábbi feltételekhez kötött:

– A gyermek  alkalmassága  az  együttoktatásra.  Ezt  a  megyei  (fővárosi)
tanulási képességet vizsgáló és tanácsadó rehabilitációs szakértői bizott-
ságok, illetve  az országos  vizsgáló és tanácsadó szakértői  bizottságok
feltüntetik a beiskolázási javaslatban.

– A fogadó iskolának rendelkeznie kell  a sérülés típusa szerinti  oktatási
feltételekkel  (pl.  szakirányú  végzettségű  gyógypedagógussal,  speciális
taneszközökkel, adott esetben gyógyászati technikai segédeszközökkel).

A szakértői bizottságok azt is rögzítik szakvéleményükben, hogy a többségi
tantervű  iskolákban  mely  tantárgyból  és  milyen  óraszámban  van  szüksége  a
tanulóknak külön gyógypedagógiai megsegítésre.

A fejlesztéshez a törvény napi 2 óra felzárkóztató foglalkozást biztosít.
A szülő az iskoláztatás helyét  a feltételekkel  bíró iskolák névjegyzékéből

választhatja  ki.  A fogadó  iskolák  név-  és  címjegyzékét  az  alapító  okiratok
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alapján a jegyzők bocsátják a bizottságok rendelkezésére.  Ezzel egyidejűleg a
többségi tantervű általános iskolák maguk is folyamatosan jelzik fogadóképes-
ségüket.

Mindezekről elkészült az intézmények működését szabályozó rendelet-ter-
vezet. Ez tartalmazza, hogy szorgalmi időben is áthelyezhető a tanuló, ha a
gyógypedagógiai  iskola  erre  felvételi  lehetőséget  biztosít.  Ezért  a  gyógypeda-
gógiai iskolák és szakértői bizottságok között továbbra is szoros kontaktustartás
szükséges a felvételi lehetőségekről.

Az  általános  iskolák  helyi  tantervükbe  beépítik  a  fogyatékos  gyermek
fejlesztő  programját.  A  pedagógiai  programban  meghatározzák  a  fejlesztés
módját,  időtartamát,  eredménymérési  módszereit.  A pedagógiai  programot  a
nevelőtestület készíti el, egyezteti az iskolaszékekkel, felterjeszti a fenntartóhoz
jóváhagyásra,  majd  nyilvánosságra  hozza.  Így  biztosított  lesz  a  fogyatékos
gyermekek másságának tényleges társadalmi elfogadtatása, valamint a többlet-
támogatás célszerű felhasználása.

A szülő  közvetlenül  kérheti  a  lakóhely  szerinti  polgármester  segítségét  a
speciális iskoláztatás feltételeinek megteremtésére.  Ez a törvényi kitétel  jelen-
tős, mert az integráltan oktatott fogyatékos gyermekek ellátásának felelősségét a
helyi önkormányzatra terheli.

b.) A magánoktatás

A magánoktatás  kérelmét  szakértői  javaslattal  kell  támogatni.  A szakvéle-
mény tartalmazza a javaslat  indokát,  és  jelöli  azt a pedagógiai  foglalkoztatási
tartalmat és időt, amely az érdemi tankötelezettség teljesítéséhez szükséges. A
magánoktatásra javasolt gyermek is beiratkozik a sérülés típusa szerinti körzeti
általános  iskolába.  Az  iskola  igazgatója  dönt  a  rendszeres  iskolábajárás  alóli
felmentés  kérdésében.  A szakértői  vélemény alapján elrendeli  a  magánoktatás
módját, mely lehet családban történő felkészítés vagy részleges iskolába járással
biztosított oktatás. A pedagógiai ellátást az iskola igazgatója szervezi meg, mert
az iskolával a tanuló továbbra is tanulói jogviszonyban van. A szakértői bizott-
ságok költségvetéséből fedezett  a szükséges kiegészítő pedagógiai szolgáltatás
(logopédia, gyógytorna stb.). A tanulási, beilleszkedési zavarokkal küzdő gyer-
mekek magánoktatására a nevelési tanácsadók adnak szakvéleményt.

c.) A képzési kötelezettség

Az emberi jogok helyes értelmezéséből adódóan ma Magyarországon minden
gyermek tanköteles.
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A továbbiakban az oktatásból eddig kiszorult súlyos fogyatékos gyermekek
is  fejlesztő  foglalkozást  fognak  kapni.  A foglalkoztatás  tartalmát,  módját  és
mennyiségét a szakértői bizottságok határozzák meg. A 6-16 éves korig tartó
képzési  kötelezettség  a  szakértői  bizottság  javaslatára  18  éves  korig  meg-
hosszabbítható. A családban élő gyermekek foglalkoztatását a szakértői bizott-
ságok szakemberei látják el. A habilitációs napközik és egészségügyi gyermek-
otthonok a  fejlesztő foglalkozások realizálásáról  a  pedagógiai  szakszolgáltatás
igénybevételével, gyógypedagógusok alkalmazásával gondoskodnak.

A képzési kötelezettséget teljesítők nevét és életkorát, valamint a foglalkoz-
tatás helyét a jegyzők tartják nyilván.

A Magyar Közlöny 1993. évi 189. számában megjelent költségvetési törvény
a fogyatékos gyermekek 70.700 Ft/fő normatív állami támogatását kiterjeszti a
képzési kötelezettséget teljesítőkre is. Tehát a feladat ellátására az anyagi fedezet
biztosított.

d.) A gyógypedagógiai óvodák, általános iskolák és speciális szakiskolák

A testi-érzékszervi, beszéd- és értelmi fogyatékos gyermekek óvodai neve-
lése, iskolai oktatása mellett más fogyatékossági típusú (pl. autista, autisztikus)
és  halmozottan  fogyatékos  gyermekek  számára  is  biztosítani  kell  az  önálló
iskolában, tagozaton, osztályban, csoportban való tanulás lehetőségét. Az oktatás
tartalmi differenciálódása mellett változik a gyógypedagógiai iskolák struktúrája
is.

Az iskolára előkészítés 5 éves kortól óvodai keretben kötelező. Ez maga után
vonja, hogy az iskolai előkészítő osztályok tartalma óvodai nevelési tartalommá
válik, s ezért az enyhén értelmi fogyatékosok számára is óvodai csoport szer-
vezendő. Az eddigi iskolák ― óvoda és iskolává alakulva ― nevelési-oktatási
intézmények lesznek. Az iskolai osztályok sorba számozódnak, de ― a törvény
50.  §-a  értelmében  ―  egy  tanév  műveltségi  anyaga  két  évfolyamon  át  is
végezhető. Így a 6 éves korú, de előkészítő osztálynak megfelelő felkészültségű
kisgyermekek első osztályosok lesznek.  A tanév végén az első tanévről  félévi
bizonyítványt kapnak. A második évben újra első osztályosok, a tanév végén az
I.  évfolyam elvégzésének  bizonyítványával  II.  osztályba  léphetnek.  Ebben  az
értelemben a  vakok,  enyhén értelmi  fogyatékosok és  középsúlyos  értelmi  fo-
gyatékosok  iskolái  eleve  9  évfolyamos  iskolák;  a  siketek  iskolái  pedig  10
évfolyamos oktató intézmények.

A törvény  50.  §-ában  foglaltakat  a  tartalmi  szabályozás  minden  tantervi
szinten figyelembe veszi:
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– A NAT tartalmazza mindazokat a specifikumokat, mely a fogyatékosság
típusa  és  súlyossági  foka  szerint  a  tanterv  készítésénél  nem hagyható
figyelmen kívül.

– A NAT-hoz kapcsolódó speciális tantervi követelmények biztosítják az
átjárhatóságot a többségi tantervű általános iskolák és a gyógypedagó-
giai iskolák között.

– A kerettantervek  lehetővé  teszik  a  helyi  tantervekben  az  évfolyamok
közötti tananyag átrendezését.

A NAT munkálatai  elhúzódtak.  A viták  az  iskolaszerkezet  kérdéskörében
folynak. Amíg e kérdésben nem alakul ki konszenzus, visszatartott a kerettan-
tervek és tantervi  követelmények megalkotásának folyamata.  Az alapelveknek
ugyanis nemcsak a közoktatás általános célkitűzéseit  kell tartalmaznia, hanem
meg kell adnia a tantervkészítés irányelveit és a tantervek elbírálásának kritéri-
umait is. E kérdéskörök alapelvi szintű megoldatlansága ellenére, miniszter úr
felhívására  a  PSZMP meghirdette  az  óvodák,  iskolák,  speciális  szakiskolák
kerettanterveinek pályázatát.

Ezen  kívül  szaktárcánk  megbízást  adott  4.,  6.,  8.,  10.  osztályos  tantervi
követelmények elkészítésére valamennyi gyógypedagógiai iskolatípusunkban. A
megbízottak már követelményrendszerbe foglalták a specifikumokat.  Várjuk a
többségi tantervű iskolák követelményeinek végleges kidolgozását az adaptáló,
szintetizáló tantervi munkálatok elvégezhetősége érdekében. Ennek megtörténte
után főiskolai és iskolai gyakorlati szakvélemények szűrőjére kerülnek a most
alulról építkező gyógypedagógiai tartalmi munkálatok.

Az  Országos  Képzési  Jegyzék olyan  szakirányú  programokat  is  tartalmaz,
amelyekhez:

– nem kell alapvizsga,  elegendő a most  8.,  illetve majd a 10.  osztályos
iskolai végzettség;

– alapvizsga kell, nem mérlegelve, hogy többségi tantervű általános isko-
lai alapvizsgáról vagy a gyógypedagógiai iskoláztatás végén megajánlott
alapvizsgáról van-e szó.

Speciális  szakiskolákban  a  programok  elsajátíttatására  annyi  időt  lehet
fordítani, amennyit a szakvizsga eredményes letétele igényel.

Mindezek  értelmében  fenntartói  döntés  alapján  a  9.  és  10.  osztályfok  a
következő tantervi tartalmak alapján szervezhető:
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– az alapiskoláztatás egy éves műveltségi anyagának széthúzása, tanévkö-
zi tantárgyi átrendezése két évfolyamra.

– A speciális szakiskola közismereti és szakmai elméleti tananyagának
átadása.

Műhelyrendszerű gyakorlati foglalkoztatás csak a tanulók 16. életéve után, a
középfokú keretben szervezett szakiskolákban történhet.

A tankötelezettség  18  éves  korig  meghosszabbítható  nevelőtestületi,  igaz-
gatói döntés alapján. A hátrányok kompenzálása érdekében napi 2 óra órarend-
szerű  felzárkóztatás  és  egész  napon  át  ingyenes,  órarenden  kívüli  fejlesztő
foglalkozás biztosítható.

A gyógypedagógiai szakszolgáltatások

Az  önkormányzati  törvény  a  szakszolgáltatásokat  nem  sorolta  a  kötelező
pedagógiai alapellátási feladatok közé. Emiatt sok nevelési tanácsadó funkció-
zavarral  küzdött,  a  beszédjavítás  logopédiai  hálózata  leromlott,  s  magukra
maradtak a mozgásnevelő intézményekből hazatért gyermekek.

A közoktatási  törvény a közoktatási  intézmények sorába emeli  a  szakszol-
gáltatásokat. A szakértői bizottságok, gyógypedagógiai tanácsadó, korai fejlesztő
programok  és  konduktív  ellátó  intézmények  működtetése  megyei  feladat.  A
nevelési tanácsadás és logopédiai tevékenység fenntartói a helyi önkormányza-
tok.

Áttekintve  a  szakszolgáltatásokat,  a  következő  szempontok  figyelmet  ér-
demlőek:

a.) Korai fejlesztés, gyógypedagógiai tanácsadás, gondozás

A sérülés  megállapításának  pillanatától  kezdve  állami  feladat  a  sérült  kis-
gyermekek pedagógiai fejlesztése. 1991 óta ezt a feladatot részlegesen a szak-
értői bizottságok tanácsadói funkciókörükben ellátták.

A  törvény  életbe  lépésével  a  gyógypedagógiai  programok  rehabilitációs
értékét  elismeri  az  egészségügy  és  a  társadalombiztosítás.  A gyermekek  és
kísérőik  számára  szakszolgáltatásokra  utazás  ingyenes.  Létrejöhetnek  olyan
gyógypedagógiai  tanácsadó  fejlesztő  központok,  melyek  csak  korai  fejlesztés
ellátására elkötelezettek.

Természetesen  a  korai  fejlesztés  a  gyógypedagógiai  központban  a  teljes
tanácsadói, gondozói hosszmetszeti fejlesztő tevékenység kiinduló feladata.
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A gyógypedagógiai  központok  szakszolgáltatásai  ugyanis  valamennyi  fo-
gyatékossági típusban ellátják az integráltan neveltek óvodai és  iskolai  utazó-
tanári támogatását, a segítséget igénylők pályairányítását is.

Nagy az érdeklődés az egészségügyi és közoktatási alapellátási feladatokat
együttesen  felvállaló  gyógypedagógiai  korai  fejlesztő  központok  létrehozása
iránt.  A jelentkezett  magánvállalkozók,  iskolák  és  egészségügyi  intézmények
sorsa azt mutatja, hogy az önkormányzatok nehezen kötnek közoktatási, illetve
egészségügyi  szerződéseket  kettős  alapellátási  kötelezettséget  teljesítő  felada-
tokra

Elkészült  a  Népjóléti  Minisztérium  személyes  gondoskodásról  szóló  tör-
vénytervezete,  melyben  már  benne  foglaltatik  a  közoktatási  szakszolgáltató
tevékenység  és  a  rehabilitációs  szakértői  bizottságok  munkájának  kiterjedése
az egészségügyi  szolgáltató intézményekre.  Pl.:  az  SZB javaslata  alapján ma-
radhatnak csak 6 éves korig a bölcsődékben a sérült kisgyermekek, kivéve az
óvodai  nevelést  igénylők  populációját.  (Ld.:  Magyar  Közlöny,  12/1994.,  jan.
30-i szám.)

b.) Megyei (fővárosi) vizsgáló és tanácsadó rehabilitációs szakértői 
bizottságok, ill. országos vizsgáló és tanácsadó rehabilitációs
bizottságok tevékenysége

Elsődleges  a  vizsgáló  tevékenységük.  A megyékben  (fővárosban)  a  diffe-
renciált  beiskolázást hivatottak biztosítani. Megosztják a szülő döntési felelős-
ségét,  minden  gyermeknek  a  megsegítés  legmegfelelőbb  oktatás-szervezeti
formáját  ajánlva.  Szakvéleményező  munkájuk  új  feladatokkal  bővült  ki:  a
képzési  kötelezettség és a magánoktatáshoz nyújtott szakszolgáltatások teljesí-
tésével.  Ezért  működésükhöz  elengedhetetlen  a  szakmai  autonómia,  a  jogi  és
gazdasági függetlenség biztosítása.

c.) A logopédia

A beszédhibák súlyossága és előfordulási aránya alapján önálló beszédjavító
intézet  működtetésére  van  szükség  az  önkormányzatokban.  Nagyobb  a  társa-
dalmi  igény az óvodában, iskolában,  helyben nyújtott  logopédiai  szaksegítség
megszervezésére.

Ez a speciális igény irányulhat beszédindításra, artikulációs hibák javítására,
műtét utáni beszéd tanításra és nyelvi-kommunikációs zavarok korrekciójára.

Konduktív pedagógiai ellátás

A konduktív  mozgásterápiára  szoruló  gyermekek mozgásállapotának  keze-
lésére létesülő szakszolgáltatás.
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A közgyűlésen  hozzászólásban  elhangzottak  és  a  szomatopedagógiai  kép-
zéssel  foglalkozó  szakemberekkel  folytatott  megbeszélés  alapján  az  MKM
szakmai  irányítása  a  gyógypedagógiai  fejlesztő  és  tanácsadó központokban
foglalkoztatott  gyógypedagógusok  feladatának  tekinti  a  mozgássérült  gyerme-
kek korai  fejlesztését,  szakmai  közreműködését  az  óvodai  nevelésben,  iskolai
oktatásban.  A  helyreigazítást  e  helyen  azért  is  meg  kell  tennem,  mert  a
LXXIX/93. tv.  35. §-a egyértelműen rendelkezik e feladatkörök meghatározá-
sában.

Az  áttekintés  érzékelteti,  hogy  a  szakszolgáltatások  működése  többféle
szervezeti formában elképzelhető.

Lehetnek  önálló,  egyféle  profilt  képviselő  intézmények,  de  életképesen
működhetnek  oktatási-nevelési  intézmények  tagintézményeiként  vagy  társul-
hatnak egymással is, szakmai önállóságukat és függetlenségüket megőrizve.

A helyi  igények kielégítésének módját  mindig a  település-szerkezeti  adott-
ságok,  az  egészségügyi  jelenlét  mértéke  és  az  azonos  fogyatékossági  típusok
előfordulási aránya szabja meg.

Jelenleg  a  gyógypedagógiai  intézmények  zöme  többcélú  intézmény.  Az
oktatás (iskola) mellett funkciójuk a nevelés (óvoda, diákotthon) és a különféle
gyógypedagógiai szakszolgáltatás biztosítása (logopédiai, utazó- tanári szolgálat,
korai fejlesztés stb.). Lényeges ezen funkciók rögzítése az alapító okiratokban.
Az önkormányzatok közötti korrekt együttműködési szerződések hozhatják csak
lendületbe  ezt  a  szerteágazó  tevékenységsort,  eredményessé  téve  e  humánus
feladatok ellátását.

A gyógypedagógiai tanár kulcsszereplője a fogyatékos gyermekek 0-18 éves
korig  tartó  speciális  ellátásának.  Jelenleg  a  gyógypedagógiai  intézményekben
dolgozó,  felsőfokú  pedagógiai  képzettséggel  bíró  pedagógusok  40%-a  (mint-
egy 2000 fő) vár szakirányú képzésre. A TOK-ok feladata felmérést készíteni az
egyes  régiókban  képzésre  jelentkezettekről.  A képzést  szaktárcánk  a  Munka-
ügyi  Minisztérium átképzési  alapjának igénybevételével  kívánja  megoldani.  A
megvalósítás  során figyelembe kell  venni  a  képzésre  várók életkorát,  munka-
helyi  adottságait.  A képzés módja szaktárcánk felelőssége,  melyben a  legjobb
megoldást kívánjuk kiválasztani.

A szakterületet megrázta az a tény, hogy a KJT 1992. évi XXXIII. tv. egyes
rendelkezéseit az Országgyűlés 1993 november 30-án az ún. C/1993. törvénnyel
megváltoztatta.  Ezzel  egyidőben  módosításra  került  a  törvény  végrehajtását
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szolgáló 138/1992. X. 8. Korm. rendelet is. A változott szabályokat a 177/1993.
(XII.  19.)  Korm.  rendelet  tartalmazza.  Mindkettő  a  Magyar  Közlöny  182.
számában került közzétételre. A módosítás a KJT 63. §-ának besorolási feltételei
megváltoztak,  melynek  során  új  feltételrendszer  született  az  „F”  fizetési  osz-
tályba történő besoroláshoz. A közoktatási törvény alkalmazási feltételeit figye-
lembe véve a gyógypedagógiai intézményekben nem szükséges más diploma a
gyógypedagógiai  képesítettségen  kívül.  Amennyiben  az  önkormányzatok  nem
élnek  a  méltányossági  besorolással,  szakterületünkön  nincs  képzési  húzóerő.
Szeretném felhívni  a  figyelmet  arra,  hogy egyetlen  képző intézményünk van,
amely azonban a  közoktatásban több területen hasznosítható gyógypedagógiai
végzettséget  biztosít.  A  közoktatási  törvény  alkalmazási  feltételei  mellett  a
munkaköri leírás is besorolási alap, mely ha tartalmazza legalább 3 területen a
gyógypedagógiai  szakirányú  és  más  képzőintézményben  szerzett  szaktudás
felhasználását  az  intézményben,  lehetővé  teszi  az  „F”  kategóriába  történő
besorolást. Ez azonban nem a tanítónő, óvónő gyógypedagógus képesítettsége,
hanem  azé  a  gyógypedagógusé,  aki  tanít  egy  fogyatékossági  típusban,  más
szakját használva fejleszt pl.  hallássérült  gyermeket és még testnevelési  egye-
temi  képesítettségénél  fogva  gyógytestnevelést  is  oktat,  vagy  pszichológusi
végzettségét  érvényesíti  valamilyen  szakszolgáltatásban.  Mindezeknek a  mun-
kaszerződésben, mint vállalt és sokirányú közoktatási hasznot hozó megbízásnak
tükröződnie kell.

A rendelkezés pozitívuma,  hogy a  gyógypedagógiai  pótlékot  egyértelműen
kiterjeszti a szakszolgáltatásban dolgozó logopédusokra, utazó-tanárokra, vizs-
gáló gyógypedagógusokra is.

A 22/1987. (XI. 21.) MM rendelet módosítása során 19 maradt a gyógype-
dagógusok kötelező óraszáma. Ennek oka az alacsony csoportlétszámok oktatása
miatt  előálló  magas  túlóra-kihatás,  melyet  gazdasági  szakemberek  a  pénzügyi
egyeztetés során nem vállaltak fel.

Elfogadásra  került  viszont  a  gyógypedagógiai  szakszolgáltatásban  dolgozó
pszichológusok  óraszámának  csökkentése  a  team-ben  való  együttműködés
megvalósítása érdekében.

Szaktárcánkon belül megindult a közoktatási törvény által előírt demokratikus
szerveződés, létrejött a Közoktatáspolitikai Tanács és az Országos Köznevelési
Tanács.  Szakmai fejlődésünk a biztos tudás alapján nyugszik a jövőben, mert
miniszter  úr  első  döntéshozó testületének  elnöke  dr.  Illyés  Sándor,  főiskolánk
főigazgatója lett.
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Az érdekegyeztetés és a közoktatás távlati  terveit kidolgozó gréniumok
működéseihez csatlakoznak azok a miniszteri rendeletek, melyek a végrehajtás
eljárásrendjét szabályozzák. A rendelet-tervezetek a következők:

– az 1994-95-ös tanév rendje,
– a képzési kötelezettségről és a szakszolgáltató intézmények működésé-

ről szóló eljárásrend,
– a TOK-ok tevékenységének eljárásrendje,
– a tankönyvvé nyilvánítás és tankönyvellátás miniszteri szabályozása.

Ezek  a  rendelet-tervezetek  elkészültek,  jelenleg  az  intézmények  szakmai
egyeztetésén  vesznek  részt.  Reméljük,  hogy megjelenésük  segítséget  jelent  a
fogyatékos gyermekek nevelő-oktatásának szervezésében és megoldásában.

DR. MIKECZ PÁLNÉ

KÖSZÖNTÉS

„Apáczai Csere János-díj”-as
gyógypedagógusok 1994-ben

A Magyar Kultúra  Napján,  január 22-én Mezeiné  dr.  Isépy Mária (Budapest)
és Paraszkay Sára (Budapest) kaptak „Apáczai Csere János díj”-at.

Szívből gratulálunk!

Főszerkesztő
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