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MESTERHÁZI ZSUZSA

Szimpózium összefoglaló

A hazai felsõoktatás napjainkban végbemenõ szerkezeti és tartalmi átala -
kulása következtében a gyógypedagógus-képzés is változik. A képzés aktuá-
lis koncepciójának összetétele: 1) a gyógypedagógus-képzés hazai tradíciói;
2) a jelenlegi képzés tapasztalatainak feldolgozása; 3) az EU egyes országai-
ban folyó gyógypedagógus-képzések összehasonlítása; 4) a gyógypedagógia
tu do mány és határtudományainak fejlõdése; 5) a gyógypedagógus-képzés
kompetenciájának értelmezése. A szimpóziumon elhangzó elõadások kutatási
eredményekre alapozva járulnak hozzá az átalakuló gyógypedagógus-képzés
eszmei, szerkezeti és tartalmi koncepciójának megalapozásához.
A gyógypedagógus-képzés hazai történetének kutatása a gyógypeda -

gógus-képzés fejlõdéstörténeti elemzésére is kiterjed. Feltárulnak azok az
ellentmondások, amelyek a szaktudományi koncepciók, a gyógypedagógusok
gyakorlati kompetenciái és a közoktatás-politikai, szociálpolitikai elvárások
között napjainkban is fennállnak.
A hazai gyógypedagógia kialakulásának kezdeteitõl ápolta a nemzetközi

kapcsolatokat. Különösen jelentõs ez a törekvés a gyógypedagógus-képzés -
ben. Az összehasonlító gyógypedagógia napjainkban is mûvelt témaköre a
gyógypedagógiai szaktudományi tartalmak és gyakorlati ismeretek köz -
vetítése a gyógypedagógusok képzésében. Az Európai Felsõoktatási Térség
tartalmi és jogi harmonizációjához hozzájárul az átalakuló gyógy pedagógus-
képzés is. 
A gyógypedagógiai antropológia legújabb elméleti kutatási eredményei

szerint a fogyatékossággal élõ embernek nincs külön antropológiai statusa, a
legsúlyosabb fokú károsodások esetén is összetéveszthetetlenül emberi
jelenségrõl beszélhetünk. Kijelenthetõ, hogy a gyógypedagógiának nincs kü -
lön antropológiája, hanem alapjául szolgál az általános emberkon cepciónak.
A gyógypedagógusok képzésében ez az emberkép jelenik meg. 
A gyógypedagógusok pályaútját és társadalmi helyzetét vizsgáló szocio -

lógiai kutatás eredményei azt bizonyítják, hogy a pályán maradást elsõsorban
humanista meggyõzõdésen alapuló elkötelezettség és hivatástudat magyaráz -
za, a pálya elhagyása pedig egzisztenciális okokkal és a társadalmi elismert ség
hiányával. Különösen fontos, hogy a gyógypedagógus-képzésben megjelen jen
a gyógypedagógus társadalmi szerepével kapcsolatos tudásanyag.
A közoktatás területén alkalmazott gyógypedagógiai szakmai ismeret és

gyakorlati tudás vizsgálata (600 második alapképzésben tanuló hallgató meg -
kér dezésével) rámutat arra, hogy a közoktatási szolgáltatások fejlesztésében



eredményesen alkalmazható a gyógypedagógiai tudás és tapasztalat. A gyógy -
pedagógus diplomának a munkaerõpiacon jól hasznosítható értéke van. 
A gyógypedagógus valamennyi szakterületén dolgozó gyógypedagógusok

széles körének bevonásával végzett másik vizsgálat bemutatja azt, hogy a
gyógy pedagógiai nevelés és a szolgáltató hálózat differenciálásával, a tevé -
kenységi körök bõvülésével egyre újabb igények fogalmazódnak meg a
gyógy pedagógia elmélete és gyakorlata felé, mint pl.: programozási jártasság,
tan tárgy-specifikus képességfejlesztés, a nevelés hatékonyságának vizsgálata.
A fenti kutatások eredményei közvetlenül hasznosulnak a gyógype da gó -

gus-képzés fejlesztésében: a kétciklusú képzés tantervének, képzési tartal -
mainak, gyakorlati terepeinek átalakításában.
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