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Előzmények: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypeda-
gógiai Főiskolai Kar (2000. január 1-től, továbbiakban: GYFK) jogelőd intézmé-
nye (1900-tól 1999. december 31-ig, továbbiakban: Főiskola) rendszeresen ápolta
az oktatási-kutatási kapcsolatot azokkal a külföldi felsőoktatási intézményekkel,
amelyek az adott országban a gyógypedagógus-képzés fejlesztésén dolgoztak. En-
nek köszönhetően az egykori Főiskola a rendszerváltás folyamatával egyidőben
megkezdte a gyógypedagógus-képzés átfogó tantervi reformjának a kidolgozását.
1992-től átalakult a szakok rendszere, a gyógypedagógiai tanári szakág mellett
megjelent  a  gyógypedagógiai  terapeuta  szakág,  a  szakok  és  szakágak  szabad
kombinációja, valamint gyökeres változáson ment át a képzés tartalma; sok új
tanegység  jelent  meg,  ezekhez  kapcsolódva  új  képzési  anyagok  készültek.  A
képzési reformfolyamat egyik meghatározó mozgatórugója a gyógypedagógiai
tevékenységet  folytató  közoktatási,  egészségügyi,  szociális  intézményhálózat
strukturális és tartalmi átalakulása volt.

Ebben az átalakulásban megmutatkozott egy természetes fejlődési folyamat,
valamint erős hatást gyakorolt a hazai közoktatási intézmények tantervfejlesztő
munkája. A saját arculat kialakítására törekvő tantervfejlesztés mellett – részben
külföldi  hatásokra  –  széles  körben  megjelent  az  integrált  nevelés  hazai
bevezetésének igénye. A 90-es évek elejétől a hazai gyógypedagógia valamennyi
területén heves szakmai viták bontakoztak ki az  integrált nevelés megvalósítha-
tóságáról. Kezdetben csak elszórt és kísérleti jellegű próbálkozások alakultak ki a
fogyatékos és nem fogyatékos gyermekek/tanulók együttnevelése céljából, majd
az 1993-ban hatályba lépett  közoktatási  törvény alapján megindult  az  integrált
óvodáztatás és iskoláztatás lassú terjedése. Gyarapodtak az integrált nevelés hazai
tapasztalata, amelyet a gyógypedagógus-képzés hallgatói, a továbbképzéseken
résztvevő  gyógypedagógusok,  illetve  az  integrált  nevelésben  érintett  más

* A II. Országos Neveléstudományi Kongresszuson (Budapest, 2002. október 24-26.) elhangzott előadás
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pedagógusok nagy érdeklődéssel ismertek meg. A Főiskolán, majd a GYFK-án
megindult  kutatásokba az érintett  hazai  közoktatási  intézmények szakemberei
mellett bekapcsolódtak külföldi partnerintézmények is, mind a közoktatás, mind
a felsőoktatás területén. Ebbe a folyamatba illeszkedett bele az a kezdeményezés,
amelynek keretében a Darmstadti Evangelische Fachhochschule egy TEMPUS,
majd ERASMUS program keretében 1998-ban kezdeményezte a Főiskolával a
képzési és kutatási együttműködést az integrációs folyamatot elősegítő szakem-
berek  képzésének  kidolgozása  céljából.  (Később  más  külföldi  felsőoktatási
intézmények is kapcsolódtak a programhoz.) Az integrációs folyamat értelmezése
több szinten történt meg: a.) az együttnevelés; b.) a fogyatékossággal élő szemé-
lyek társadalmi integrációja;  valamint c.)  Magyarország Európai  Únióhoz való
csatlakozása, illetve az Európai Únió kibővítése szempontjából.

Célok: Ennek a kutatás-fejlesztésnek az a célja, hogy olyan szakemberek főiskolai és
egyetemi szintű képzését dolgozza ki és vezesse be, akik az Európai Únió országaiban
a sajátos nevelési szükségletű (fogyatékos) gyermekek integrált nevelésének és a
fogyatékossággal élő felnőtt emberek társadalmi integrációjának szervezésére,
koordinálására (menedzselésére), gyakorlati kivitelezésére, illetve továbbfejlesztésére
képesek. A képzés-fejlesztés (szakalapítás és szakindítás) jogi alapját a salamancai
UNESCO tézisek (1994), pedagógiai alapját a fogyatékosság, illetve a sajátos nevelési
szükséglet modem értelmezése, a humanisztikus emberkép, a kirekesztés nélküli
társadalom, valamint a normalizációs elv nevelési alkalmazása képezik. Ez a kon-
cepció nem a szelekciós és szegregatív szempontú pedagógiára épít, hanem a speciális
nevelési és életvezetési szükségletek kielégítését az általános emberi fejlődés és
az individuális szükségletek összekapcsolására alapozza.

Az integráló gyógypedagógiai szakember bármely életkorú és bármely fogya-
tékosságú embernek (gyermeknek, fiatalnak, felnőttnek), valamint környezetének
képes segítséget  nyújtani a számára legkedvezőbb integrációs feltételek meg-
teremtésével, a szükséges intézkedések összehangolásával. Alkalmazása nemcsak
közoktatási/felsőoktatási intézményben lehetséges, hanem minden olyan állami,
önkormányzati, egyházi, alapítványi stb. fenntartású intézményben, amelyben a
fogyatékos  ember  munkát  vállal,  ügyeit  intézik  (közhivatalok,  egészségügyi,
szabadidős intézmények stb.).

Módszer: Nemzetközi kutatócsoport jött létre: az ELTE GYFK, az Evangelische
Fachhochschule  Darmstadt  és  két  finn  felsőoktatási  intézmény  (University  of
Kuopio, Department of Social Sciences; Diaconia Institut of Higher Education in
Finland, Pieksämäki) működik együtt 1998 óta. Az integrált nevelés tapasztala-
tainak összehasonlító elemzése képezte a kutatás alapját, majd megtörtént annak a
szakember-profilnak a leírása, amelyet eddig még sehol nem definiáltak. A kuta-
tásban résztvevő országok gyógypedagógus-képző és szociális segítő szakember-
képző tanterveinek összehasonlítása és megvitatása elősegítette, hogy mindhárom
kultúra azonos értékű szempontokkal, tartalmi ajánlásokkal járulhasson hozzá a
tanterv  kidolgozásához.  A kutatócsoport  évente  több  alkalommal  2-4  napos
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intenzív workshop keretében dolgozta ki a tantervi program (tanegységmodulok,
kreditszámok, vizsgakövetelmény, gyakorlati  feladatok stb.) koncepcióját, kere-
teit, elvi és technikai szempontjait. A részletes kidolgozás és a folyamatos szö-
vegalkotás a csoporttalálkozók közötti hónapokban készült el.

Tartalom és képzési szerkezet: A 8, illetve 10 féléves stúdium modulokból épül fel.
A Bachelor (BA) fokozat időtartama 1-8. félév, (ez két részből áll: 1-4. félév az
alapozó szakasz, majd erre épül a főiskolai szintű képzés felső szakasza, az 5-8.
félév), ezt követi a Master (MA) fokozat, a 9-10. félév. A nemzetközi kreditszámítást
alapul véve a BA fokozaton 240 kreditet, az MA fokozaton további 60 kreditet kell
teljesíteni a hallgatónak. (A külföldi partnerek számára pozitív tapasztalatot jelentett,
hogy a magyar gyógypedagógusképzés képesítési követelményei, a főiskolai és az
egyetemi képzési szint egymásra építése már ennek a felfogásnak a jegyében készült
el és lépett hatályba 2000-ben.) A követelmények közé tartozik az a 30 kreditpontos
tanulmányi időszak a BA fokozaton, amelyet a hallgatónak a három közreműködő
ország (Finnország, Magyarország, Németország) valamelyikében kell eltöltenie. –
A képzés didaktikai szempontjai szerint a hallgatónak a tudástartalmak elsajátítása
mellett lehetőséget kell kapnia arra, hogy saját élmény alapján tapasztalatot szerezzen
a humánértékek, az aktív részvétel, a folyamatorientált gondolkodás és cselekvés,
valamint a szakterülethez kapcsolódó esztétikai dimenziók területén. A modulok
kidolgozásában meghatározó szempont volt a multidiszciplinaritás érvényesítése,
illetve az MA fokozaton a tudományos munkára való intenzív felkészítés. Fel-
sőoktatás-módszertani szempontból döntően a következő oktatási, gyakorlási formák
alkalmazása valósul meg: előadás, szeminárium, gyakorlat, tanácsadás, szupervízió,
team-munka, projekt-munka, önálló tanulmányok.

Az egyes képzési szakaszok funkciói:

A.) BA szakasz
a.) Alapozó képzés: a szaknak megfelelő foglalkozási profilok értelmezése; etikai

kérdések megvitatása; bevezetés a gyógypedagógia alapkérdéseibe (gyógype-
dagógia-történet,  elméleti  kérdések,  kutatásmódszertan);  gyógypedagógiai
cselekvési kompetenciák alapozása; ismeretek a gyógypedagógia határtudo-
mányainak területéről; az integráció társadalompolitikai szempontjai.

b.) A képzés második szakasza: további elméleti alapozás, illetve az elméleti isme-
retek alkalmazása a gyakorlatban; a projektmunkák tapasztalatainak összefog-
lalása;  az  integratív  gyógypedagógia  szaktudományi  ismereteinek  elmélyí-
tése; gyakorlati tapasztalatok feldolgozása, a cselekvési kompetenciák fejlesz-
tése; szaktudományi és társadalomtudományi ismeretek alkalmazása a pro-
jektmunkákban; a kutatási módszerek alkalmazása.

B.) MA szakasz
Az elemző képesség elmélyítése a szakmai gyakorlati munkához szükséges
kompetenciák területén; személyes álláspontok kialakítása az integratív gyógy-
pedagógia etikai kérdéseiben; az integratív gyógypedagógia egyes szakmai
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problémáinak feldolgozása interdiszciplináris megközelítésben; intézmények
munkájának elemzése és értékelése;  az integratív  gyógypedagógia elméleti
kérdéseinek rendszerezése, továbbfejlesztési lehetőségek feltárása.

Ezt követően a program részletesen leírja valamennyi (30) modul képzési funk-
cióját és a képzési tartalmak fő területeit, a hallgatói feladatokat és a vizsgaköve-
telményeket. Példaként egyetlen modul leírása a következő:
Etikai kérdések az integratív gyógypedagógiában (11 kreditpont)

Képzési cél: a hallgató megismeri egyes kultúrák és korok különböző ember-
képeit, etikai és teológiai magyarázó modelleket; azokat az értékeket, amelyek az
emberi méltóság, az emberi jogok szempontjából relevánsak; képessé válik arra,
hogy az autonómia kérdéseit szakterülete és az érintett személyek szempontjából
áttekintse és kialakítson aktuális kérdésekkel kapcsolatban etikailag és szakmailag
megalapozott álláspontot. (Írásbeli önálló munkák, szövegelemzések elkészítése
egészíti ki a modul tartalmát.)

Eredmények: Elkészült  a  8 illetve 10 féléves (főiskolai  és a  ráépülő egyetemi
szintű) „integratív gyógypedagógia” szak alapításához és indításához szükséges
valamennyi  dokumentum  német  nyelven.  (Fordításuk  magyar  és  finn  nyelvre
folyamatban van.) A német tartományi oktatási minisztérium megadta az enge-
délyt a szak indításához. A 2002/2003. tanév őszén megindult a képzés Darm-
stadtban. Ebben mindhárom résztvevő intézmény oktatói részt vesznek. A képzés
részét alkotó féléves külföldi tanulmányi szakasz előkészítése megkezdődött (a
résztvevő három ország bármelyikében teljesítheti a hallgató.) Az Európai Unió-
hoz való csatlakozás szempontjából is rendkívül tanulságos volt az együttműkö-
dés, a közös munkafolyamat (különböző munkastílus, gondolkodásmód, a felső-
oktatás  törvényi  szabályozásának eltérései,  felsőoktatási  metodika)  valamennyi
területén. A választható tanegységek lehetőséget kínálnak az integráció nemzeti
sajátosságainak  feldolgozására.  –  A közreműködő  kutatók  hazai  és  külföldi
konferenciákon számoltak be a közösen végzett munkáról.

Pedagógiai  jelentősége: Nemcsak megfogalmazódott  egy új  szakember iránti
igény, hanem sikerült létrehozni egy új főiskolai,  illetve egyetemi szintű szak
(„integratív gyógypedagógia”) alapításának és indításának valamennyi feltételét.
Németországban, Finnországban és Magyarországon ugyanannak a tantervnek az
alapján  (egyes  nemzeti  sajátosságok  figyelembevételével)  folyhat  a  képzés.  A
kiadott diplomák mindhárom országban érvényesek (később a többi európai or-
szágban is). A képzésre bármely országból jelentkezhet hallgató, ezért a képzés
nyelve döntően német és angol. A képzés megindításától folyamatos „akció-kuta-
tás” veszi kezdetét. A tapasztalatok gyűjtése, elemzése és a képzés minőségének
fejlesztése céljából a kutatócsoport továbbra is együttműködik. Az összehasonlító
gyógypedagógia és a kialakulóban levő integratív pedagógia fejlődéséhez a kuta-
tás mindhárom országban jelentős mértékben hozzájárul.

Felhasznált források:
A fejlesztő kutatás folyamatában 1998-2002. között készült belső munkaanyagok.
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