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iii. Országos Neveléstudományi Konferencia
– Budapest, 2003. október 9–11.  –

A Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága az Akadémia székházá-
ban rendezte meg III. Országos Neveléstudományi Konferenciáját. 

A Gyógypedagógiai Albizottság önálló programmal rendezett szimpóziumot:
A gyógypedagógia-tudomány struktúrájának változásai címmel. A szimpózium
elnöke Dr. Mesterházi Zsuzsa, opponense Dr. Nagy József volt. Az előadók vala-
mennyien az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar oktatói.

Előadások: 

A gyógypedagógia-tudomány struktúrájának változásai (Mesterházi Zsuzsa); A
gyógypedagógiai pszichológia hatása a gyógypedagógia elméletének fejlődésére
(Gereben Ferencné); A speciális pedagógiák szerepe a gyógypedagógia-
tudomány differenciálódásában (Papp Gabriella); A súlyosan-halmozottan sérült
személyek pedagógiájának kialakulása (Márkus Eszter); Az összehasonlító
gyógypedagógia elméleti vizsgálatai (Erdélyi Andrea).

A programfüzetben Mesterházi Zsuzsa szimpózium összefoglalójában ezt olvas -
hatjuk:

Szimpózium összefoglaló:

A gyógypedagógia-tudomány kialakulásának és fejlődésének kutatása több év -
tizede folyik a gyógypedagógus-képzéssel és a gyógypedagógia tudományos
művelésével fogalkozó hazai és külföldi felsőoktatási intézményekben vagy
egyéb kutatóhelyeken. Ezeknek a kutatásoknak az a célja, hogy a mindenkori
interdiszciplináris hatásokat figyelembe véve definiálja a gyógypedagógia ak -
tuális tudományterületi hovatartozását és vizsgálja azokat a differenciálódási
folyamatokat, amelyek a gyógypedagógia tudományos fejlődésének folyamatá -
ban végbe men nek.

A kutatási módszerek közül elsősorban a gyógypedagógiára vonatkozó kom -
pa ratív eljárások alkalmazása a leggyakoribb, mint például a különböző kultú rák -
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ban, nyelvterületeken végbement fejlődés összehasonlítása, a történeti elemzések,
a fő kutatási területek és a publikációkban megjelenő tuományos eredmények
egybevetése, a tudományág strutúrájának leírása, valamint a differenciálódással
együtt járó terminológiai változások feltárása.

A kutatási eredmények hasznosításának fő területei: a tudományág foga lom -
készletének pontos definiálása, a különböző nyelveken közölt szakmai anyagok
tartalmának egybevetése, a forrás- és határtudományokhoz való viszony feltárása,
valamint az egymáshoz közel eső szakmai kompetenciák egyértelmű megkülön -
böztetése. A szimpózium öt előadása válogatást ad a gyógypedagógia-tudomány
kutatásának egyes területeiről.

A gyógypedagógia-tudomány struktúrája folyamatosan differenciálódik. A
gyógypedagógia egyes területeit és a határtudományokhoz való viszonyát bemu -
tató klasszikus modell új elemekkel bővül. A ma érvényes definíció szerint a
gyógypedagógia nevelési, terápiás és rehabilitációs dominanciájú komplex em -
ber tudomány. 

A kezdetben egyes forrás- és határtudományok hatására fejlődő, majd később
önálló fejlődési folyamatokat felmutató gyógypedagógiai pszichológia az egyik
legtagoltabb részterülete a gyógypedagógiának; maga is jelentősen hozzájárult a
gyógypedagógia tudománnyá válásához. Napjainkban a klinikai gyógypedagógia
területén megy végbe a legfeltűnőbb struktúrálódás.

A speciális pedagógiák a gyógypedagógiai tipológiával párhuzamosan 
alakultak ki. A gyógypedagógiai nevelést igénylő csoportok számára létrejött pe -
da gógiák mindegyike külön-külön speciális nevelési szükségleteket elégít ki. A
speciális pedagógiák a gyógypedagógia-tudomány részeit alkotják, nem tehető
egyenlőségjel a gyógypedagógia és a speciális pedagógiák közé.

A súlyosan-halmozottan sérült személyek pedagógiájának kialakulási folya -
matában azt figyelhetjük meg, hogy hogyan jön létre a nevelési gyakorlat 
tapasztalatainak rendszerezése, a felmerülő gyógypedagógiai problémák elméleti
megközelítése nyomán egy „új” speciális pedagógia. 

A tudományfejlesztés egyik eszköze a rendelkezésre álló tudományos 
módszerek elemzése, alkalmazásuk feltételeinek meghatározása, valamint azok -
nak a kutatási területeknek a kiválasztása, amelyek a gyógypedagógia-tudomány
részterületeinek koherenciáját, az alapfogalmak tartalmi változásának útjait 
képesek bemutatni.

Alább Mesterházi Zsuzsa bevezető előadásának a szerző által készített össze-
foglalóját közöljük:

A gyógypedagógia-tudomány fejlődésének kezdetén a fogyatékos emberről szóló
„össztudomány”-ként értelmezték megalkotói. A tudománnyá fejlődésben a
fogyatékos emberekről szerzett tapasztalatok rendszerezése mellett a forrás- és
határtudományok játszottak nagy szerepet. A gyógyító nevelés tárgyának első
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meghatározásában a normalitás és az ettől eltérő emberi fejlődés képezte a lényegi
problémát. Az ember eltérő testi, lelki, szellemi állapotainak vizsgálata teremtette
meg a gyógypedagógiai tipológiát és a különféle gyógypedagógiai rendszer -
tanokat.

A gyógypedagógia-tudomány kialakulása együtt járt a különféle gyógy -
pedagógia-elméleti irányzatok megjelenésével: szenzuális gyógypedagógia,
defektológia, racionális különpedagógia, rehabilitációs pedagógia, értékorientált
gyógypedagógia, ökológiai és rendszerelméleti gyógypedagógia, komplex ember -
tudomány. A gyógypedagógia-tudomány struktúrájának leírása több modellt 
eredményezett. A nyelvterületenként eltérő terminológia problémái napjainkban
is tapasztalhatók.

A gyógypedagógia-tudomány klasszikus hazai modellje a szűkebb és a tágabb
értelemben vett gyógypedagógia kettősségének a leírásán alapul (Gordosné Szabó
A. munkássága alapján). Egybevetve más modellekkel ez a rendszer mutatja be
legátfogóbban azokat az összefüggéseket, amelyek a forrás- és határtudományok
hatásának vizsgálatára, valamint a gyógypedagógia önálló fejlődési folyamatának
elemzésére épülnek. Az orvostudomány, a nyelvtudomány, a pedagógia, a pszi -
chológia, a szociológia, a teológia, a jogtudomány stb. jellegzetes hatásai a gyógy-
pedagógia-tudomány egyes ágaiban kimutathatók.

A gyógypedagógiai alapfogalmak tartalmai napjainkban is folyamatosan vál-
toznak. A 2001-ben elfogadott Internatinal Classification  of Functioning,
Disability and Health (ICF) nemzetközi egyezményen alapul. Alapját egy meg -
változott emberkép alkotja, amelynek filozófiai, etikai összefüggései valamennyi
embertudományban tettenérhetők. A komplex rendszer-szemlélet, az inter- és
multidiszciplinaritás szempontjainak bővülése ismételten felveti a gyógype da -
gógia viszonyát más tudományokhoz. A gyógypedagógia egyes részterületei
rokonságban vannak az érintett határtudományokkal (pl. a speciális pedagógiák a
neveléstudománnyal), de a gyógypedagógia-tudomány egésze önálló tudomány -
ágat képez.

Egyes tudományos viták nagy szerepet játszottak a gyógypedagógia fejlő -
désében (pl. a nevelés terápiás lehetőségei; a fogyatékos ember életének értéke;
szakmai kompetenciahatárok; szegregált-integrált nevelés stb.), hatással voltak a
gyógypedagógiai gyakorlatra. A megelőzés (prevenció: P), a nevelés (edukáció:
E) és az életben való részvétel segítése (rehabilitáció: R) eredményezi az ún. PER-
stratégiát. Ennek elméleti kidolgozásához járulnak hozzá a gyógypedagógia aktu-
ális kutatási programjai.

A Gyógypedagógiai Szemle e számában a szimpóziumon elhangzottakból négy
előadást teljes terjedelmében olvashatunk. 

Gordosné Szabó Anna
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