
egy-egy  rendezvényre  a  megfelelő  nyelvtudású  szakemberek  pályázat  útján
jelezhetik majd részvételi szándékukat.

4.  Az EASE tagszervezetei  rendszeresen  megkapják  az EASE folyóiratát,
valamint a HELIOS című időszakos kiadványt. Szívesen veszik majd magyar
cikkek megjelenését is.
Az EASE elnöke ígéretet tett arra is, hogy segítséget nyújt az új tagszervezetek-
nek  abban,  hogy  tagjai  tudományos  szaktanulmányokat  tehessenek  közzé
európai szakfolyóiratokban.

5. Az EASE információt biztosít a különböző országokban folyó tudományos
kutatásokról, így kívánva biztosítani az együttműködést és informálást. A téma
felelőse Renzo Vianello, a padovai egyetem professzora.

6. A kapcsolatok erősítésének a további lehetősége a városok szakembereinek
tapasztalatcseréje.  Két  város  szakembercsoportjai  kölcsönösen  keresik  fel
egymást.  Az  elszállásolást  olcsó  kollégiumokban  vagy  a  családoknál  oldják
meg.

Szaklapunkban  ezentúl  rendszeresen  tudósító  EASE-rovatot  nyitunk,
melyben  folyamatosan  tájékoztatjuk  az  olvasókat  az  európai  egyesület
működéséről és a magyar szakemberek előtt megnyíló új lehetőségekről.

DR. CSÁNYI YVONNE

Szakmai érdekvédelem

Véleményünk az új (második)
közoktatási törvény koncepciójáról

A Gyógypedagógiai Szemle hasábjain hírül adtuk (l. Gyosze, 1991/2. sz. 145.
oldaltól),  hogy megalakult a Gyógypedagógiai Érdekegyeztető Fórum (GYÉF),
amelynek  keretében  a  fogyatékosságügy  érdekében  tevékenykedő  országos
szervezetek  fogtak  össze,  és  a  megoldásra  váró  jelentős  kérdéseket  ezentúl
együttesen képviselik.

Így került  sor  pl.  az  ún.  Gazsó-féle  közoktatási  törvénytervezet  széleskörű
vitájára és arról véleményalkotásra (l. Gyosze, 1991/2. sz. 148. oldaltól), aminek
kedvező eredményéről szintén tájékoztattuk olvasóinkat (l.  Gyosze, 1991/3. sz.
218. oldaltól).

Amint azonban az később kiderült (l. Gyosze, 1992/1. sz. 72. oldaltól), újabb
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tervezet készült: „A közoktatási törvény koncepciója” címmel, aminek formájában
és tartalmában több változatát volt alkalma tagságunknak is megismerni és vitatni.

Alább  ennek,  az  ún.  Dobos  Krisztina-féle,  borítólapján  1992.  január  14-i
keltezésű változatához az 1992. február 3-án kelt GYÉF-véleményt és javaslatokat
ismertetjük. Hozzátéve, hogy még ugyancsak februárban,  egy szintén a GYÉF
által kidolgozott olyan véleményváltozat is készült, amely már a januári decimál-
rendszerű anyagnak a beküldött javaslatokat is figyelembe vevő, paragrafusokba
rendezett jogszabálytervezet változatához ad fontos szövegmódosítási javaslato-
kat. Ennek közlésétől azért tekintünk el, mert egyrészt tartalmilag már nem hoz
lényegében  újat,  másrészt  a  beillesztésre  javasolt  gyakran  egy-egy  szót  vagy
mondattöredéket  tartalmazó több oldalas  anyag csak  a  teljes  szöveg leközlése
esetén lenne követhető.

Emlékeztetőül: a közoktatási törvény Dobos Krisztina-féle, 1992. január 14-re
keltezett koncepciója nyolc fejezetre tagolódik.
1. Általános rendelkezések
2. Művelődési jog és tankötelezettség
3. Az iskolarendszer tartalmi irányításának és fejlesztésének koncepciója
4. A tanuló és a szülő
5. Pedagógus munkakörök
6. A nevelési, nevelési-oktatási intézmény
7. Igazgatás és nevelőtestület
8. Általános igazgatási, szakmai irányítási és ellenőrzési feladatok, szakmai szol-

gáltatások
A beküldött „vélemény és javaslatok” a 2., a 3. és a 8. fejezethez ad javaslato-

kat, ill. két megjegyzést tartalmaz.

Javaslatok:

A 2. fejezethez
2.1 Az intézményes nevelés és oktatáshoz való jog d. pontjához:
 „...A szabad  iskolaválasztás  jogának  érvényesülését  az  állam  és  a  helyi

önkormányzatok a lakosság települési viszonyaihoz és helyi igényeihez igazodó
vegyestantervű (komprehenzív) közoktatási intézmények, regionális és országos
beiskolázású  középfokú  szakképző  intézmények  fenntartásával,  valamint  a
speciális  (szegregált  vagy  integrált)  képzési  és  nevelési,  nemzeti  és  etnikai
kisebbségi igények és szükségletek kielégítésére hivatott intézmények hálózatának
fenntartásával,  illetve  a  nem  állami  intézmények  fenntartásához  való  hozzá-
járulásával biztosítja”

g.  pontjához:  „...a  tartós  egészségkárosodást  szenvedett,  illetve  sérült  testi,
érzékszervi,  értelmi,  beszédfogyatékos,  egyéb  tanulási,  illetve  magatartási
zavarban  szenvedő  gyermeket  megilleti  a  jog,  hogy  szükséglete  szerint
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(szegregáltan  vagy  integráltan)  megfelelő,  ingyenes  speciális  pedagógiai
ellátásban  részesüljön  attól  a  legkorábbi  életkortól,  amikor  a  fogyatékosságot,
illetve zavart megállapítják...”

A 3. fejezethez
3.2 A Nemzeti Alaptanterv
(8) pontjához folytatólag: „értelemszerűen következik, hogy a speciális nevelés

intézményei a Nemzeti Alaptanterv részeként sérülésspecifikus alaptantervekben
rögzített célokat tűznek ki és valósítanak meg.”

3.4 Intézménytípusok (iskolatípusok)

(9) pont helyett: „A speciális nevelés és képzés intézményei: a korai fejlesztés
intézményei, a gyógypedagógiai szolgáltató intézmények (pl. logopédia integrált
megsegítés), speciális (gyógypedagógiai) óvodák, 10 évfolyamos általános iskolák
(testi-, érzékszervi-, értelmi-, beszéd-fogyatékos, egyéb tanulási, illetve magatar-
tási  zavarban szenvedő gyermekek és fiatalok nevelését,  képzését,  gyógypeda-
gógiai kezelését ellátó nevelési és képzési nappali, napköziotthonos és bentlakásos
intézmények).

A speciális nevelés és képzés intézményei nevükben viselik a speciális nevelés
jellegének és szintjének meghatározását.”

A 8. fejezethez:
8.2.2 Területi irányítás és felügyelet
(2) A Területi Oktatási Központ feladata és hatásköre
Új  bekezdésként  (harmadik  molnárvessző):  -  „véleményezi  és  elbírálja  a

speciális nevelést oktatást kezelést igénylők szervezeti és szakmai ellátását, ezen
belül  különös  tekintettel  az  integráltan  nevelkedő  sérült  gyermekek  szakmai
ellátottságát.”

Megjegyzések:
1. A Szakképzési Törvénynek garantálnia kell a speciális nevelésben és képzés-

ben részesült általános iskolát végzettek felvételét a speciális szakiskolába.
A Szakképzési Törvény előkészítésében nélkülözhetetlen a gyógypedagógiai

szakképviselet!
2. Hivatkozással a gyermekek jogairól szóló nemzetközi egyezmény 23. és 25.

cikkelyére, a speciális nevelést képzést igénylő gyermekek jogainak védelmére a
Területi  Oktatási  Központokban  gyógypedagógus  munkakör  nélkülözhetetlen.
Ennek a törvény végrehajtási utasításában is szerepelnie kell!

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA
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