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Megalakult az MTA
Pedagógiai Bizottságának
Gyógypedagógiai Albizottsága

1995. február 20-án (helyszín: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárkép-
ző  Főiskola  Bethlen  Gábor  téri  épülete)  megalakult  a  Magyar  Tudományos
Akadémia Pedagógiai Bizottságának Gyógypedagógiai Albizottsága. Tagjai:
Bánfalvy Csaba, Benczúr Miklósné, Buday József, Csányi Yvonne, Csocsánné
Horváth Emmy, Gereben Ferencné, Gordosné Szabó Anna, Illyés Sándor, Vass-
né Kovács Emőke, Kullmann Lajos, Lányi Miklósné, Mesterházi Zsuzsa, Pálhe-
gyi Ferenc, Réthy Endréné, Volentics Anna.

Az  albizottság  megalakulásának  célja  a  gyógypedagógia  tudományának
képviselete országos, kormányzati és tudományos szervezetekben. Ennek érde-
kében a következő feladatokat vállalja fel:

― állást foglal az oktatásüggyel, neveléstudománnyal kapcsolatos kérdé-
sekben,
― katalizálja és segíti a gyógypedagógia tudományának időszerű öndefi-
niálási folyamatait,
― figyelemmel kíséri és gondoskodik a gyógypedagógia tudományának
jelenlétéről  neveléstudományi  folyóiratokban, lexikonokban, egyéb tudo-
mányos igényű publikációkban,
― együttműködik az MTA bizottságaival és albizottságaival.

Az alakuló ülésen a jelenlévők háromtagú elnökséget választottak: Gordos-
né Szabó Anna (elnök), Mesterházi Zsuzsa és Csocsánné Horváth Emmy (titkár).
Az ülés másik napirendi pontja a Pedagógiai Lexikon gyógypedagógiai címsza-
vaival kapcsolatos elvi és gyakorlati kérdések megvitatása volt.

A gyógypedagógiai albizottság 1995. május 24-én kibővített ülést tartott a
Nemzeti Alaptanterv gyógypedagógiai vonatkozásairól. A bevezető előadáso-
kat Tölgyszéky Papp Gyuláné, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző
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Főiskola gyakorló iskolájának igazgatója és Vinczéné Bíró Etelka, az Országos
Közoktatási Intézet főmunkatársa tartották.

A jelenlévők közös állásfoglalása,
amelyet a tantervkészítők figyelmébe ajánlanak
és elfogadását kérik:

― Törvényi szabályozással kell biztosítani, hogy minden tanköteles korú
gyermek képességeinek leginkább megfelelő fejlesztésben, nevelésben és ok-
tatásban részesüljön.

A törvény végrehajtásában a speciális pedagógiai megsegítés heti felső
óraszámát úgy kell megállapítani, hogy az igazodjon az egyéni nevelési
szükségletekhez.

― A tantervi szabályozás akkor felel meg korunk követelményeinek, ha
nem intézményeket szolgál ki, hanem az ott tanuló gyermekeket.

― A kétpólusú tantervi szabályozás nem elégséges az iskolák átjárhatósá-
gának biztosításához és a decentralizációból származó funkciózavarok kezelé-
séhez. Panelekből álló főmodul struktúrájú kerettantervekre van szükség, ame-
lyek a differenciált egyéni foglalkozásra való felkészülést és a tanulói segédle-
tek tervezését (tankönyvek, munkafüzetek) is segítik.

Az értelmileg akadályozott és a halmozottan sérült gyermekek továbbha-
ladását, fejlesztését ajánlott helyi tantervek kimunkálásával kell biztosí-
tani.

― A speciális nevelési szükséglet és teljesíthetőségének feltételrendszere
jelenjen meg konkrétan a NAT-ban.

― Szükség van a speciális nevelési szükségletű iskolai népességre vonat-
kozó követelmények azonnali kimunkálására.

― A gyógypedagógiai segítségnyújtás szempontjából lényeges kritérium
az iskolai nevelés-oktatás alsó szakaszának hat évfolyamra való kiterjesztése.

― A szakemberképzésnek fel kell készülnie a NAT bevezetésével kapcso-
latos feladatokra.

― Az alapműveltségi vizsga követelményrendszerét szakemberek közre-
működésével úgy kell meghatározni (pl. kompenzáló pontok érvényesítésével),
hogy a  speciális  nevelési  szükségletű  fiatalok  ne  szoruljanak  ki  a  szakmai
képzésből,  a  képességeiknek  megfelelő  munkakörök  betöltése  számukra  is
lehetővé váljon.

Csocsánné Horváth Emmy
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