
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar
(Budapest)  Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet

A gyógypedagógus-képzés
és a gyakorlati mûhelyek

LÁNYINÉ DR. ENGELMAYER ÁGNES

Különösen örömteli, jubileumi alkalomra gyûltünk ma össze. 25 éve nyitotta
meg hivatalosan is kapuit a gyógypedagógus-képzés ügyét szolgáló intéz-
mény-együttes, melyben helyet kapott a fõiskolai hallgatók kollégiuma, a
Gyakorló Gyógypedagógiai Óvodák és Általános Iskola, a Gyakorló Beszéd-
javító (ma Logopédiai Intézet), a Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
Vizsgáló és Tanácsadó részlegével és több tanszék is. Többen az itt jelenlévõk
közül részesei voltunk az akkori ünnepi megnyitónak, és szinte el sem akarjuk
hinni, hogy 25 év telt el azóta.

25 év történelmi távlatban nem nagy idõ, de egy szakember, esetünkben az
itt dolgozó gyógypedagógusok életében a szakmai munkásság nagyobbik
hányadát kitevõ, alkotói korszak ez. Sokan vannak kollégáink közül, akik 25
évet töltöttek el a „Damiban” – ahogyan talán nem elég emelkedetten, de
szakmai zsargonunkban ezt a helyet emlegetjük. És akik közben elmentek –
mert magas szintû szakmai tudásukat esetleg vezetõként egy másik közösség
igényelte – azok is a Damjanich utcai intézmények virágkorában töltöttek el
értékes éveket itt, és most visszajöttek közénk tisztelegni az alapítónak és a
hely szellemének. Szomorú szívvel kell azokról is szólni, akik kényszerítõ
szervezeti változások, leépítések, átszervezések miatt voltak kénytelenek
megválni az intézményektõl. Értékes, akkori munkájukra ez a közösség
mindig megbecsüléssel fog emlékezni.

25 év alatt sok korai fejlesztésben részesülõ kisgyermek nõtt fel, sok
család talált más intézményekben nagyobb gyermekének segítséget gondjai
megoldásához, sok volt óvodás került integráló vagy más gyógypedagógiai
iskolába, és sok iskolás évjárat ballagott a 8. osztály után. Rájuk is emlék-
szünk, hiszen mindegyiküknek az Illyés Gyuláné által létrehozott intézmény
nyújtott fejlõdési, tanulási lehetõséget.
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Hogyan kapcsolódtak a Damjanich utcában létesült gyakorlóintézmények
a gyógypedagógus-képzés ügyéhez? A több mint 100 éve a felsõoktatás
keretében mûködõ gyógypedagógus-képzés sok reformon, tudományosan
átgondolt vagy kényszerek hatására, kompromisszumosan létrejövõ változá-
son ment keresztül – mint azt Gordosné Szabó Anna a fõiskola centená-
riumára kiadott részletes elemzõ, tudományos könyvébõl is megismerhettük.
E sok gyógypedagógus-képzési koncepcióból most állóképszerûen mere-
vítsünk ki egyet – Illyés Gyuláné felfogását – a gyógypedagógus szakmai
mûveltségének legfontosabb elemeire vonatkozóan. A képzés reformerei
között mindig az elméleti megalapozás és a gyakorlati felkészítés igényei
között feszültek az alapvetõ, felfogásbeli hangsúlyeltolódások. Illyés Gyuláné
maga magas elméleti felkészültséggel, sok tudományra kitekintõ és azt a
gyógypedagógiába beemelõ – elsõsorban filozófiai, pszichológiai – szak-
tudással rendelkezett. Tanárai, példaképei: Guyau, Ranschburg, Szondi – a 19.
és 20. század polihisztor tudósai voltak. Mégis, amikor a gyógypedagógus
pályaképét tárgyaló írásait olvassuk, látjuk, hogy milyen erõteljesen
hangsúlyozza a fogyatékos gyermek megismerésének, a vele és családjával
való interakció létrejöttének gyakorlati élményeit, az ezt reflektáló szakmai
megbeszélések fontosságát a hallgatók képzésében. „A fogyatékos gyermek
alapos megismeréséhez azonban nem elég az elméleti elõadás, nem elég a
bemutatás sem. A hallgatóknak saját maguknak kell az elméletileg tanultak és
a bemutatások után a fogyatékos gyermekkel és szüleivel kapcsolatot
létesíteni, megtanulni a kikérdezés, a megvizsgálás és tanácsadás lépéseit.”
Azt is felismerte, hogy bármilyen pontos állapotfelmérés, diagnosztizálás
nem lehet hatékony akkor, ha a tanácsadás nem jelölhet meg olyan
intézményeket, ahol az állapothoz igazodó fejlesztés megvalósulhat. Ilyen
intézményekbõl pedig hiány volt. A gyógypedagógus-képzés szolgálatába
kívánt állítani olyan gyakorlóterületeket, ahol a gyógypedagógiai pszicho-
lógiai vizsgálatok korszerû körülmények között történhetnek egyéni hallgatói
gyakorlatokat is szolgálva, valamint a korai fejlesztés, az óvodai nevelés és az
iskolai oktatás terepeit. Ez a felismerés hozta, hogy a gyógypedagógus-
képzéssel, tehát a fõiskolával szerves egységben valósultak meg a Damjanich
utcában helyet kapó gyakorlati mûhelyek.

Milyen funkciót töltött be és mivel jellemezhetõ ezeknek a mûhelyeknek a
mûködése 25 éven át?
- Elméletvezérelt gyakorlat alakult ki mindegyik felsorolt terepen. Errõl

tanúskodnak az egyes intézményegységek szakkönyvei, módszertani
kiadványai, munkafüzetei, didaktikus eszközei. (Akik részt vettek tegnap
és tegnapelõtt a Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet és a GYOSZI



valamint a Logopédiai Intézet, majd a Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztõ
Központ konferenciáján, és elmennek majd november 6.-án a Gyakorló
Iskola hasonló rendezvényeire, meggyõzõdhetnek arról, hogy az intéz-
ményekben folyó gyakorlati munka mögött milyen komoly elméleti tudás
húzódik meg.)

- Országosan elismert tudományos mûhelyek jöttek létre együttmûködve
más felsõoktatási kutatóhelyekkel. Emlékezzünk a Gyakorló Beszédjavító
Intézet Palotás Gábor által képviselt virágkorára és az azóta is megtartott
országosan elismert szakmai szolgáltatásaira, vagy például a Vizsgáló és
Tanácsadó országos hatókörû mûködésére a szakértõi bizottságok szakmai
munkájának segítésében.

- A gyakorlati munkahelyeken dolgozó gyógypedagógusok a képzésben is
részt vettek, nemcsak gyakorlatvezetõként, hanem elméleti tárgyak okta-
tóiként is. Így megvalósulhatott az a képzési ideál, hogy az oktató a saját
gyakorlati tapasztalatainak elméleti általánosítását, interpretálását vihette
be a képzésbe, növelve ezzel a képzõ szakember hitelességét. Az intéz-
ményegységek néhány vezetõje az egyetemi képzés tartalmának kimun-
kálásában is részt vett.

- Országosan hiányzó szolgáltatások modellértékû kezdeményezése indult
el innen, például a korai fejlesztés gyakorlata vagy a felnõtt beszédfogya-
tékos személyek intenzív logopédiai terápiája. Mindez Illyés Gyuláné
azon fontos szakmai meggyõzõdésének szellemében történt, hogy a fo-
gyatékos személyeknek a bölcsõtõl a sírig van szükségük szakmai segít-
ségnyújtásra.

- Igen szoros volt a személyes kapcsolat a hallgatókkal, nagy hangsúlyt
kapott az egyéni esetmunka mind a gyógypedagógiai lélektani, mind a
logopédiai és iskolai gyakorlatokon. Ez erõsítette a tanári hatékonyságot,
és igazi mûhelymunkát eredményezett. Sok hallgató dolgozta fel
diplomamunkájában az itt fejlesztést kapó gyermekek esettanulmányát, a
terápiás munka elméleti és gyakorlati kérdéseit.

- A különbözõ élettereken: a plázán, az ebédlõben, a kulturális rendez-
vényeken együtt éltek gyermekek, hallgatók és gyógypedagógusok egy
emberléptékû világban.

Az eltelt 25 év sok gyökeres társadalmi, politikai, közoktatás- és felsõoktatás-
politikai változást hozott. Ezekhez alkalmazkodni, az új helyzetben is
megtalálni az értelmes célokat és a „túlélés” reális alternatíváit, nem könnyû
feladat. Az intézményegységek némelyike elõtt nem áll bíztató jövõkép, félõ,
hogy áldozatul esnek átszervezéseknek, leépítéseknek. Minden lehetséges
felsõbb fórum, illetékes fõhatóság és aktuális fenntartó felé szükséges kiemel-
ni és indokolni azt, hogy ezekben a gyakorlati mûhelyekben értékteremtõ
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munka folyt és folyik, és meg kell találni az új helyzetben is azt a lehetõséget,
hogy ezek az értékek ne vesszenek el és integrációjuk a következõ 25 év
gyógypedagógus-képzésébe megvalósulhasson. Reméljük, hogy lesznek a
jelen szakemberei között olyan, magasan képzett, elkötelezett és küzdõképes
személyek, akik Illyés Gyulánéhoz hasonlóan létre tudják hozni az
értékteremtõ gyakorlati intézményi struktúrák illeszkedését az aktuális
feltételekhez úgy, hogy ezek a gyakorlati mûhelyek továbbra is eredményesen
szolgálhassák a gyógypedagógus-képzést.
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