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A 31. Dozententagungról

1994. szeptember 29-én kezdődött az a háromnapos konferencia Zürichben,
amelyre a német nyelvterület egyetemeiről jöttek el azok az oktatók/kutatók,
akik  gyógypedagógusokat  képeznek,  illetve  a  gyógypedagógia  tudományos
művelésében vesznek részt. Évente más-más város egyetemén találkoznak, így
koraősszel.  Az  idei  136  résztvevő  közül  mindössze  hatan  érkeztek  a  német
nyelvű  országokon  (Ausztria,  Németország,  Svájc)  kívülről:  egy  cseh,  egy
lengyel és négy magyar vendég. A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárkép-
ző  Főiskoláról  kiutazó  csoport  tagjai:  Illyés  Sándor főigazgató,  Mesterházi
Zsuzsa és Gaál Éva az Oligofrénpedagógiai Tanszékről,  Zászkaliczky Péter az
Általános  Gyógypedagógiai  Tanszékről.  A  főiskola  oktatói  közül  évek  óta
rendszeresen részt vesznek néhányan ezeken a konferenciákon, sőt, 1993-ban
Budapesten, a mi főiskolánk rendezésében, első ízben — és kivételesen — a
német nyelvterületen kívül került sor erre a rendezvényre. (l. Gyógypedagógiai
Szemle, 1994/1. 50-53. p.)

A konferencia témája: „Gyógypedagógia/különpedagógia és határtudomá-
nyaik — aktuális kezdeményezések a kutatás, az oktatás és a gyakorlat terüle-
tén” jól illeszkedett a korábbi években felmerült vitatémákhoz. Th. Hagmen (a
zürichi Gyógypedagógiai Szeminárium rektora) megnyitó beszédében a gyógy-
pedagógia  jelenéről  és  lehetséges  jövőjéről  beszélt  a  jóléti  társadalomban,
amely még viszonylag nyugodt körülmények között él, míg a világot számos
gazdasági/társadalmi/természeti katasztrófa sújtja. Ezek hatásaival a békés szi-
getnek tekinthető Svájcban is számolni kell.  A humán értékek válságáról, a
fogyatékos ember életméltóságáról fejtette ki filozófiai gondolatait  W. Jantzen
(Bréma). Szerinte a 20. század hátralévő évei a gyógypedagógiát is rákénysze-
rítik  egy  új  paradigma  megtalálására.  H.  Hovorka (Klagenfurt)  szociológiai
alapozottságú megoldás-keresésekről számolt be: az ausztriai gyógypedagógiai
(különpedagógiai) centrumok hálózatának kialakításáról, amelyekben a hátrá-
nyos élethelyzetű gyermekeken/felnőtteken kívánnak segíteni szociális, jogi,
pszichológiai, pedagógiai eszközökkel.
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Az integráció szinte minden előadásban megjelent, új és új nézőpontokból,
de nem úgy, mint egy lehetséges alternatíva, hanem mint egy általános társa-
dalmi/gazdasági/politikai trend, amelynek megteremtése nem az elhatározásun-
kon múlik, hanem kényszerítő szükségszerűségként jelenik meg. Nyugat-Euró-
pában ma már nem az a kérdés a gyógypedagógiában sem, hogy integráljanak-e,
hanem az, hogy hogyan. — Hol a gyógypedagógia helye a mai nagy világvál-
tozásban? — kérdezték sokan. Többen taglalták a  napjainkban végbemenő,
mások szerint késlekedő gyógypedagógiai paradigmaváltás tüneteit: a növekvő
specializáció, a humán értékek megőrzéséért/megújításáért folytatott küzdelem,
új segítségváró igények a gyógypedagógiával/gyógypedagógusokkal szemben,
a személyközi kapcsolatok szerepének felértékelődése, az ökológiai problémák
hatása a gyermek fejlődésére. A tudományfejlődés lépcsőfokairól szólva a
kezdeti pionír korszak, a differenciálódás szakasza, és a rendszerek kialakulá-
sának/összekapcsolódásának jelenlegi állapotait elemezték többen is. Senki sem
vitatta, hogy a német nyelvterület országaiban a harmadik fejlődési szakasz
problémái aktuális a gyógypedagógia mindennapjaiban is.

A  második  napon különböző  témákat  feldolgozó,  megvitató  — filozó-
fiai/etikai, pedagógiai, pszichológiai, szociálpedagógiai, ökonómiai/ökológiai
— szekciók munkájában lehetett részt venni. A magyar csoport tagjai más-más
szekciókat  választottak,  engem a szociálpedagógiai  témák érdekeltek legin-
kább: ifjúsági munkanélküliség, a magatartási zavarok új megjelenési formái, a
fogyatékos nők helyzete, a társadalmi átalakulások hatása a sérült emberekre.
Ez utóbbiról igen érdekesen számolt be W. Baudisch és S. Kleye (Magdeburg),
akik az egykori keletnémet tartományok szociális állapotáról beszéltek, ahol
növekszik a hajléktalanok, a perspektíva-vesztők, az elbizonytalanodók száma
és az identitáskrízis még ma is tart.  Többen is kifejezésre juttatták, hogy a
társadalom új  igényeket  támaszt  a  gyógypedagógiával  szemben:  a  szociális,
életvezetési  problémák,  konfliktushelyzetek  megoldására  innen  is  várják  a
segítséget. Növekszik a pedagógusképzőkben a gyógypedagógia iránti érdek-
lődés, illetve posztgraduális gyógypedagógiai képzésekre egyre többen jelent-
keznek. A gyakorlatban dolgozó pedagógusok egyre gyakrabban fogalmazzák
meg, hogy hagyományos képzettségükkel nem tudják jól megoldani az iskolák-
ban egyre gyakrabban jelentkező tanulási/viselkedési problémákat.

A zárónapon A. Sander (Saarbrücken) összefoglaló előadásában hivatkozott
arra, hogy a bonni törvényhozás éppen az elmúlt napokban bővítette ki a német
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alkotmány emberi jogokra vonatkozó cikkelyét egy új bekezdéssel: „Senki nem
szenvedhet hátrányt fogyatékossága miatt”. Ezt követően a konferencia tartal-
mát, szervezését, eredményeit három előre felkért külső megfigyelő — akiket
a rektor a konferencia első napján mutatott be — elemezte. Ezt követően a
résztvevők kis csoportokban fejtették ki saját véleményüket a felmerült fonto-
sabb  kérdésekről:  szegregáció/integráció,  specializáció/széles  körű  általános
szaktudás,  állami  finanszírozás/privát  források  felhasználása.  Számomra  az
egyik legkorszerűbbnek tűnő témakör a szervezetek organikus működésének, a
túlszabályozás  és  a  kaotikus  működés  közötti  egyensúly  megteremtésének
kérdése volt. M. Benz-et, aki erről beszélt (egyébként a tanulásban és értelmileg
akadályozottak pedagógiáját oktatja Zürichben), megkértem, hogy látogasson el
Budapestre és folytassuk itt a beszélgetést.

Érdekes hangulatot teremtett a konferencián egy különösen eredeti „képcsi-
náló”-művésznő — Horta van Hoye —, aki „Arcok története” című bemutatá-
sával  többször  is  ámulatba  ejtett  bennünket:  ekrü  színű,  gyöngyházfényű,
selymesen zizegő, hatalmas tekercsről lecsavart papíráradatból, gyűrési techni-
kával különböző életnagyságú emberfejeket, alakokat formált, akik filozofáltak
egymással, táncoltak, zongoráztak, eltűntek a magasban és bebújtak egy ezüst
bőröndbe, teremtőjük varázslatos akarata szerint. Közülük egyesek — hogy a
humor se hiányozzék — kongresszusi névkitűzőt is kaptak: U. Zwingli, P. Moor,
H. Hanselmann.  H. Bach professzor úr élvezettel fényképezte őket. Az utolsó
napon tőlük is búcsút vettünk.

A konferencia idején kiállított legfrissebb kiadású német nyelvű szakköny-
vek kézzelfogható bizonyítékát adták annak, hogy a gyógypedagógia elméleti
és  gyakorlati  művelői  lépést  igyekeznek tartani  a  változó  világgal.  Nekünk,
magyaroknak még azt az üzenetet is hordozta, hogy az integrálódási folyamat-
ban az idegen nyelvek tudása mással nem helyettesíthető eszközt jelent.

Az 1995-ben sorra kerülő Dozententagung megrendezését a hallei Martin
Luther Egyetem vállalta.

Mesterházi Zsuzsa
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