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JAKATICS ARP AD

Cél az egységes rendszer, decentrumokkal
A pedagógiai szakszolgálatok fejlesztésének megyei tervéről

A pedagógiai szakszolgálatok általában a közoktatás alapvető intézményei (óvoda,
iskola) mellett speciális, kiegészítő jellegű tevékenységükkel segítik az oktatási,
nevelési feladatok megvalósítását. Ezek sorába tartozik a fogyatékosság megállapítása.
a nevelési tanácsadás, a korai fejlesztés, a tankötelezettséget teljesíteni nem tudók
pedagógiai megsegítése, a beszédjavítás, a gyógytestnevelés, továbbá a pályaválasztási
tanácsadás. Sokrétű tevékenységről van tehát szó, amely sajátos szervezettséget
igényel.

Sajnos, megyénkben az ellátás nem épült rendszerré, nem alkot hálózatot. A
települési önkormányzatok — néhány kivételtől eltekintve — nem vállalkoztak arra.
hogy a törvény adta lehetőséggel élve gondoskodjanak az ellátás feltételeiről, s nem
jöttek létre hatékony településközi együttműködések sem.

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a hiányok megszüntetése, az ellátás rendszerré
szervezése a megyei fejlesztési tervnek az egyik legmarkánsabb eleme. Elvileg az
alábbiakból célszerű kiindulni:

1. A különleges ellátás, gondozás formái, elemei egymással szakmailag szorosan
összefüggenek. A gyermek életkorának és állapotának változása eleve azt az igényt
támasztja, hogy az ellátás egésze rendszert alkosson, amely áttekinthető és átjárható,
követhető legyen, benne a gyermek sorsának (fejlődésének) alakulása.

2. A rendszer működése akkor lehet eredményes, ha valamennyi eleme megvan és
működőképes. Ezért mihamarabb pótolandók a hiányzó elemek, fejlesztendők a
visszamaradt szakmai területek (logopédia, gyógytestnevelés, gyógypedagógiai
tanácsadás, nevelési tanácsadás).

3. A szakszolgálatokat az igénybevevők közelségében kell kifejleszteni, biztosítani: a
megye városi településein (vonzáskörzeti központokban) célszerű kialakítani több
szakszolgáltatói feladat ellátására képes egységeket (decentrumokat). Fontos, hogy
a decentrumok a környező településeknek is a rendelkezésükre álljanak. A helyi
megoldások — a fenntartók és szándékaik, lehetőségeik különbözőségéből
következően — változatosak lehetnek. Az ellátás egésze viszont bizonyos szakmai
egységet tételez fel.

4. A különleges ellátás egész rendszere, de még inkább az egyes gyermekek életsorsa
miatt, esélyei érdekében kulcskérdés a fogyatékosság és az egyéb problémák
mihamarabbi felismerése és a szükséges fejlesztés, terápia megkezdése. Ezért
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nagyobb figyelmet igényel a csecsemő- és kisgyermek kori életszakasz (..korai
fejlesztés").

A megyei fejlesztési terv a fentiekek alapján azt kezdeményezi, hogy 6—8
vonzáskörzeti központban működjön szakszolgálat, és lássa el a környező településeket
is. így oldható meg a logopédiai ellátás, de javulhatnak a nevelési tanácsadás és
gyógytestnevelés lehetőségei is. Hasonló decentrum ma még csak Jászberényben
működik. A szolnoki városi intézmény tevékenységének kiterjesztésével szintén képes
lesz ellátni a körzetét.

Bizonyos szakszolgálatokat továbbra is célszerű megyei intézménynél működtetni.
Ilyen például a tanulási képességek vizsgálata, azaz a fogyatékosság megállapítása,
illetve javaslattétel a megfelelő fejlesztésre (Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és
Rehabilitációs Bizottság). Hasonlóképen koncentrált szervezést igényel az úgynevezett
korai fejlesztés, valamint a tankötelezettséget teljesíteni nem tudók (képzési
kötelezettek) fejlesztésének biztosítása. E feladatok gazdája jelenleg is a Pedagógiai
Intézet egyik szakszolgálata. Az intézet Nevelési Tanácsadót is működtet. Itt a terápiás
lehetőségek bővítését és a szakmai konzultatív kapcsolatok kialakítását kell célul tűzni.
Megoldandó a gyógypedagógiai tanácsadó szolgálat létrehozása is. A decentrumok
számától és hatókörétől függően szervezendő az utazó szolgálat (logopédusi.
gyógypedagógusi, gyógytestnevelői).

A pályaválasztási tanácsadás a megyei önkormányzat egy korábbi döntése nyomán
a Megyei Munkaügyi Központ jó feltételekkel rendelkező Foglalkozási Információs
Tanácsadójában folyik. A tapasztalatok szerint ezen nem kell változtatni.

A szakmailag önálló oktatási-nevelési intézmények működése megkívánja, feltételezi
az igényekhez igazodó szolgáltatásokat. Az óvodák, iskolák joggal tartanak igényt a
megbízható és folyamatosan rendelkezésükre álló közoktatási információs rendszerre,
tájékoztatásra a programok és tantervek, tankönyvek kínálatáról, megfelelő szakmai-
módszertani tanácsokra, az elfogulatlan külső mérésre, értékelésre, a pedagógus
továbbképzés rendszerének működtetésére, a tanulmányi versenyek megszervezésére.

Ezeket a feladatokat, amelyeket a közoktatási törvény 36. §-a foglal össze,
hagyományosan a megyei pedagógiai intézet látja el. Természetesen más szolgáltatók
is megjelentek az oktatásügy „piacán" — főként a képzés, továbbképzés, valamint a
versenyeztetés területén —, azonban intézményesített, valamennyi pedagógiai-szakmai
szolgáltató feladatot ellátó intézményt helyi önkormányzatok és mások sem hoztak
létre.

Ennek megfelelően a pedagógiai-szakmai szolgáltatások biztosítása a fejlesztési
tervben tipikusan megyei feladatként fogalmazódott meg. A fejlesztés legfontosabb
elemei a következők:

1. A szolgáltatások folyamatosságához intézményi, szervezeti stabilitás és megfelelő
gazdasági háttérre van szükség. Ez gyakorlatilag a pedagógiai intézet biztonságos
működtetését jelenti, azaz szervezeti változtatást nem igényel.

2. Annál inkább szükséges a valamennyi szolgáltató funkció ellátásához
nélkülözhetetlen szaktanácsadói hálózat megújítása, működési feltételeinek
rendezése, tartós garantálása.
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3. Vannak olyan szolgáltatási feladatok, amelyek az 1996-os törvénymódosításból
származnak. Ilyen a tanuló-tájékoztató és tanácsadó szolgálat, valamint az
igazgatási, jogi jellegű tanácsadás, amelynek a feltételeit ezután kell kialakítani. A
mérés és értékelés rendszerének működtetése — mivel vannak szakmai előzményei
— kevesebb problémával jár.

4. A közoktatási információs rendszer kialakulásának kezdeti tapasztalatai egyértel-
műen arra utalnak, hogy a számítástechnikára épülő elektronikus kapcsolatrendszert
megyei hálózatként is működtetni kell. Fontos, hogy az összeköttetést biztosító
technikai minimum mielőbb elérhető legyen az iskolák számára, illetve hogy e
hálózati tartalmak és a szolgáltatási készség garanciái rendelkezésre álljanak a
pedagógiai-szakmai szolgáltató központban.

Szolnok, Széchenyi körúti „Piros iskola " rajzszakkörétiek munkája
(Szakkörvezető: Szávai István)
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