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A gyógypedagógiai tudás hasznosulása 
a közoktatásban
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Bevezetés

A gyógypedagógus-képzõ felsõoktatásban is nyomon követhetõ az a trend,
amely szerint a 90-es évek közepétõl jelentõsen megnõtt a képzésben részt -
vevõ hallgatók száma. Ez a növekedés 2001-tõl elsõsorban az esti-levelezõ ta -
go zatos második alapképzésben volt a legdinamikusabb és messze meg ha lad -
ta a nappali tagozaton tanuló gyógypedagógus hallgatók számát.
A 2001-es tanévtõl, felsõoktatás-politikai döntés alapján tanévenként 400

hallgatóval növekedett az állami finanszírozott képzésbe belépõ hallgatók
részaránya, akik pedagógusképzésben szerzett korábbi diplomájukra építve
tanulás ban akadályozottak pedagógiája, pszichopedagógia és logopédia sza -
kon folytattak tanulmányokat.
A felsõoktatás-politikai döntés hátterében az a felismerés húzódott meg,

hogy a három legnagyobb létszámú népességcsoport gyógypedagógiai ellátá -
sát igénylõ tevékenységi területeken regionálisan különbözõ mértékben, de
or szá gosan összességében igen alacsony, mintegy 40% körüli a gyógy peda -
gógiai tanári ellátottság. A közoktatás átalakuló, differenciálódó szolgáltatási
rendszere – különös tekintettel a vidéki, kistérségi ellátás hiányosságaira, -
folyamatosan igényli a speciális képzettségû szakemberek pályára lépését.
Az államilag támogatott hallgatói létszám nagyobb arányban – 3 tanévre

vetítve évi 300 fõ esetében – a budapesti, a fennmaradó a gyõri és kaposvári
képzõhelyek között oszlott meg.
A gyógypedagógus-képzõ felsõoktatás gesztor-intézményében, az Eötvös

Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Ka -
rán felsõoktatás-fejlesztési kutatás keretében kérdõíves módszerrel vizsgá -
latot végeztünk azoknak a hallgatónak a körében, akik 2004 június-2005.
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január és 2005. júniusi záróvizsga-idõszakban második alapképzés keretében
fejezték be tanulmányaikat az említett szakokon. 
Meg kell említeni, hogy ugyanazon évfolyamon és szakokon az államilag

finanszírozott és költségtérítéses képzésben együtt-tanuló hallgatói létszám
összefonódik, a költségtérítéses képzés lehetõsége a képzésbe évente újabb
hallgatókat vont be. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy az államilag finanszírozott
hallgatók harmadik 300 fõs csoportja bizonyos késleltetéssel, csak 2005 szep -
tem berében kezdte meg tanulmányait, így az õ adataik kutatásban nem szere-
peltek. A hallgatói létszám emelkedése a képzõintézmény számára jelen tõs
oktatási többletfeladatot jelentett a képzés mennyiségi-minõségi kér dé seinek
valamennyi ellentmondásával együtt, jelentõs közoktatási szük ségletet elégí-
tett ki.

A kutatás célja és módszere

A kutatás arra irányult, hogy a képzõintézménynek rátekintése legyen a meg -
nö vekedett szakválasztás mögött húzódó társadalmi igényekre, annak megis -
merésére, hogyan hasznosul a megszerzett gyógypedagógiai tudás a sajátos
nevelési igényû gyermekek közoktatási ellátásában. A közreadott anyag része
annak a pályázatos kutatásnak, amely 2002-2003 között az Oktatási Minisz -
té riumtól elnyert felsõoktatási pályázatos kutatás keretében folyt „A gyógy pe -
da gógus-terapeuta képzés megújítása” témában (Gerebenné, 2003). Intéz mé-
nyi szinten, további pályázati feltételek hiányában szükséges volt ismereteket
szerezni arra vonatkozóan is, hogy az esti tagozatos másoddiplomás gyógype -
dagógus-képzésben tanári szakirányon hogyan hasznosulnak az öt féléves
képzésben szerzett ismeretek 
Kutatásunk alapanyagát 710 hallgató kérdõíves vizsgálatának feldol go zá sa

jelentette, akik a záróvizsgát követõen önkéntesen adtak választ a kér dé sek re.
A választ adó hallgatók 58 %-a államilag finanszírozott, 42 %-a költség -

térítéses képzésben tanult. 

Eredmények

1./ Alapadatok 

A diplomázó hallgatók szakonkénti megoszlásának mutatói az alábbiak:
Tanulásban akadályozottak pedagógiája /TATA/ szakos gyógypedagógiai tanár 325 fõ
Logopédia /LOTA/ szakos gyógypedagógiai tanár 213 fõ 
Pszichopedagógiai /PSZTA/ szakos gyógypedagógiai tanár 172 fõ
A pálya igen nagyarányú elnõiesedését jelzi a férfi hallgatók 3%-os aránya,
amelyben a pedagógus-pálya iránti motiváció alacsony szintje, a segítõ-
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szakma más szakmákkal szembeni kedvezõtlenebb anyagi vonzereje mellett az
is szerepet játszhat, hogy a segítõ attitûd, mint pályamódosító tényezõ, a nõk
körében – jelen esetben 97%-os hallgatói arányban - nagyobb motivációval bír. 
A nappali tagozatos hallgatóktól mind elõképzettséget, mind korosztályi

összetételt tekintve eltérõ csoportok más-más szakterületi igények alapján
léptek be a gyógypedagógus-képzésbe. 

2./ Életkorok-hallgatók-szakok

Az életkori megoszlás
szem pontjából a hallga tók
többsége, birtokolva ko -
ráb ban szerzett peda gó -
 gus diplomájának ta pasz -
talatait, 30-40 év kö zötti,
s közel azonos ará nyú a
pálya kezdetén álló 25-30
éves korú és a 40 év feletti
hallgatók rész ará nya. 
Ha a hallgatók élet -

kori megoszlását szakos
bontásban elemezzük, lát -
ható, hogy a pszichopedagógiai szakon tanulók élet kori megoszlása bizonyos
elté rést mutat a tanulásban akadályozottak peda gógiája és a logopédia szakon
tanulók közel azonos arányú meg oszlásához képest. 

3./ Lakóhely-hallgatók-szakok

Lakóhely szerinti meg -
osz lásukat figyelembe vé -
ve örvendetes, hogy 75%-
ban vidéki hallgatók vettek
részt a képzésben. Ezen
belül is pozitívan értéke -
lendõ a kistelepülésekrõl
(község, falu) érkezõ hall -
gatók ará nya. 
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4./ Munkáltatók-hallgatók-szakok

A hallgatóknak csekély
há nyada folytatta tanul -
má nyait a munkáltatói
szán dék ellenére. A mun -
kál tatók többsége maga
kezdeményezte, ill. elfo -
gad ta az ott dolgozók kez -
deményezését és kihasz -
nálta a felkínált tovább -
tanulási lehetõséget. A
hallgatók között vannak
olyanok is, akik jelenleg
munkahellyel nem rendel -
keznek, gyesen vannak,
így saját elhatározásból kezdték meg tanulmányaikat. De nem hagyható
figyelmen kívül azoknak a hallgatóknak a csoportja sem, akik – munkahely-
változtatási, pályamódosítási szándékkal, jobb egzisztencia reményében –
vállalták munkáltatójukkal szemben a továbbtanulást. A nagyobb arányú mun -
káltatói támogatás ellenére a hallgatóknak csak kisebb hányada rendelkezett
tanul mányi szerzõdéssel, amely biztosítja számára a tanulmányi kedvez mé -
nye ket, a munkahelyi garancia lehetõségét. A vizsgálat alapján nem tisz -
tázható, miért nem élnek a munkaadók a tanulmányi szerzõdés megkötésének
lehetõségével annak ellenére, hogy – amint késõbb látható, nagy arányban
élnek a képzett szakember alkalmazásának lehetõségével. 
A továbbtanuláshoz való munkáltatói hozzáállás szakonként érdekes

különbségeket mutat, amelyek a három nagy szakterület szakemberigényének
sajátosságaiba is bizonyos betekintést nyújt. (4. táblázat). 
A legnagyobb arányú, 90% (54+36) támogatottságot a tanulásban

akadályozott szakra jelentkezõk élvezték. Ezek a hallgatók többségükben
gyógy pedagógiai intézmények, speciális tantervû általános iskolák mun ka tár -
sai. A munkáltató tudatában van annak, hogy az ott dolgozó pedagógusoknak
a törvényi elõírások értelmében meghatározott idõn belül gyógypedagógiai
tanári szakképesítést kell szerezni ahhoz, hogy a gyógypedagógiai ellátásban
dolgozzanak, illetve speciális feladat-ellátási kötelezettségüknek – integrált
nevelést folytató intézmény esetében – csak szakképzettség birtokában tehet-
nek eleget. A hallgatók elmondása alapján ismerjük, hogy gyakran két-három
felvételi próbálkozás után kezdhették meg tanulmányaikat. Vannak speciális
intézmények, ahol egy évfolyamon 3-4 kolléga tanul egyszerre. 
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A logopédia szakon ta nu -
ló hallgatók esetében más
a helyzet. A képzésre je -
lentkezõ hallgatók alap -
dip lomájuknak megfelelõ
helyeken, óvodában, álta -
lá nos és középfokú is ko -
lá ban dolgoznak, mivel
lo gopédiai tevékenységet
szakismeret nélkül nem
végezhetnek. Jelentõs há -
nya duk, felismerve a (túl -
nyomóan) vidéki ellátás
hiányos ságait és az újabb
szakképzettségben rejlõ egzisztenciális lehetõségeket maga kezdeményezte a
továbbtanulást. A munkáltatók részérõl az játszhat szerepet, hogy az
intézmény tudatosan kívánja bõvíteni a pedagógiai szolgáltatások körét, meg
kívánja szüntetni a helyi ellátás fehér foltjait. Bizonyára ez is közre játszik
abban, hogy elhanyagolható a jelentkezést ellenzõ munkáltatók száma és itt a
legnagyobb, 93% a pozitív viszonyulás. 
A munkáltatói hozzáállás – a három szak viszonylatában – a pszicho pe -

dagógia szakra jelentkezõk körében alacsonyabb annak ellenére, hogy a saját
kezdeményezésû továbbtanulási szándék a logopédia szakra jelentkezõkével
azonos. Miközben ismeretes a tanulási nehézségek, viselkedési problémák,
devianciák számának növekedése a gyermekpopulációban, szerepet játszhat
ebben az, hogy a munkáltatók talán kisebb arányban mérik fel a társadalmi
beilleszkedési zavarok csökkentésében hasznos közoktatási segítséget nyújtó
pszichopedagógiai szakképzettség fontosságát a másik két szakkal szemben.
Ezt jelzi feltehetõen a munkáltatók relatíve magas (12%) elutasító, ellenzõ
attitûdje is. 

5./ Szakképzettség-hallgatók-szakok

Egy képzõintézmény számára nem elhanyagolható szempont annak ismerete,
hogy a pedagógusképzés különbözõ színtereirõl a gyógypedagógus-képzésbe
belépõ hallgatók tudáselemei a pedagógusképzés melyik területérõl
származnak. Bár a késõbbi gyógypedagógiai tevékenységben is elkülönülnek
a korosztályi megsegítés egyes formái, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a
másoddiplomás képzésbõl kilépõ gyógypedagógus nem fog „korosztályt 
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váltani”. A korábbi óvodapedagógusi szakképzettséggel rendelkezõ 
gyógypedagógus új szakképzettségének birtokában, foglalkozhat az iskolás
vagy serdülõ korosztállyal. Az egyes szakok speciális képzési programjai nem
a közvetlenül megelõzõ tanulmányi ismeretek bázisán épülnek fel, hanem a
szakterület sajátos sá gai nak megfelelõen átlépik a korosztályi határokat. A
korábbi szak kép zett sé gekre való rátekintés emellett olyan mutatónak is 
felfogható, hogy munkaadói szinten a közoktatás gyakorlatában az egyes
pedagógiai területek hogyan kívánják hasznosítani a speciális pedagógiai
ismereteket. 
A tanulásban aka dá -

lyozott szakra jelentkezõk
fele tanítói, közel kéthar -
ma da tanító, tanári szak -
kép zettséggel rendelkezik
a kisebbik hányad óvo da -
p e dagógusi szakkép zett -
ség gel szemben. Õk lesz -
nek várhatóan azok, akik
korábbi szakképzett sé gü k -
re építve a speciális is -
kolák és szakiskolák tanu -
lóinak megse gítésé ben és
az általános iskolai integ -
rációban fogják pedagó giai ismereteiket hasznosítani. Úgy tûnik, bár az óvoda
világa is igényli a speciálisan képzett szakembert az eltérõen fejlõdõ gyer -
mekek megsegítéséhez, az óvodai integráció feladatainak megvalósításához,
számuk kisebb hallgatói hányadot tesz ki és ezen a területen egy kevésbé
hangsúlyos közoktatási igényt jelez. Mindez a korosztály fejlõdési sajá tos -
ságainak, az egyéni fejlõdés dinamikájának ismeretében szakmailag érthetõ. 
Más a logopédia és a pszichopedagógia szakra jelentkezõk összetétele a

ko rábbi szakképzettség szempontjából. Közel azonos arányú, a jelentkezõk
mintegy kétharmada óvodapedagógus. A jövendõ logopédusok között elha -
nyagolható (2%) az általános iskolai tanárok száma, ami a pszichopedagógia
és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakra jelentkezõk között ugyanak-
kor közel azonos. Mindezek jelzésértékûek arra vonatkozóan, hogy a beszéd
és nyelvi zavarok, a tanulási, beilleszkedési nehézségek szükségszerû óvo-
dáskori ellátása mellett, a tanulási, magatartási problémák speciális keze lése
iránti igény tanári szakképesítéssel rendelkezõk körében is fokozott. 
Érdekes és egyben elgondolkodtató, hogy a középiskolai tanári szak kép -

zett séggel belépõk száma mindhárom szakon igen alacsony. Ebben az újólag
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szerezhetõ fõiskolai és korábbi egyetemi végzettségi szintek közötti különb-
ségek, a gyógypedagógiai ismeretek hasznosíthatóságának bizonyta lanságai,
középiskolai világ problémakezelésének közoktatási gyakorlata bizonyára
együttesen játszanak szerepet.
A vizsgált minta még egy igen érdekes szempontra hívja fel a figyelmet.

A három szak között a logopédia az, ahol igen magas, 34%, a gyógypeda -
gógiai tanári szakképzettséggel rendelkezõk száma, akik tevékenységüket –
az újabb diploma szerzése után – a logopédiai ismeretekkel kívánják bõvíteni.
A logopédia szak – a különbözõ, nappali, esti és levelezõ tagozatos kép zé -
sekben végzett gyógypedagógusok számára tehát preferenciát élvez a tovább -
ta nulás területén. Egyben pedig jelzi azt a közoktatási igényt, amely a gyógy -
pedagógia különbözõ területein a logopédiai szolgáltatás bõvítésének vonat -
kozásában megjelennek.
Az „egyéb/kombinált” szakképzettség rovatban megjelenõ százalékos 

arányok azokról a szakképzettségi formákról tudósítanak, amelyek a peda -
gógus mesterség megszerzésének kombinált formáit (óvodapedagógus-tanító,
tanító-tanár, óvodapedagógus-tanító-tanár) jelentik, valamint a mintában az
alacsony elõfordulás miatt statisztikailag másképpen nem kezelhetõ szak kép -
zett séget (pl. szociálpedagógus, konduktor). Ezek megléte a pszicho peda gógia
szakra jelentkezõk körében háromszor annyi, mint a másik két szakon (17%). 

6./ Alkalmazás-hallgatók-szakok

A kutatás egyik célkitûzéseként megfogalmazott felvetésre a 6.sz. táblázat
alapján kapunk választ. Az adatokból kitûnik, hogy a hallgatók fele úgy feje-
zi be tanulmányait, hogy új szakképzettségének megfelelõen munkába állása
biz tosított. A pszichopedagógia szakon végzettek körében ez az arány 12%-al
kevesebb, mint a másik két szak esetében. 
A „távlati” alkalmazás esetében a munkáltatónak ezirányú szándéka hatá -

rozott, de nincsenek meg a közvetlen alkalmazás feltételei. Többnyire anyagi
feltételek, státus hiánya, az alapító okirat módosítása miatt a végzett hall -
gatónak várakoznia kell. E két kategóriát tekintve tehát úgy látszik, hogy a
másoddiplomás gyógypedagógus-képzésben újabb szakképzettséget szerzett
hallgatók nagyobb hányadának alkalmazásával a gyógypedagógiai tudás
eredményesen hasznosul a közoktatásban, a hatékonyság a tanulásban aka -
dályozottaknál a legnagyobb, 81%, a logopédia szakon 74%, a pszicho pe da -
gó gia szakon 64%. Ez utóbbinál ugyanakkor a legnagyobb arányú az alkal -
mazásukat „bizonytalan”-nak tekintõk száma. 
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Bár statisztikailag csekélynek tekinthetõ 2-3% azoknak a hallgatóknak az
aránya, akiket a munkáltató „nem kíván alkalmazni” - többnyire személyes
okok, a speciális feladatvállalás szándékának hiánya miatt. 
Az a felsõoktatás-politikai döntés tehát, amely megemelte a három szakon

az államilag finanszírozott másoddiplomás hallgatói keretszámot, jó 
befektetésnek bizonyult. Segítséget nyújtott az intézményeknek, hogy
munkatársaik megfelelõ szakképzettséget szerezzenek, csökkenjen a gyógy -
peda gógia szakképzettséggel rendelkezõk aránya az intézményekben. Mind
az egyének, mind az intézmények jelentõsen mentesültek a tovább tanulás
anyagi támogatásától, amely
a bérezés és a költség -
térítés ismeretében a mun -
ka vállaló felnõtt lakosság
szempontjából fontos té -
nye zõ. Nem utolsó sorban
pedig,– a helyi igényeknek
megfelelõen – különös te -
kintettel a vidéki gyógy -
pedagógiai ellátás hiányos -
ságaira, nagyobb lehetõség
nyílott a szolgáltatások to -
vábbfejlesztésére.  

7./ Preferenciák-hallgatók-szakok

A három szakterületen más-más tevékenységek kapnak hangsúlyt a végzett
hallgatók munkába állása alapján. Visszajelzéseik választípusai kirajzolják
azo kat a preferenciákat, amelyek a közoktatás területén a gyógypedagógiai is -
meretek hasznosítását jelentik. 
Felhívják ugyanakkor a figyelmet egy olyan kedvezõtlen jelenségre, amely

napjainkban egyre nagyobb gyakorisággal a fejlesztõpedagógiai és a gyógy-
 pedagógiai tevékenység differenciálatlan kezelését, „összemosását” jelenti.
Tanulmányunknak nem célja ennek a sajátos szakmai kérdésnek a tárgyalása.
A pedagógusszakmák együttmûködésére építõ közoktatási változások idõ -
szakában azonban a munkaadók és munkavállalók, a képzõk és a hallgatók
szempontjából igen lényeges a tevékenységi profilok, a kompetenciahatárok
egyértelmû megfogalmazása, a szakképzettség alapján végzett munka fela -
datok tisztázása. 
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7.1. A Tanulásban akadályozott pedagógiája szakon szerzett ismeretek
hasznosítása a közoktatási feladatok ellátásában

7.1.1. Helyi ellátás továbbfejlesztése: az eltérõ tantervû általános iskolában
– 1-4. osztályban 
– 5-8. osztályban
– speciális szakiskolai tagozaton
– hátrányos helyzetû tanulók megsegítésében
– kollégiumi nevelõtanárként
– napközis nevelõtanárként
– szabadidõ-pedagógusként
– összevont tanulócsoport vezetõjeként 

7.1.2. A sajátos nevelési igényû gyermekkel végzett munkában

– az óvodai nevelésben (kognitív képesség fejlesztés, logopédiai óvodai
fej lesztés)

– gyógypedagógiai óvodai ellátásban
– integrált nevelés/oktatás területén
– (többségi) általános iskolai fejlesztõmunkában (részképesség-zavarok,
viselkedészavarok korrekciója)

– (többségi) általános iskolában a szakmai munka koordinálásában

7.1.3. Fejlesztõ pedagógiai munkában a többségi általános iskolában 

– az intézmény fejlesztõpedagógusaként
– fejlesztõpedagógiai tanácsadóként
– kis létszámú /(fejlesztõ)/osztály vezetõjeként
– gyermek/tanulócsoportban az eredeti szakképzettség és saját elképzelések
alapján, munkaadói feladat-megjelölés nélkül (!)

7.2. Logopédia szakon szerzett ismeretek hasznosítása a közoktatási
feladatok ellátásában

7.2.1. Helyi ellátás továbbfejlesztésében

– logopédusként óvodában
– logopédusként (többségi) általános iskolában
– logopédusként speciális tantervû általános iskolában
– logopédusként egyéb gyógypedagógiai intézményben
– terápiás feladatok ellátásában részképesség-zavarok esetén
– terápiás feladatok ellátásában tanulási zavarok esetén az általános iskola
alsó tagozatán 
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– terápiás feladatok ellátásában tanulási zavarok esetén az általános iskola
felsõ tagozatán

7.2.2. Helyi szolgáltatás bõvítése

– szakszolgálati munkában, vizsgáló és tanácsadó tevékenység folytatá -
sában 

– logopédiai osztály szervezésében
– utazó logopédiai hálózat létrehozásában
– logopédiai korai ellátás speciális feladatainak megoldásában
– csecsemõotthoni ellátásban 

7.2.3. Egyéb fejlesztõ tevékenység folytatása

– fejlesztõ pedagógusként 1-4. osztályokban
– integrált nevelésben
– a nyelv és beszédfejlesztõ pedagógiai tevékenység szakmai feladatainak
átalakításában

– egyéni vállalkozóként

7.3. Pszichopedagógia szakon szerzett ismeretek hasznosítása a közok-
tatási feladatok ellátásában

7.3.1. Fejlesztõ tevékenység folytatása

– fejlesztõpedagógusként
– fejlesztõpedagógiai munkát segítõ szakemberként
– viselkedészavarok esetén az óvodában, általános iskolában
– viselkedészavarok esetén sajátos nevelési igényû gyermekek nevelésében
– terápiás feladatok ellátása részképesség-zavarok (diszlexia, diszgráfia,
diszkalkúlia) korrekciójában

– diagnosztikai és fejlesztõ munkában 3-18 éves korú gyermekek körében 
– hátrányos helyzetû gyermekek megsegítésében 

7.3.2. Helyi szolgáltatás bõvítése

– szakszolgálati munkában, nevelési tanácsadóban
– családgondozói munkában
– önismereti csoportok vezetésében
– sajátos nevelési igényû gyermekek integrált nevelésének segítésében

7.3.3. Egyéb speciális feladatellátás

– gyógypedagógiai ismeretek oktatása gyermekfelügyelõ képzésben
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– gyógypedagógiai ismeretek oktatása gyógypedagógiai asszisztens -
képzésben

– felnõtt értelmi sérültek ellátásában
– autisták ellátásban
– gyermek/tanulócsoportban az eredeti szakképzettség és saját elképzelések
alapján, munkaadói feladatmegjelölés nélkül (!)

8. Összegzés

A nappali tagozatos hallgatóktól mind elõképzettséget, mind korosztályi
össze tételt tekintve eltérõ csoportok más-más szakterületi igények alapján
léptek be a gyógypedagógus-képzésbe.
Kutatásunk azt bizonyította, hogy a végzett hallgatók mintegy kéthar ma -

dá nál a gyógypedagógiai tudás differenciáltan, a helyi közoktatási szolgál -
tatás továbbfejlesztésében jól hasznosul. Ez a tudás ráépül a pedagógus kép -
zés ben elõzetesen megszerzett szakképzettségre. Elmondható, hogy a 
közoktatásban folyamatosan növekszik a többféle szakképzettséggel rendel -
ke zõ pedagógusok száma, akik tanulmányaik alapján alkalmassá váltak a
gyer mek népesség szükségleteinek megfelelõ igények kielégítésére. A két
vagy többdiplomás gyógy/pedagógusok pályára kerülése együtt jár a komplex
pedagógiai tudás felértékelõdésével, a helyi közoktatási rendszerek átala ku -
lásával, a szaktudás konvertálásának lehetõségével. Ennek vidéki viszonylat -
ban pedig nagy szerepe van.
Elmondható továbbá, hogy a felsõoktatási intézmény részérõl hozzáadott

tudás megszerzésével a gyógypedagógus-diplomának a munkaerõpiacon jól
hasznosítható értéke van, hozzájárul az átképzéshez, a pedagógus-munkanél-
küliség kivédéséhez, a helyi igényeket a jelenleginél jobban kielégítõ
szolgáltatási rendszer mûködéséhez. 
A kérdõíves felmérés adatai sok esetben nem nyújtanak kellõ alapot

mélyebb szintû összefüggések megfogalmazásához. Jól jeleznek azonban
olyan tendenciákat, amelyek a felsõoktatás átalakulásának és a munkaerõpiac
változásának idõszakában nem elhanyagolhatók. A társadalomnak szüksége
van a gyógypedagógusra, mint speciálisan képzett szakemberre, aki hatékony
segítõje a fogyatékossággal élõ, a sajátos nevelési igényû népességnek, aki a
tevékenység mûveléséhez szükséges tudástartalmakat és kompetenciákat a
gyógypedagógus-képzõ felsõoktatás rendszerében szerezheti meg. 
A képzõintézménynek – a tudásátadás soktényezõs feladatrendszerének

mûködtetése mellett – különösen az újabb diplomás képzésekben - nem elha -
nya golható feladata az a monitorozás, amely az elõzetes szakképzettségekre
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nyújt rátekintést, másrészt feladata a pályára kerülõk munkaerõ-piaci lehetõ -
ségeinek figyelemmel kísérése. Ezek az információk segíthetik a minõségelvû
képzési programok rugalmas tartalmi elemeinek kialakításához, a közoktatási
és felsõoktatási igények összehangolásához. 
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