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Pedagógiája Tanszék

a nemzetközi összehasonlító 
gyógypedagógia elméleti vizsgálata*

DR. ERDÉLYI ANDREA

A közel 12 éve, folyamatosan végzett összehasonlító tanulmányaim a német és a
magyar gyógypedagógia területén (Erdélyi 2002) természetes kényszerűséggel
vezettek az össze hasonlító gyógypedagógia elméleti-módszertani kérdéseinek
vizsgálatához, valamint egy szisztematika kialakításának az igényéhez.

1. Fogalom

Úgy Magyarországon, mint Németországban érdemes elgondolkozni azon, hogy
az „össze hasonlító” szó, mint „terminus” vajon megállja-e még a helyét a
tudomány mai szintjén? Okkal mutatott rá Bürli (1997, 12), hogy ez a megjelölés
önmagában pontatlan, ugyanúgy értelmezhető egy országon belül vagy akár tör-
ténelmi értelemben is. Ezért helyesebb lenne „nemzetközi”, vagy „nemzetközi
összehasonlító” gyógypedagógiáról beszélni.

2. Az összehasonlító gyógypedagógia és az összehasonlító
neveléstudomány viszonya

A nemzetközi összehasonlító gyógypedagógiát – leegyszerűsítve – olyan önálló
részterületnek kell tekinteni, amely a gyógypedagógia tudományai és a nevelés-
tudományok metszéspontján helyezkedik el. Különbség csak az összehasonlítás
tárgyában van, míg célok, feladatok, formák, kategóriák túlnyomórészt azonosak.

* Az MTA III. Országos Neveléstudományi Konferencián (Budapest, 2003. október 9-11).
elhangzott előadás.



3. A fejlődés folyamata a politikai változások tükrében

A nemzetközi összehasonlító gyógypedagógia gyökerei majdnem olyan messzire
nyúlnak vissza, mint maga a gyógypedagógia. Kezdetben a eszmecsere inkább
véletlenszerű volt és inkább a saját gyakorlat motivációjaként szolgált.

A célirányú, módszeres összehasonlítás – modern tudományos értelemben –
az NSZK-ban az 1960-as években kezdődött. Elsősorban Froese (1960, 1981,
1983, Willmann u.a. Hrsg. 1995), Anweiler (1975, u.a. Hrsg. 1983, u.a. 1996,
Dilger u.a. Hrsg. 1986) és Mitter (1987, Kodron u.a. Hrsg. 1997) fáradoztak az
össze hasonlító neveléstudomány elméleti-módszertani alapjának megvalósításán.
Ezt a szisztema tikát vette át az 1980-as évek végén a nemzetközi összehasonlító
gyógypedagógia (Klauer/Mitter 1987). önálló, saját modellt először Bürli muta-
tott be 1993-ban  Budapesten a „Dozentagung” alkalmából (Bürli In: VHN 63
(1994) 2, 235-252; lásd 1997).
Érdekes visszatekinteni a témakezelés változására az utóbbi évtizedekben:
– Németország nyugati felében a „hidegháború” hatására az összehasonlító

neveléstudo mány elsősorban az oktatási szisztémák kelet és nyugat közötti
összehasonlítására összpontosított. A rendszerváltozással az érdeklődés
robbanásszerűen az európai integráció irányába fordult.

– A nemzetközi összehasonlító gyógypedagógia érdeklődése egyrészt néhány
példakép nek tekinthető nyugati és északi országok, másrészt a fejlődő 
országok segítésének keretén belül az úgynevezett „harmadik világ” felé
irányult. Az érdeklődés a keleti szomszédos országok mint pl. Magyarország
iránt – kivéve Walter Bachmann (Bachmann/Gordos-Szabó/Lányi-Engelmayer
1977; Bachmann/Mesterházi Hrsg. 1990) – igen csekély mértékű volt.

– A magyar gyógypedagógia egy átfogó enciklopédia megteremtésének keretén
belül foglalkozott intezíven a volt szocialista országok összevetésével amel-
lett, hogy a nyugateurópai ill. anglo-amerikai gyógypedagógia történéseit
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állandó érdeklődéssel, figyelemmel kisérte (Sektion Rehabilitationspädagogik
und Kommunikationswissen schaft der Humboldt-Universi tät zu Berlin (Hrsg.)
1983-1986). A rendszerváltás óta az eszmecsere, a kapcsolatok a
nyugateurópai országokkal felerősödtek.

4. A nemzetközi összehasonlító gyógypedagógia feladatai és céljai

Hasonlóan az összehasonlító neveléstudományhoz, a nemzetközi összehasonlító
gyógypeda gógia területén is három lényeges feladatot kell megnevezni:
– ismeretek bővítése,
– politikai és gyakorlatorientált tanácsadás,
– kölcsönös megértés nemzetközi szinten.

Az 1980-as években a hangsúly az ismeretek bővítésén volt. A két másik 
feladatkörnek csekély megvalósítási esélyt adva, Klauer és Mitter (1987, 16)
kevesebb figyelmet szenteltek. A európai egyesülés folyamata azonban új 
határozatokat, törvényeket teremtett, amelyek hatással vannak a fogyatékkal élő
emberek életére. Így Schleicher 1994 (Hrsg. 12) óta egyre inkább a
művelődéspolitikát tekinti fontosnak:

„A szisztematikus és összehasonlító elemzéseknek a célja, hogy a jogi és
gazda sági integrációs processzeket követő oktatáspolitikai utókezelés
csökkenjen, hogy érvelési segitséget nyújtson a hivatalos oktatás -
politikával való vitához és hogy egy közös európai müvelődés ill. identitás
kialakulását támogassa. (...) Ez bizto sítaná a művelődés sokféleségét és
flexibilitását egy értelemadó értékorientáció és keretszerű oktatáspolitika
egységében Európán belül.”

5. Az összehasonlító kutatások formái és kategóriái

A dolgozatok tartalma alapján Klauer és Mitter (1987, 11-19) három formát emlí-
tenek:
– globális elemzés vagy „total analysis” (elsősorban a huszadik század első felé -

ben),
– problémacentrikus elemzés vagy „problem approach” (a hatvanas években a

kibővült információ hatására),
– problémacentrikus elemzés makroszinten, mellyel ismét az első pontnál em -

lített globális elemzéshez közelítünk.
Mindezeken túlmenően szeretnék három kategóriát metodológiai szempontból
megkülönböz tetni:
– szisztematikus összehasonlítás,
– országos felmérés mint „implicit összehasonlítás”,
– utazási beszámoló.



Amíg a „szisztematikus összehasonlításban” elsősorban empirikus anyaggyűjtés
történik, az „országos felmérés” egy vegyes módszert alkalmazó kutatási 
felépítményen alapszik, amely a globális elemzés és a problémacentrikus elemzés
közötti intervallumban mozog. Az „utazási beszámoló” rövidebb-hosszabb,
általában szakfolyóiratokban megjelenő, többnyire szubjektív élményen alapuló
külföldi utak szakmai leírása.

6. Az összehasonlítás kritériumai

Froese fejlesztette ki 1983-ban (1983, 63-65) az összehasonlítás hat kritériumát,
melyek mind a mai napig érvényesek. Ezek közül szeretnék kettőt kiemelni,
melyek a később bemutatásra kerülő szisztematika esetében jelentőséggel bírnak:
– Az „explicit” összehasonlítás mellett manapság egyre inkább az „implicit”

össze hasonlítást használják, ami azt jelenti, hogy a kutató egy adott ország
tényszerű adatait közli anélkül, hogy ezt egy másik ország rendszerezett ada-
taival állítaná szembe. Ez egyrészt gyakran nem lenne megvalósítható,
másrészt feltételezhető, hogy az olvasó számára saját országának oktatási
rendszere ismert.

– Az összehasonlításhoz szükséges egy fölérendelt kritérium: a „tertium 
comparationis”.

7. A nemzetközi összehasonlító gyógypedagógia módszerei a
bölcsészettudományok módszerei tükrében

A klasszikus vizsgálati módszerek ismertek:
– empirikus elemzés (Noáh, Eckstein),
– hermeneutika (Schleiermacher, Dilthey, Gadamer),
– fenomenológia (Husserl),
– rendszerelmélet (Luhmann, Maturana, Varela, Bronfenbrenner)

(lásd Klauer/Mitter 1987; Danner 1998; Gadamer 1965; Gadamer/Boehm
Hrsg. 1976; Krüger 1997; Bronfenbrenner 1981).

A nemzetközi összehasonlító gyógypedagógia értékét az mutatja, hogy jóval
korábban, mint ahogy más disciplínák, már használta az úgynevezett „kevert
módszerű kutatási elvet” (me thodengemischtes Forschungsdesign). Így ajánlja
már 1970-ben a „Frankfurti iskola” „kriti kus elméletének” egyik képviselője
Robinsohn:

„Történelmi interpretálás, funkcionális elemzés, kvantitatív adatgyűjtés és
-kezelés, valamint az okok szintetikus interpretálásának és az előrelátható vagy
célzott változás irányzatának a kombinációja.” (Robinsohn 1970 Klauer/Mitter
1987 szerint, 13)
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8. A nemzetközi összehasonlító gyógypedagógia szisztematikája
és problémái

Mint már említett, Bürli 1993-ban mutatta be nemzetközi összehasonlító gyógy-
pedagógiai rendszerét (lásd Bürli 1997, 19-36). Ebből kiindulva próbáltam meg
továbblépni tekintettel Speck (1991, 218-223), Froese (1983), Dilthey (Danner
szerint 1998) és Gadamer (1965, u.a. Hrsg. 1976) munkáira. 

A problémák négy fő területre oszthatók:
– a gyógypedagógia önmagában,
– az összehasonlítandó országok,
– az összehasonlítás alapjául szolgáló források,
– és az összehasonlítók.

2. ábra   A nemzetközi összehasonlító gyógypedagógia szisztematikája Bürli,
Speck, Froese, Dilthey és Gadamer alapján



Mindezeken kívül gyakorta okoz még nehézséget a történetiség is. Egyrészről a
nemzetközi összehasonlításhoz a történetiséget is hozzá kell rendelni, másrészt
különösen az összehason lító munkák esetében az aktualitások permanens
veszteségével is számolni kell a feldolgo záshoz szükséges idő múlásával. Ezek
után tételesen is:

8.1. az összehasonlítás szempontjai

Alapvetően az összehasonlítás egy meghatározott kritérium nélkül értelmetlen. Ez
a kritérium magából az összehasonlítás tárgyából a „gyógypedagógiából” adódik,
amely közismerten igen sokrétű:
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3. ábra    Az összehasonlítás szempontjai



– A központban maga a gyógypedagógia áll sajátos elméleteivel, alapelveivel,
paradigmái val.

– Az első kört a gyógypedagógia részterületei alkotják. Ezt a kört Bürli (1997,
20-21) mo delljéből kiindulva az alábbi szempontokkal bővítettem:
– terminológia,
– a fogyatékkal élő emberek jogai,
– a család, szülők helyzete (ezt ugyan Bürli figyelembe veszi, de nem tár-

gyalja kü lön fejezetként) (Bürli 1997, 25),
– az integráció/inklúzió.

– A második kör a határtudományokat mutatja. Ezeket Bürli (1997, 30) ugyan
említi, de ábrájába már nem építi bele. De olyan országokban, mint pl.
Magyarország, ahol az egységes gyógypedagógia modellje még érvényesül, a
határtudományok figyelembevétele nélkül a gyógypedagógia feldolgozása
elképzelhetetlen.

– A harmadik kör a befolyásoló tényezőket ábrázolja (Bürli 1997, 22-28). Itt a
bővítések a következők:
– geográfia/ökológia,
– infrastruktúra,
– törvénykezés,
– kultúra,
– nevelés és
– emberkép.

Ha egy összehasonlító kutatás csak egy részterületet ragad is ki, az értékelés során
elkerülhe tetlen, hogy tudatában legyünk azoknak az összefüggéseknek, amelyek-
ben a gyógypedagógia működik.

Végül keretként a megközelítési szempontokat fontos megnevezni, mert ezek-
től függően változik az összehasonlítás eredménye.

8.2. az összehasonlítandó országok

a) Szoros értelemben vett nemzetközi összehasonlítás csak akkor történik, ha
legalább két országot állítunk szembe egymással.
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4. ábra    A szisztematikus összehasonlítás – „explicit” összehasonlítás

.........



b) Ha csupán egy ország bemutatása történik, Bürli szerint szigorúan véve nem
lehet szó összehasonlító gyógypedagógiáról (1997, 33). De ugyanakkor ő
maga is utal az „implicit” összehasonlításra (lásd fent).

Szeretném ezért a következő definiciót javasolni:
Nemzetközi összehasonlító gyógypedagógiáról akkor beszélhetünk, ha egy adott
ország gyógypedagógiája ill. egy gyógypedagógiai részterülete legalább egy
másik ország gyógy pedagógiájával valóban kapcsolatba kerül. A kapcsolat
megteremtése lehet „explicit” – szem beállítás útján – vagy „implicit” – a saját
gyógypedagógiai rendszerre való hivatkozás által.

8.3. az összehasonlítás alapjául szolgáló források
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6. ábra     Az összehasonlítás forrásai

5. ábra   Országos felmérés – „implicit” összehasonlítás
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Az ábra az „adott forrásokat” és az „egyéni felmérés” lehetőségeit mutatja. Nem
beszélhetünk mindegyik esetben azonos mértékű objektivitásról. De ez okból nem
szabad kizárni eleve egyiket sem, hiszen a források sokrétűsége teszi csak
lehetővé, hogy egy differenciált képet kapjunk éppen a globális elemzés során.
Természetesen minden forrást ellenőriznünk kell a Klafki által feldolgozott
„hermeneutikai analizis” alapján (Klafki 1971, 126-153).

8.4. az összehasonlítók hermeneutikai szempontból 

Függetlenül attól, hogy egy kutató a saját vagy más országot mutat be, vagy össze-
hasonlító dolgozatokat vet össze egymással, mindenképpen figyelembe kell venni
az összehasonlító személy „hermeneutikai helyzetét”. Ez különösen vonatkozik az
országos felmérés kategóri ájára, ahol implicit összehasonlítás történik.

Már Dilthey is felhívja a figyelmet arra, hogy a források értelmezésénél az
interpretáló „szubjektív élethelyzetét” figyelembe kell venni (Dilthey Danner
szerint 1998, 86-87; Krüger szerint 1997, 183). Gadamer még tovább megy,
amikor „objektív elfogultságról” ír (Gadamer 1965, 311; Danner szerint 1998,
83). Ez abból adódik, hogy az interpretáló maga is része a történésnek, az anali -
zált források hatására maga is változik. Az interpretálónak ennek min denképpen
tudatában kell lennie és ennek megfelelően erre utalni. Másrészt fel tétlenül
törekednie kell a források tartalmának alkalmazására, hogy ezeket értékelhesse.

9. Összefoglalás

Mondhatjuk, hogy a nemzetközi összehasonlító gyógypedagógia egy olyan relatív
fiatal disz ciplina, amelynek jelentősége az európai politikai fejlődés hatására
egyre növekszik. Ahhoz, hogy ez a politikai folyamat ne nyomja el a gyógy -
pedagógia tudományos önállóságát, tudatos kölcsönös eszmecserét kell folytatni
felismerve a szükségletet, ezt a diszciplinát továbbfej leszteni és módszereit,
tudományos alapjait megerősíteni.
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7. ábra    Az összehasonlító (komparativista) és a hermeneutikai helyzete



114

irodalom

ANWEILER, OSKAR: Bildungsforschung und Bildungspolitik in Osteuropa und der
DDR. Hannover 1975.

ANWEILER, OSKAR/KUEBART, FRIEDRICH (Hrsg.): Bildungssysteme in Osteuropa -
Reform oder Krise? Berlin 1983.

ANWEILER, OSKAR u.a.: Bildungssysteme in Europa. Weinheim/Basel 4. völlig über-
arbei tete und erweiterte Auflage 1996.

BACHMANN, WALTER/GORDOS-SZABó, ANNA/LÁNYI-ENGELMAYER, ÁGNES: Biogra -
phien ungarischer Heilpädagogen (in deutscher, ungarischer und englischer
Sprache). Rheinstetten 1977.

BACHMANN, WALTER/MESTERHÁZI, ZSUZSA (Hrsg.): Trends und Perspektiven der ge -
genwär tigen ungarischen Heilpädagogik - Beitrag zur europäischen
Geschichte der Heil päd agogik -. Giessen 1990.

BRONFENBRENNER, URIE: Die ökologie der menschlichen Entwicklung. Stuttgart
1981.

BÜRLI, ALOIS: Sonderpädagogik in Europa oder europäische Sonderpädagogik? Zu
einem Ver gleich des Unvergleichbaren. In: AMREIN,
CHRISTINE/ZÁSZKALICZKY, PÉTER (Hrsg.): Die Sonder pädagogik im Prozess
der europäischen Integration. Viertel jahreszeitschrift für Heil pädagogik und
ihre Nachbar gebiete (VHN). 63 (1994) 2. 235-252.

BÜRLI, ALOIS: Sonderpädagogik international. Vergleiche, Tendenzen, Perspektiven.
Luzern 1997.

DANNER, HELMUT: Methoden geisteswissenschaftlicher Pädagogik. Einführung in
Herme neu tik, Phänomenologie und Dialektik. München / Basel 1979; 4.
überarb. Auflage 1998.

DILGER, BERNHARD u.a. (Hrsg.): Vergleichende Bildungsforschung. DDR, Osteuropa
und inter kulturelle Perspektiven. Festschrift für Oskar Anweiler zum 60.
Geburtstag. Berlin 1986.

ERDÉLYI, ANDREA: Ungarische Heilpädagogik im Wandel. Entwicklung und Situation
der Heilpädagogik in Ungarn angesichts des politischen Systemwandels
unter beson derer Berücksichtigung der Geistigbehindertenpädagogik.
Würzburg 2002.

FROESE, LEONHARD/HAAS, RUDOLF/ANWEILER, OSKAR: Bildungswettlauf zwischen
West und Ost. Freiburg 1960.

FROESE, LEONHARD/BLUMENTHAL, VIKTOR VON u.a.: Grundfragen der Vergleichenden
Erzie hungs wissenschaft. München 1981.

FROESE, LEONHARD: Ausgewählte Studien zur Vergleichenden
Erziehungswissenschaft. Posi tionen und Probleme. München 1983.

GADAMER, HANS-GEORG: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen
Her me neutik. Tübingen 2. Auflage 1965.

GADAMER, HANS-GEORG/BOEHM, GOTTFRIED (Hrsg.): Seminar: Philosophische
Herme neutik. suhrkamp taschenbuch wissenschaft. Frankfurt 1976.



115

KLAFKI, WOLFGANG: Hermeneutische Verfahren in der Erziehungswissenschaft. In:
KLAFKI, WOLFGANG u.a. (Hrsg.): Funk-Kolleg Erziehungswissenschaft.
Erziehungswissen schaft 3. Eine Einführung. Weinheim 1971.

KLAUER, KARL JOSEF/MITTER, WOLFGANG: Grundfragen einer Vergleichenden
Sonderpäda gogik. In: KLAUER, KARL JOSEF/MITTER, WOLFGANG (Hrsg.):
Handbuch der Son derpädagogik Band 11: Vergleichende Sonderpädagogik.
Berlin 1987.

KODRON, CHRISTOPH u.a. (Hrsg.): Vergleichende Erziehungswissenschaft:
Herausforde rung - Vermittlung - Praxis; Festschrift für Wolfgang Mitter zum
70. Geburtstag. Köln 1997.

KRÜGER, HEINZ-HERMANN: Einführung in Theorien und Methoden der
Erziehungswissen schaft. Band II. Opladen 1997.

SCHLEICHER, KLAUS (Hrsg.): Zukunft der Bildung in Europa. Nationale Vielfalt und
Eu ropäi sche Einheit. Darmstadt 1993.

SEKTION REHABILITATIONSPäDAGOGIK UND KOMMUNIKATIONSWISSENSCHAFT DER

HUMBOLDT-UNIVERSI TäT ZU BERLIN (Hrsg.): Studienmaterial zur Pädagogik
physisch-psychisch Geschädigter. Ver gleichendes Fachwörterbuch. Kézirat
27-30., 33-36., 55., 56., 65/1., 65/2., 66. füzet. Berlin 1983-1986.

SPECK, OTTO: System Heilpädagogik: eine ökologisch reflexive Grundlegung.
München/ Basel 2. aktualisierte Auflage 1991.

WILLMANN, BODO u.a. (Hrsg.): Bildungsreform und Vergleichende
Erziehungswissen schaft. Aktuelle Probleme - historische Perspektiven.
Leonhard Froese zum Gedenken. Münster/New York 1995.

KöSzöNTéS

A Magyar Paralimpiai Bizottság elnöksége Benczúr Miklósné dr. főiskolai docens asszonyt, az
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar Szomatopedagógiai Tanszékének
vezetőjét érdemes és eredményes munkássága elismeréseként Magyar Paralimpiai Érdemérem -
mel tüntette ki.

Március 15-e alkalmából az okatatás területén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
Magyar Bálint oktatási miniszter Piller Tibort, a budapesti Éltes Mátyás Általános Iskola és
Gyermekotthon igazgatóhelyettesét, Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszttel tüntette ki.

Mindkettőjüknek szívből gratulálunk!

Gordosné dr. Szabó Anna


