
Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia
Pedagógiai Bizottsága  Gyógypedagógiai
Albizottságának mûködésérõl (2002 – 2005)

2002
2002. március 18-án a Gyógypedagógiai Albizottság (GyA) megtartott ülésén
az 1997-ben megjelent Pedagógiai Lexikon, majd az ennek alapján 2001-ben
megjelent Gyógypedagógiai Lexikon fogalomkészletének továbbfejlesztési
lehetõségeivel foglalkozott. A soron következõ feladatok számbavételekor a
résztvevõk egyhangúan egyetértettek azzal, hogy GyA a gyógypedagógiát
érintõ valamennyi lényeges szakmai kérdést továbbra is vitassa meg. Ilyen
kérdések pl. az egyetemi szintû gyógypedagógus-képzés tanterve, a speciális
pedagó gia/gyógypedagógia tudomány értelmezése, a gyógypedagógiai 
alapfogalmak továbbfejlesztése. (Emlékeztetõ: Gyógypedagógiai Szemle,
XXX/2. 153-155.)
Az ülés második részében titkos szavazással megtörtént a GyA háromtagú

vezetésének újraválasztása. Gordosné Szabó Anna bejelentette, hogy két 
ciklusban látta el az elnöki teendõket, ezért most indokoltnak tartja az elnöki
feladatkör átadását. A szavazás eredménye alapján az új elnök: Mesterházi
Zsuzsa, tagok: Gereben Ferencné (titkár) és Gordosné Szabó Anna.
2002. október 25-én a II. Országos Neveléstudományi Konferencia kere -

té ben a GyA megszervezte a „Gyógypedagógia és integráció” címû szim pó -
ziumot, négy elõadással: Mesterházi Zsuzsa, Márkus Eszter, Papp Gabriella,
Szabó Ákosné. Elnök: Mesterházi Zsuzsa, opponens: Szabó László Tamás
(egye temi docens, Deb  receni Egyetem). Az összefoglalót ld. a II. ONK kö -
tetében: 222-227. Az elõadások a Gyógypedagógiai Szemlében megjelentek.

2003
2003. január 18-án „A Ranschburg Laboratórium 100 éve (1902-2002)” téma -
körben, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar (BGGYFK)
Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézete és más intézmények mellett a GyA is
közremûködött a tudományos ülés megrendezésében. A 12 elõadó között
szerepelt a GyA vezetõségének két tagja: Gordosné Szabó Anna és Gereben
Ferencné, aki egyben a fõrendezõje volt az eseménynek, ill. a GyA további
tagjai: Lányiné Engelmayer Ágnes, Csiky Erzsébet és Zsoldos Márta.
(Gyógypedagógiai Szemle, 2003. XXXI/3. 219.)
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2003. május 5-én az ELTE BGGYFK Tudományos Tanácsa és a GyA
közös munkaértekezletet tartott a WHO által tíz éves nemzetközi együtt mû -
ködéssel kidolgozott „International Classification of Functioning, Disability
and Health” címû fogalomértelmezõ osztályozási rendszer bevezetésével 
kapcsolatban. A kidolgozásban részt vett és a magyar nyelvû kiadást („A
funkcióképesség, fogyatékosság és egészség nemzetközi osztályozása”,
Medicina Könyvkiadó) szakmailag ellenõrizte. Kullman Lajos, az Országos
Orvosi Rehabilitációs Intézet fõigazgatója, a GyA tagja.
2003. június 4-én támogató állásfoglalás készült az egyetemi szintû

gyógypedagógus-képzés ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai
Kar által akkreditációra elõkészített szakalapítási és szakindítási anyagairól
(indoklás, tanterv, óra- és vizsgaterv, személyi feltételek), a képzés mielõbbi
bevezetésének szükségességérõl.
2003. október 9-én a III. Országos Neveléstudományi Konferencián a

GyA öt elõadással szimpóziumot szervezett „A gyógypedagógia-tudomány
fejlõdése” címmel. Elõadók: Mesterházi Zsuzsa, Gereben Ferencné, Papp
Gabriella, Erdélyi Andrea ésMárkus Eszter. Elnök: Mesterházi Zsuzsa, oppo -
nens: Nagy József (egyetemi tanár, Szegedi Tudományegyetem). Az össze fog -
lalókat ld. a III. ONK kötetében: 104-110. Az elõadások a Gyógypedagógiai
Szem lében megjelentek.

2004
2004. január 1-tõl az oktatási miniszter rendeletben engedélyezte az egyetemi
szintû gyógypedagógus-képzés megindítását, amelynek elõkészítésében, a
dokumentumok kidolgozásában a GyA elnöke, titkára és további két tagja
intenzíven dolgozott. 2004 szeptemberében megindult az egyetemi szintû
gyógypedagógus-képzés az ELTE BGGYFK-án. A kezdõ évfolyamon közis -
mert neveléstudományi kutatók mellett oktatási feladatot vállalt Csapó Benõ
egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem), az MTA Pedagógiai Bizott -
ságának alelnöke. 
2004. március 31-én az ELTE BGGYFK Tudományos Tanácsa és a GyA 

tagjaiból alakult munkacsoport megvitatta a gyógypedagógia tudományág 
meghatározásával kapcsolatos álláspontokat, valamint a tudományterületi beso -
rolás kérdését. A munkacsoport továbbra is indokoltnak tartja a tágabb és szû -
kebb értelemben vett gyógypedagógia értelmezését, ezen belül a disz cip lí na rend -
szer további fejlesztését. (Emlékeztetõ: 2004. április 8.) A témához kapcsolódó
publikáció: Mesterházi Zsuzsa: A gyógypedagógia elmélet képzésének fõbb 
irányai. In: Zászkaliczky Péter – Verdes Tamás (szerk.): Tágabb értelemben vett
gyógypedagógia – a fogyatékosság jelensége a gyógypedagógia határtu do má -
nyaiban. ELTE BGGYFK és Kölcsey Ferenc Protestáns Kollégium, Budapest,
2004. 17-65. (A kötet Gordosné Szabó Anna tiszteletére készült.)
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2004. október 22-én a IV. Országos Neveléstudományi Konferencián a
GyA ismét öt elõadással megszervezte a nagy érdeklõdéssel kísért gyógy -
pedagógiai szimpóziumot „A kommunikáció tanulásának akadályozottsága”
címmel. Elõadók: Fazekas Andrea-Zsoldos Márta, Fehérné Kovács Zsuzsa-
Lajos Péter- Lõrik József, Erdélyi Andrea, Gereben Ferencné, Horváth
Miklós. Elnök: Mesterházi Zsuzsa, opponens: Viktor Lechta (a pozsonyi Ko -
mensky Egyetem professzora). Az összefoglalókat ld. a IV. ONK kötetében:
324-330. Az elõadások szövege közlés alatt a Gyógypedagógiai Szemlében.
2004. december 10-én elkészült annak a nemzetközi kutatócsoportnak az

alapító nyilatkozata, amely az összehasonlító gyógypedagógia elmélet kép zé -
sének és metodológiájának kérdéseivel kíván foglalkozni. A kutatócsoportban
részt vesz a Ludwig-Maximilian Egyetem München, Comenius Egyetem
Pozsony, a Svájci Gyógypedagógiai Központ Luzern, valamint az ELTE
BGGYFK, ill. az Erdélyi-Bachmann Alapítvány. A kutatócsoport megala -
pítását támogatta a GyA, ill. az alapítók között szerepel a GyA két tagja:
Gereben Ferencné, Mesterházi Zsuzsa, valamint a kez de ményezõ Erdélyi
Andrea, a GyA állandó meghívottja. (Ld. Alapító nyilat kozat, 2004. december
10. Budapest.)

2005
2005. március 16-án a GyA a Kézenfogva Alapítvány felkérésére, egy 
helyzetfeltáró tanulmány alapján (Bíró Endre – Verdes Tamás: Súlyosan, hal -
mozottan fogyatékos tanköteles korú gyermekek a közoktatásban, Budapest,
2005. Belsõ munkaanyag) ajánlást készített a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 30.§ (6) és (10) bekezdésének módosítása céljából, a súlyo-
san, halmozottan fogyatékos személyek tankötelezettségével kap csola tos
diszkrimi náció megszüntetése érdekében. 
2005. április – június hónapok folyamán a GyA elõkészítette a 2005. évi

V. Országos Neveléstudományi Konferencán megrendezendõ gyógype da gó -
giai szimpóziumot „A gyógypedagógus-képzés átalakulása” címmel. Ter -
vezett elõadók: Gordosné Szabó Anna, Mesterházi Zsuzsa, Zászkaliczky Péter,
Balázs János, Gereben Ferencné, Tölgyszéky Gyuláné. Elnök: Mesterházi
Zsuzsa, opponens: Csocsán Emmy (a Dortmundi Egyetem professzora).
Megjegyzés: A GyA elnöke, mint az MTA Pedagógiai Bizottságának

tagja, rendszeresen részt vesz a Pedagógiai Bizottság ülésein, a GyA vezetõi
és tagjai gyakran megjelennek a Pedagógiai Bizottság különbözõ
rendezvényein.

Budapest, 2005. augusztus 25.
Dr. Mesterházi Zsuzsa

a Gyógypedagógiai Albizottság elnöke
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