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A tudásalapú társadalom pedagógiája

II. Országos Neveléstudományi Konferencia
– Budapest, 2002. október 24-26. –

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága az Akadémia székházában, te-
matikus előadások és szimpóziumok keretében rendezte meg a II.  Országos Nevelés-
tudományi Konferenciát.

A  Gyógypedagógiai  Albizottság önálló  programját  „GYÓGYPEDAGÓGIA  ÉS
INTEGRÁCIÓ” címmel, október 25-én a Képes teremben, az érdeklődők népes körében
lehetett követni. A szimpózium elnöke Dr. Mesterházi Zsuzsa, opponense Dr. Szabó László
Tamás volt. Az előadók valamennyien az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főis-
kolai Kar oktatói.

Dr. Papp Gabriella főiskolai  docens:  Tanulói  kooperáció a tanulásban akadályozott
gyermekek integrált oktatásában; Szabó Ákosné dr. főiskolai docens:  A roma gyermekek
nevelési szükségletei, az integrált nevelés lehetőségei; Márkus Eszter főiskolai adjunktus:
A  súlyos-halmozott  fogyatékosság  meghatározásának  problémái  nevelési  és  szociális
szempontból; Dr. Mesterházi Zsuzsa főiskolai tanár:  A pedagógiai és társadalmi integrá-
ciót elősegítő szakemberek képzése nemzetközi együttműködésben címmel tartott előadást.

A programfüzetben a konferencia  Tudományos  Programbizottságának tagjaként  Dr.
Mesterházi Zsuzsa az alábbiakban foglalta össze az előadásokat:

„A fogyatékos gyermekek integrált nevelése és a fogyatékossággal élő felnőttek társadalmi
integrációját elősegítő kutatások a hazai gyógypedagógia területén több mint húszéves múlt-
tal rendelkeznek. Ezek eredményei segítették elő az integrált nevelés/oktatás hazai gyakor-
latának kialakulását, a törvényalkotási és a pedagógiai feltételek megteremtését. A szimpózi-
um négy előadása válogatást ad az integrált nevelés, integrált életvezetés témakörben folyó
legújabb kutatási, kutatás-fejlesztési eredményekből.

A tanulásban akadályozott gyermekek, mint a gyógypedagógiai segítséget igénylő leg-
népesebb tanköteleskorú népesség, eredményes iskolai oktatása nem lehetséges a hagyo-
mányos módszerek kizárólagos alkalmazásával. Szükséges olyan új tanulási formák ki-
dolgozása, amelyek például a kooperatív tanulás segítségével készítenek fel az önálló élet-
vezetésre.

A roma tanulók nagy arányú szegregált nevelésének csökkentése érdekében indult az a
kutatás, amely a speciális nevelési szükséglet feltárását célozza ebben a tanulói csoport-
ban. A közreműködő iskolákban olyan komplex tanulássegítési  formákat dolgoznak ki,
amelyek a gyermekek személyisége szempontjából „környezetbarát” módon a legtágabb
értelemben érvényesítik a gyógypedagógiai és szociálpedagógiai szempontokat.

A gyógypedagógiai segítést igénylő, a fejlődés szempontjából a legheterogénebb oko-
kat,  tüneteket és szükségleteket mutató csoportba tartoznak a súlyos-halmozott fogya-
tékosság miatt nehezített élethelyzetű gyermekek és felnőttek. Rendkívül bonyolult az
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ebbe  a  népességbe tartozó  személyek  speciális  nevelési  szükségleteinek  pontos  defi-
niálása, a szociális környezet felkészítése az elfogadáson alapuló nevelésre.

Azoknak a  szakembereknek,  akik  a  fogyatékos  gyermekek integrált  nevelését  és  a
fogyatékossággal élő felnőttek társadalmi integrációját  elősegítik, speciális  felkészült -
séggel kell rendelkezniük. Ez a tapasztalat indította el azt a képzésfejlesztő kutatást 1998-
ban, amelynek eredményeként három ország szakembereinek összefogásával létrejött finn-
magyar-német kutatócsoport kidolgozott  egy nemzetközi képzési  formát az  „integratív
gyógypedagógia” szak megalapítása és bevezetése céljából. A kutatás-fejlesztés pedagó-
giai koncepcióját ismerteti a befejező előadás.”

A Gyógypedagógiai Szemle e számában a négy előadást teljes terjedelmében olvas-
hatjuk.

Gordosné dr. Szabó Anna

Atlétikai edzés Down-kóros fiataloknak                                           

A spanyolországbeli Kantábriai Down Szövetség lapja, a  „Revista Sindrome de Down”
2002 júniusi száma egy érdekes Down-kórosoknak szóló testnevelési programról számol
be. A cikk tudományos formában, statisztikai adatokkal alátámasztva mutatja be egy 4
éven át tartó intenzív atlétikai edzésprogram eredményeit.

A  serdülőkorú  és  fiatal  felnőtt  Down-kórosok  által  látogatott  edzések  egyik  fő
érdekessége az volt,  hogy a gyakorlatok nem különböztek a nem Down-kóros atléták
edzéssorozataitól; a feladatokat nem dolgozták át a Down-kóros sportolók számára. Az is
említésre méltó, hogy ez a Malagában folytatott program volt az egyik legintenzívebb és
leghuzamosabb ideig tartó Down-kórosoknak szóló atlétikai edzés program. Az edzések
igen sikeresek voltak, a Down-kóros sportolók szerepeltek a helyi atlétikai bajnokságokon,
és komoly eredményeket értek el nem sérült atléták között.

Az atlétikai program előnyös hatása több területen is  megnyilvánult.  Először is,  az
intenzív edzés igen kedvezően hatott a résztvevők fizikai állapotára: a testsúlyon belül
csökkent a zsír (22,36 %-ról 17,66 %-ra) és nőtt az izmok (40,27 %-ról 43,48 %-ra) és a
csontok (13,32 %-ról 14,87 %-ra) súlyának aránya. Az atléták kondíciója is jelentősen
javult. A sportolók erőnléti állapotát a következő gyakorlatokkal mérték: 1000 és 500
méteres futás, távolugrás, magasugrás és medicinlabda-dobás. Ezek a próbák megmutatták,
hogy már igen rövid időn belül nagymértékben nőtt a versenyzők ellenálló-képessége,
gyorsasága és ügyessége. Az edzések alatt a sportolók szívritmusát is  mérték. Fontos
megjegyezni,  a  gyakorlatok  során  a  résztvevők  pulzusa  többször  megközelítette  a
maximális pulzusszámot, ami a sportolók nagyfokú motivációját jelezte.  A különböző
próbákon elért eredmények azt mutatják, hogy a malagai programban résztvevők fizikai
állapota általában jobb volt a szakirodalomban szereplő többi Down-kóros sportolóénál. A
cikk írói  ezt azzal magyarázzák, hogy a malagai edzésterv az eddigi legintenzívebb és
leghosszabb ideig tartó Down-kórosoknak szóló atlétikai program.

A fizikai  eredmények  mellett  hasonló  fontosságú  volt  a  program jótékony hatása  a
Down- kóros fiatalok pszichoszociális  fejlődésére. A tény,  hogy az atléták képesekké
váltak  új  feladatok  végrehajtására,  nagymértékben  növelte  az  önbizalmukat  és  a
függetlenségérzetüket. A versenyeken való gyakori részvétel szintén kulcsfontosságú volt.
Ezek a versenyek konkrét célt jelentettek a versenyzőknek, és hatalmas motiváló erővel
bírtak. Továbbá, a csoporthoz tartozás érzését is erősítették.
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