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Az emberi erőforrás átalakulása
a gyógypedagógiában

MESTERHÁZI ZSUZSA

Az emberi erőforrás egyik nélkülözhetetlen alkotóeleme a megszerzett
személyes tudás összessége és a tudás létrehozásának folyamatában való
részvétel.  Ebből  a  szempontból  a  gyógypedagógia  gyakorlatát  és
elméletét művelők körében az elmúlt egy-két évtizedben lényeges átala-
kulás ment végbe. Tekintsük át néhány szembeötlő mozzanatát ennek a
változásnak.

A tudás létrehozása

A tradicionális tudás összegzése, értékteremtés

A hazai gyógypedagógia számos kiemelkedő személyiséget veszített el a leg-
utóbbi  évtizedben.  Feltűnően gyors generációváltás megy végbe.  A tradicio-
nális gyógypedagógiai tudás megteremtői olyan értékeket fogalmaztak meg és
örökítettek ránk, mint a.) a fogyatékos ember elfogadása és méltósága; b.) vala-
mennyi  fogyatékos  személy –  beleértve  a  súlyosan,  halmozottan  károsodott
gyermekeket is – fejleszthetőségébe vetett hit; c.) az életkori határokon átívelő
gyógypedagógiai  felelősségvállalás;  d.)  a  gyógypedagógiai  gyakorlat  termé-
szettudományos  megalapozása;  e.)  az  egységes  gyógypedagógia  elmélete  és
gyakorlata; f.) a fogyatékos emberek, a gyógypedagógia ügyének rendszersze-
rű szemlélete. Mindezeket az értékeket szemléletesen és a lényeget kiemelve
magyarázza az az emberi erőforrás, amely ennek a tudásteremtésnek a mozgató-
rugója: „A gyógypedagógiai hagyomány leglényegesebb eleme nem a szakmai
tudományos  és  gyakorlati  kérdésekről  vallott  állásfoglalásokban  nyilvánul
meg, hanem azoknak a szakembereknek az emberi tartásában, akik magukat
gyógypedagógusoknak vallják. Sajátos embercsoportot alkotnak ők, mivel ön-
ként lépik át azt a láthatatlan határt, amely a fogyatékossággal élő embereket az
ép emberektől elválasztja.” (Illyés, 2000, 17.)

A tudományterületi hovatartozás kérdése

A gyógypedagógia tudományának megteremtői  a kezdetektől  szoros szak-
mai kapcsolatban dolgoztak a társtudományok művelőivel. Sokan úgy gondol-
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ják, hogy talán a pedagógiával való kapcsolata a legsokrétűbb. Ezt a kérdést a
következő gondolatmenet világítja meg: „Ha a neveléstudomány és a gyógype-
dagógia összefüggését a tudományos kutatások témaválasztása szempontjából
vizsgáljuk,  megállapítható,  hogy  a  sérülések,  fogyatékosságok,  akadályo-
zottságok  diagnosztizálása  és  gyógyító  neveléssel  történő  befolyásolása  a
gyógypedagógiai kutatásokban kiemelkedően nagy teret kap. Feltűnik emellett
az is, hogy a kutatások kérdésfeltevése, módszerválasztása, a problémák elem-
zése, az eredmények gyakorlati alkalmazhatósága melletti érvelés rendszerint
soha nem korlátozódik egyetlen határtudomány (így a neveléstudomány) terü-
letére  sem,  hanem  következetesen,  evidencia-szerűen,  a  gyógypedagógia
komplex embertudományi jellegéből következően saját tudományterületét épí-
ti. Összefoglalóan kijelenthető, hogy a gyógypedagógia fejlődésének különbö-
ző  szakaszaiban más-más  tudományágakhoz  állt  közelebb (filozófia,  orvostu-
domány,  pszichológia,  nyelvtudomány,  neveléstudomány,  szociológia).  A ne-
veléstudományhoz  való  viszonya  azt  mutatja,  hogy  a  gyógypedagógiának
csak egyes területei rendelhetők a neveléstudomány körébe. A gyógypedagó-
gia teljes egésze viszont nem rendelhető egyetlen határtudomány körébe sem.
Vagyis  a  gyógypedagógia  elérte  az  első  eredményeket  a  maga  önálló  tudo-
mányágának kialakításában.” (Mesterházi, 2001a, 93.)

Alapfogalmak rendszerezése

Valamennyi tudományos és gyakorlati tevékenység létrehozza a maga kifeje-
ző eszközeit, fogalom- és szókészletét, szakmai terminológiáját. A gyógypeda-
gógiai alapfogalmak is hosszú fejlődési utat jártak be, amíg a 20. század utolsó
évtizedeiben megjelent az alapfogalmak rendszerezésének nemzetközi és hazai
igénye. Viták és publikációk foglalkoztak az ember és a fogyatékosság össze-
függéseinek,  a  fogyatékosság  jelentésváltozásainak  kérdéseivel.  Enciklopédi-
ák, szótárak, lexikonok (Gordosné, 1990; Bundschuh-Heimlich-Krawitz, 1999;
Mesterházi, 2001b) készültek, amelyek segítik a szavak tartalmának elmélyíté-
sét,  a  gondolatok  pontosabb  megfogalmazását.  Napjaink  gyógypedagógiája
eljutott  oda,  hogy a  fogyatékos  gyermekre  jellemző  „korlátozott  nevelhető-
ség”-et,  mint  alaptulajdonságot  felváltotta a „sajátos nevelési szükséglet”-re;
vagyis az eltéréseket hangsúlyozó tulajdonságlisták helyett az lett a fő kérdés,
hogy mire van szüksége a fogyatékossággal élő embernek ahhoz, hogy minél
teljesebb életet élhessen. Ez a nézőpontváltozás is jelzi, hogy a szaknyelvi át-
alakulás nem formális okokra vezethető vissza.

Tudományos eredmények hatása

Ezt a kérdést ebben az előadásban nem lehet teljeskörűen kifejteni; mind-
összesen egyetlen összefüggés megemlítése rávilágíthat, hogy az elmélyült ku-
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tatómunka nagyon hosszú távon is éreztetheti hatását. Ranschburg Pál, aki a
20. század elejétől munkatársaival együtt a jelenségvizsgáló, fogalomfejlesztő
és ismeretrendszerező tudományos munkáival a fogyatékos emberről kialakuló
megismerés modern irányzatát teremtette meg, hosszú út vezetett a 21. század
elejének kognitív neuropszichológiai kutatásaihoz. Két jellegzetes mű: „Az em-
beri elme” (Ranschburg, 1923) és „Az elme sérülései” (Racsmány-Pléh, 2001)
letagadhatatlan kapcsolatban állnak egymással:  „A kísérleti  emlékezetkutatás
elmúlt száz évében a gátlás fogalma időről időre felbukkant, hogy azután rövid
tündöklés után újra évtizedekig a feledés homályába vesszen. Kezdetben a fe-
lejtéssel kapcsolatos elméleti munkák, elsősorban az interferencia-elmélet hívei
használták, sőt a gátló folyamatok számítottak az első igazán átfogó interferen-
cia-elmélet  legfontosabb magyarázóelvének...  A magyar  pszichológiai  iroda-
lomban ettől függetlenül  is  fontos szerepet kapott  Ranschburg Pál  emlékezeti
vizsgálatainak köszönhetően... Később a gátlás mint magyarázó fogalom első-
sorban  a  tanulással  kapcsolatos  irodalomban  bukkant  fel,  majd  a  hetvenes
években vált ismét népszerűvé... A nyolcvanas években... a gátlás ismét köz-
ponti magyarázó elvvé vált az emlékezeti irodalomban... majd a kognitív idegtu-
domány megizmosodásával az idegrendszeri analógiát szem előtt tartó emléke-
zeti  modellek  ismét  divatba  hozzák...  A neuropszichológiai  kutatás  számára
azonban némileg eltérő úton vált érdekessé az emlékezetben megvalósuló gátló
folyamatok mechanizmusának kérdése,  nevezetesen a  frontális  lebeny sérülé-
sének következtében létrejövő munkamemória-zavarok kapcsán.” (Racsmány-
Szendi, 2001, 47-48.) – További kutatást kívánna annak feltárása, hogy napjaink
idegtudományi felismerései milyen áttételeken keresztüljuthatnak el a gyógyí-
tó nevelési praxisba, hogy milyen változások előidézésére lesznek képesek a
gyógypedagógiai nevelési, terápiás és rehabilitációs gyakorlatban, a fogyatékos
gyermekek, felnőttek tanulási folyamataiban.

A tudás alkalmazása

Szakemberképzés

A gyógypedagógusok  képzésében  létrehozott  szakok  mai  értelmezése  és
jogszabályi  definiálása a  gyógypedagógiai  felsőoktatás  alapképzési  szakjai-
nak  képesítési  követelményeiről a  168/2000.  sz.  kormányrendeletben  jelent
meg. A gyógypedagógus-képzésben 1992-től a gyakorlatban alkalmazható is-
meretek gyarapodásának hatására tanári szakág mellett a legtöbb szakon mű-
ködik a terapeuta szakág is.  A gyógypedagógus-képzés korszerűsített  tanter-
ve  versenyképesnek  tekinthető  világszerte.  A képzésben  választható  speci-
alizációk a gyakorlatban megjelenő legújabb igényeket veszik figyelembe. A
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gyakorló  terepek  bővülésével  egyre  több  nevelési,  oktatási,  rehabilitációs,
szakszolgáltató  intézmény kapcsolódik  be  a  gyógypedagógusok alap-  és  to-
vábbképzésébe. A szakemberhiány csökkentése céljából jelentősen megnőttek
a felvételi keretszámok.

Törvényalkotás

Az elmúlt  évtizedben több jelentős  törvény,  rendelet,  határozat  lényegesen
kedvezőbb helyzetet, feltételeket teremtett a fogyatékos személyek számára és
ezzel  együtt  számos területen szabályozta,  összehangolta a gyógypedagógiai
munkát. Néhány kiragadott példa: az 1993. évi LXXIX. törvény (a Közoktatás-
ról); az 1998. évi XXVI. törvény (a Fogyatékos személyek jogairól és esély-
egyenlőségük biztosításáról); a 14/1994. (VI.) MKM rendelet a Képzési kötele-
zettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról; a 23/1997. (VI. 4.) MKM rende-
let  a Fogyatékos  gyermekek  óvodai  nevelésének  irányelve és  a Fogyatékos
tanulók iskolai oktatásának tantervi irányelve kiadásáról. Nemcsak az itt em-
lített  törvények  és  rendeletek,  hanem  a  rendszerváltozás  előtti  és  utáni,  a
gyógypedagógiát érintő valamennyi jogi szabályozás előkészítésében is közre-
működtek a gyógypedagógiai szakemberek testületei és a hatálybalépést köve-
tően a mindennapi gyakorlatban a gyógypedagógusok számára új tanulási fo-
lyamatok indultak el.

Intézményhálózat

A gyógypedagógiai intézményekben az elmúlt 10-15 évben jelentős funkció-
változás ment végbe. Európa-szerte kialakultak vagy kialakulóban vannak az
ún. speciális pedagógiai központok, amelyek általában a speciális iskolák szer-
vezetén alakulnak ki, és miközben az integrált nevelés terjedésével lassan csök-
ken e központok iskolai jellegű oktatási funkciója, ezzel párhuzamosan erősöd-
nek a tanulást,  a  sajátos nevelést  elősegítő speciális  szolgáltatások (például:
diagnosztizálás, tanácsadás, fejlesztés, terápia stb.), illetve a speciális szakmai
szolgáltatások (felkészítő tanfolyamok pedagógusoknak, program- és eszköz-
fejlesztés, minőség-ellenőrzés stb.). Ez a folyamat hazánkban is elindult. Az in-
tézmények differenciálódását jelzi az is, hogy az iskoláskor előtti időszak iránti
nevelési igény növekedése (korai fejlesztés, speciális óvodák), valamint a szak-
matanulás lehetőségeinek megteremtése is egyre több gyógypedagógiai intéz-
mény profilját gazdagítja.

A  sajátos  nevelési  szükséglet  kielégítését  szolgáló  intézményhálózatban
nemcsak szervezeti átalakulások mentek végbe, hanem az intézmények oktató,
nevelő, rehabilitációs munkáját meghatározó szabályozó dokumentumok is át-
fogóan megváltoztak. Különösen a tantervfejlesztő munkában, a helyi tanter-
vek készítésében a gyógypedagógusok döntő többsége közreműködött.  – Az
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intézményhálózat átalakulását előmozdította az is, hogy az állami, önkormány-
zati fenntartók mellett megjelentek a civil szervezetek (egyesületek, alapítvá-
nyok) és növekedett az egyházi fenntartású intézmények száma.

A fogyatékos  és  nem  fogyatékos  gyermekek  együttnevelése,  az integrált
oktatási  formák bevezetése a  gyógypedagógiai intézmények szervezetére, mű-
ködésére,  szolgáltatásainak  kialakulására  nagy hatást  gyakorol.  Ennek  kap-
csán kialakul a speciális és többségi óvodák és iskolák közötti együttműködés,
a tapasztalatok kicserélése, az érdekek ütköztetése, a szülők szorosabb bevoná-
sa  a  nevelési  folyamatba.  Az  integrált  nevelés  terjedése magával  vonja  azt,
hogy a gyógypedagógus nemcsak az óvodai és általános iskolai nevelési sza-
kaszban működik közre,  hanem szükség esetén segíti  a középiskolában, vala-
mint a felsőoktatásban tanuló fogyatékos tanulókat, hallgatókat is.

Módszertani kultúra

A tantervfejlesztéssel és a felsorolt  szolgáltatások bevezetésével  egyidejű-
leg átalakuláson megy át  a  módszertani  kultúra  is.  A gyógypedagógia  vala-
mennyi szakterületén, valamennyi korosztály számára új speciális fejlesztő esz-
közök, új taneszközök, tankönyvek jelennek meg. Az új terápiás eljárások beve-
zetése  (tanulástechnikák,  művészeti  terápiák,  képességfejlesztő  módszerek
stb.), valamint az informatikai eszköztár alkalmazása kiegészítő felkészülést, új
ismereteket és tevékenységeket kíván a gyógypedagógusoktól.  Mind az új in-
tézményi funkciók kialakulásában, a módszertani kultúra (oktatási, fejlesztési,
terápiás eljárások területén) fejlesztésében, mind az intézményi életforma huma-
nizálásában kiemelkedően  meghatározó  szerepet  játszott/játszik  a Fogyatékos
Gyermekek,  Tanulók  Felzárkóztatásáért  Országos  Közalapítvány,  valamint
az Értük-Velük Egyesület. (Emellett számos további alapítvány vagy egyéb ci-
vil szervezet vesz részt a fogyatékos gyermekek, fiatalok és felnőttek életesé-
lyeinek javításában.)

Fejlődéstanulás

A tanulási folyamatok vizsgálatával foglalkozó kutatások közül nagyon sok
eredményt hasznosíthat a gyógypedagógia. Ezek közül érdemes kiemelni az ún.
leghatékonyabb didaktikai  alapstruktúrák  közül  a  fejlődéstanulásra  vonatkozó
tapasztalatgyűjtést. (Oser-Patry, 1990; Mesterházi, 1998, 142-144.) Ennek a ku-
tatásnak az a legfontosabb mondanivalója, hogy a fejlődés (beleértve a szemé-
lyiség fejlődését is) tanítható, tanulható. Ebben a tanulási folyamatban az egy-
mást követő tanulási lépések (például: egy fejlődési szakasz befejeződésének
felismerése, új elemek megjelenése, ellentmondások és dilemmák kialakulása; a
korábbi struktúrák megszűnése, ugyanakkor a nyitottság és bizalom kialakulá-
sa a még alig ismert új dologgal szemben; beállítódás kialakítása az új iránt, ér-

256



velés a következő fejlődési szakasz mellett, új értékek keresése; a változás tuda-
tosítása, az új elemek beépítése a korábban megszerzett tudás rendjébe, állás-
foglalás mellette; az új struktúra és identitás kialakítása) elvezetnek a fejlődés
újabb állomásaihoz.

A tudás megosztása

A gyógypedagógiai tudás megosztásának folyamatát (például: más szakem-
berekkel, szülőkkel,  a közigazgatás képviselőivel) az a felismerés indította el,
hogy a fogyatékos emberek sokoldalú segítése érdekében be kell vonni az érin-
tettek és közreműködők legszélesebb körét. A megnövekedett szakemberigény
is  megkívánta,  hogy a  korábban  egyetlen  felsőoktatási  intézményben  folyó
gyógypedagógus-képzést  más  felsőoktatási  intézmények  is  bevezessék.  Az
Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai
Kara (továbbiakban: GYFK) és jogelőd intézménye (az önálló Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai  Tanárképző  Főiskola  –  továbbiakban:  Főiskola)  azért  mű-
ködtet  székhelyen  kívüli  képzéseket  és  szükség esetén  azért  vesz részt  más
egyetemeken és főiskolákon megindított  gyógypedagógus-képzésekben, azért
indít  sokféle  továbbképzést  pedagógusok  számára,  mert  a  gyógypedagógiai
tudás megosztásával a fogyatékos személyek érdekeit szolgálja. Ennek hatásá-
ra a 0-24 éves korosztály nevelő, oktató, képző intézményeiben (óvodák, általá-
nos és középiskolák, főiskolák és egyetemek) pedagógusok százai, ezrei ismer-
kednek a nehezített körülmények között tanuló gyermekek, fiatalok segítésének
szakszerű módjaival, az előítéletes szemléletmód megváltoztatásának szüksé-
gességével. Mind az egykori Főiskola, mind a jelenlegi GYFK a gyógypedagó-
giai intézmények sokaságával dolgozott/dolgozik együtt és ilyen módon köz-
vetve  részt  vesz  a  gyakorlati  gyógypedagógiai  ismeretek  továbbadásában.
Napjainkban felerősödik az a törekvés a gyógypedagógiai intézmények részé-
ről, hogy egyre nyitottabbá váljanak a szűkebb és tágabb környezet, a szemlé-
let-befolyásoló szervezetek iránt. A különösen sikeres gyógypedagógiai intéz-
mények már régen ráléptek erre az útra.

A tudásgyarapítás irányai

Néhány éven belül Magyarország az Európai Unió tagja lesz. Ennek érezhető
hatásai, következményei lesznek a gyógypedagógia területén is. Fel kell készül-
ni arra, hogy a gyógypedagógiai diplomák jogi és szakmai egyenértékűsége ki-
állja  a  próbát.  –  Várhatóan növekedni  fog az  integrált  oktatásban résztvevő
gyermekek, tanulók aránya, sőt, számítani lehet az ún. inkluzív iskolák fokoza-
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tos terjedésére. Szükségessé válik azoknak az integráló szakembereknek a kép-
zése,  akik  nemcsak  a  sajátos  nevelési  szükségletből  származó  pedagógiai,
gyógypedagógiai feladatokat tudják ellátni, hanem képesek a teljes integrációs
folyamatot projekt-szerűen menedzselni. Ebből a célból indult meg három or-
szág (Németország, Finnország, Magyarország) egy-egy felsőoktatási intézmé-
nyének részvételével  (Evangelische Fachhochschule  Darmstadt,  University of
Kuopio,  ELTE-GYFK) egy tantervfejlesztő munka a  nemzetközi  integrációs
gyógypedagógusok képzése céljából.  Ennek a  fejlesztésnek első eredménye-
ként a 2002/2003. tanév őszén megindul a képzés Darmstadtban, majd az elkö-
vetkező években – reményeink szerint – Budapesten és Kuopio-ban is.

A gyógypedagógiai  tudás közeljövőbeli  fejlesztésének lehetséges  irányai:  a
fogyatékosságok  megelőzése;  a  szociális  hátrányokkal  összefüggő  fejlődési
elmaradások csökkentése; a képességzavarok, az iskolai teljesítmény- és visel-
kedészavarok tömeges  terjedését  kiváltó  okok interdiszciplináris  feltárása;  a
társtudományok  eredményeinek  megismerése  és  rendszeres  alkalmazása  a
gyógypedagógiai  gyakorlatban;  a  fogyatékos  személyek  szakmatanulását,
munkavállalását,  önálló életvitelét segítő jogi,  gazdasági feltételek fejlesztésé-
ben való részvétel; a komplex rehabilitáció fejlesztése; a minőség értelmezése a
gyógypedagógiai gyakorlatban.

Összefoglalva  elmondható,  hogy  a  fogyatékossággal  élő  emberek  széles
körű elfogadtatása a gyógypedagógia egyik kiemelkedő törekvése lett.  Ennek
egyik eszköze a tudásgyarapítás és a tudásátadás, a partnerek körének kitágítá-
sa,  az  önsegítő  társadalmi  folyamatok  erősítése.  A gyógypedagógiai  ellátást
nyújtó  intézmények  funkciója  differenciálódott,  bővült,  a  gyógypedagógus
kompetenciája új feladatokra is kiterjedt. A törvényi/jogszabályi feltételek ked-
vezőbbek lettek.
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ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar (Budapest)

A gyógypedagógia jelene és jövője

KÖNCZEI GYÖRGY

Jelen írás három aktuális összefüggést igyekszik a legalapvetőbb szinten kör-
bejárni. Ezek:

– a magyar gyógypedagógia jelenének és jövőjének néhány égető kérdése,
– az Alma Mater helyzete,
– az ünnep és a közösség problémája.

1. A magyar gyógypedagógia helyzete

1.1. Egy hasonlat

Újra és újra elgondolkodom azon, hogy mihez is lehetne a magyar gyógype-
dagógiát leginkább hasonlítani. Most úgy gondolom, hogy talán leginkább egy
széles, lassú folyású folyamhoz hasonlítható. A meder tehát, és a két évszázada
folyó víz. Ha ezt kiindulópontnak elfogadjuk, akkor a víz maga nem más, mint
az összes gyógypedagógus szakmai tevékenysége.

A meder pedig, amely ezt körülhatárolja, s a folyás erősségét, irányát, gyor-
saságát megszabja – legalábbis részben – mindenképpen több összetevőből áll.
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