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akadályozottak iskolája negyedik osztályát, és tanulását jelentõsen segíti a számítógép
használata, amelyet jól megismert és megszeretett. Az elõadó a tanítás-tanulás 
részletes folyamatát mutatta be vetített képekkel. A két elõadás így egymást erõsítette. 
Dr. Radványi Katalin csoportvezetõ docens asszony magas szintû elõadásában

nagyon érzékeny témát járt körül: a szülõk és szakemberek viszonyát, és e viszonyt
nehezítõ tényezõket elemezte.  Az elõadása a „Feszültségek a fogyatékos gyermekek
szülei és a szakemberek között” címet viselte. 
A majdnem háromnegyed órás vita során szó volt a súlyosan sérültek ellátási

lehetõségérõl, annak ma még meglévõ jogi akadályairól, a szülõ-pedagógus viszonyról.

Dr. Hatos Gyula

Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája Szakosztály
– Pécs, 2004. június 25. –

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének XXXI. - Sopronban megrendezett –
találkozóján a Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája Szakosztály a konferencia
hívószavára – „Diszkrimináció-mentesség + pozitív cselekvés = integráció” – A társa-
dalmi elfogadástól az iskolai együttnevelésig címmel pódiumbeszélgetéssel vett részt.
A Pécsett megrendezésre került XXXII. konferencia „A fogyatékosság itthon és
Európában” tematikus megjelöléshez szándékozott igazítani a szakmai találkozó
érdeklõdését. 
A Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája Szakosztály ülését Sum Ferenc igazgató

úr, a szakosztály vezetõje elnökölte.
A program elsõ része olyan szakmai innovációkat és kutatásokat mutatott be, 

amelyek jelzik az európai integráció értékeit megismerõ, azokat lassan befogadó 
társadalom közoktatási szükségleteinek átalakulását, változását, és fémjelzik, hogyan
válaszolják meg ezeket az igényeket a szervesen fejlõdõ gyógypedagógiai közoktatás
intézményei. 
Az ülés Osztályfõnöki munka, a nevelés alapvetõ elvei iskolánkban címû nyitó

elõadását Tóth Erika osztályfõnöki munkaközösség-vezetõ, a keszthelyi Zöldmezõ
utcai Általános Iskola, Diákotthon és Speciális Szakiskola gyógypedagógusa tartotta.
Hat Zala megyei iskola közel nyolcvan pedagógusának osztályfõnöki szerep értel me -
zését vizsgálta: mely értékeket találják meghatározó fontosságúnak a gyógy -
pedagógus-osztályfõnökök, mennyire nyitottak a többlet-feladatok ellátására, milyen
típusú konfliktusokkal jár együtt az osztályfõnöki tevékenység, elégségesnek és
megfelelõnek ítélik-e felkészültségüket a konfliktusok feloldására. A fõiskolai oktató
számára (is) igen tanulságos Tóth Erika azon kutatási tapasztalata, miszerint noha – a
kollégák megítélése szerint – rendelkeznek az empátia, a szociális érzékenység, a 
másság elfogadása és a gyermekek problémái iránti nyitottság erényeivel, mégis úgy
vélik, nincs a kezükben igazán hatékony konfliktuskezelési módszer.



Az elsõsorban 30 év alatti megkérdezettek szakmai fegyvertárukból - az általános
pszichológiai ismereteken túl - az adott életkor pszichológiájának mélyebb ismeretét
hiányolják. A kutatás tapasztalatai szerint az osztályfõnöki munkában alkalmazható
módszerek közül kevesen használják a szociometriai vizsgálatot, és nem szívesen
adják át a katedrát más kollégáknak, külsõs szakembernek.
Krommer Éva, a pécsi Pedagógiai Szakszolgálat vezetõje Pécsi modell – a szegre -

gált gyógypedagógiai intézmények megújulásának egy lehetséges útja címmel tartott
elõadást.
A pécsi Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium keretein belül

harmadik tanéve mûködõ Pedagógiai Tanácsadó Szolgálat tevékenysége a többségi
általános iskolák 1. osztályaiban részképesség-zavarral küzdõ gyermekek segítésével
indult. A Szolgálat tanácsadói tevékenységét a többségi általános iskolák és óvodák
pedagógusai igényeinek kielégítésére szervezte. Célcsoportja ma már kiterjed a 4-10
éves korosztályra.
Feladataik közé tartozik diagnosztikus- és kontroll vizsgálatok végzése, melyek

alapján a gyermekek számára egyénre szabott fejlesztési tervet készítenek. A fejlesz-
tési programokat a többségi intézmények pedagógusai és az érintett gyermekek szülei
közösen valósítják meg a Pedagógiai Tanácsadó Szolgálat munkatársainak folyamatos
segítségével.
A speciális képzettséggel is rendelkezõ gyógypedagógusok a partnerintézmények

igényei szerint ismeretbõvítõ, szemléletformáló elõadásokat tartanak. Mentori tevé-
kenységük célja, hogy a részképesség-zavarral küzdõ gyermekek szüleit és peda -
gógusait kompetenssé tegyék a probléma kezelésében.
A szolgáltatás a város többségi intézményeiben nagy sikernek örvend, így

tevékenységi körük a jövõben a célcsoport, feladatok és célkitûzések tekintetében
egyaránt bõvülni fog.
Kocsis Krisztina és Kékkõ Orsolya, a Pécsi Tudományegyetemrõl érkezett fiatal

kutatók a Leonardo da Vinci Program keretében folyó Vocational Education and
Learning Disabilities in Europe (VELDE) projektet mutatták be a hallgatóságnak. A
projektben Németország, Ausztria, Görögország, Ciprus, Magyarország, Szlovénia,
Dánia, Olaszország, Málta, Hollandia, Portugália, Spanyolország, Svédország,
Finnország, Izland, Norvégia, Írország és az Egyesült Királyság vesz részt.
A VELDE projekt kezdeti célja a tanulási nehézségekkel küszködõ fiatal felnõttek

szakmai felkészítése volt. A fiatalok ezen csoportjának – állapították meg a kutatók –
gyakran nincs lehetõsége belépni a munkaerõpiacra, nemcsak azért, mert tanulási
nehézségeik vannak, hanem mert az önmagukkal szemben támasztott alacsony elvá -
rások, az önbizalomhiány is hátráltatja õket. Tanáraik, szüleik is gyakran alábecsülik
õket, és ezért nem fordítanak elég idõt és energiát fejlesztésükre.
Ezekbõl az alapproblémákból kiindulva a VELDE projekt a segítségnyújtás szán -

dékával egész Európában fel szeretné térképezni a sajátos nevelési szükségletû fiatalok
oktatását, vizsgálva annak politikai és szociálpolitikai hátterét, elméleti és gyakorlati
megalapozottságát. Így, a program egyik fontos céljaként, valós és pontos 
információkat kíván nyújtani a 16 és 25 év közötti fogyatékos fiatalok szakképzésének
jelenlegi helyzetérõl, lehetõségeirõl, elsõsorban azoknak, akik befolyásolni tudják a
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tanulási nehézségekkel élõk oktatását, szakképzését. Adatokat és ajánlásokat szándé -
kozik nyújtani a politikusoknak, oktatási szakembereknek is. 
A VELDE projekt célja, hogy a tanulási nehézségekkel élõk számára egyenlõ lehe -

tõ ségeket biztosítson a munkaerõpiacon, valamint elõsegítse a közép- és felsõszintû
oktatásban történõ részvételüket, biztosítsa számukra is az élethosszig tartó tanulás
lehetõségét.
A program célcsoportja igen kiterjedt: célközönségnek tekinti az oktatási,

módszertani szakembereket, osztályfõnököket, iskolai és kollégiumi vezetõ tanárokat,
a tanulási nehézségekkel élõ diákok szüleit, a potenciális munkaadókat, valamint a
karrier-tanácsadók és a szociális intézmények képviselõit. A projekt a célcsoportként
választott szakembereknek olyan lehetõségeket, információkat, adatokat, esetleg 
képzéseket kíván szolgáltatni, amelyek segítségével az általuk nevelt tanulási
nehézségekkel élõ diákok jobban be tudnak illeszkedni a társadalomba.
A szünet elõtti utolsó elõadást Fazekasné dr. Fenyvesi Margit, az ELTE Bárczi

Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Karának docense és dr. Józsa Krisztián egyetemi
adjunktus, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Tanszékének tanszék -
vezetõ-helyettese Az elsajátítási motiváció vizsgálati lehetõségei tanulásban 
akadályozott gyermekeknél címmel tartották.
Az elõadóktól megtudtuk, hogy a többségi iskolába járó gyerekek tanulási moti -

vációjának vizs gálatára az utóbbi években több országos vizsgálatot is végeztek. A
kutatások tapasz talatairól több publikáció látott napvilágot.* E vizsgálatoknak köszön -
hetõen több tanulási motívum életkori változása ismertté vált, a többségi iskolába járó
tanulók esetében országos sztenderddel rendelkezõ kérdõívek állnak rendelkezésre. A
vizsgálatok feltárták a tanulási motívumok és a képességfejlõdés, valamint az iskolai
tanulás eredményessé gének összefüggését. A „normál” általános iskolába járó gyer -
mekek nagymintás vizsgálatánál a kérdõíves módszer tekinthetõ a legelterjedtebbnek.
A kérdõívek segít sé gével a pedagógusok és a szülõk jellemzik a gyermekek motí vu -
mainak fejlettségét, valamint a gyermekek önjellemzéssel ítélik meg saját motí vumaik
fejlettségét.
Az elõadók jelezték, hogy nem ismertek olyan empirikus vizsgálatok, melyek a

tanulásban akadályozott gyermekek motívumainak feltárására irányultak volna. Ilyen
vizsgálatokkal a nemzetközi szakirodalom sem bõvelkedik. Jóllehet, nem szorul külö-
nösebb indoklásra, hogy ennek a területnek a vizsgálata az õ esetükben is legalább
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* Józsa Krisztián (2001): Az elsajátítási motiváció és a kognitív kompetencia fejlesztése. In:
Csapó Benõ és Vidákovich Tibor (szerk.): Neveléstudomány az ezredfordulón. Tankönyvkiadó,
Budapest. 162-174.
Józsa Krisztián (2002): Az elsajátítási motiváció pedagógiai jelentõsége. Magyar Pedagógia,
102. 1. sz. 79-104.
Józsa Krisztián (2002): Tanulási motiváció és humán mûveltség. In: Csapó Benõ (szerk.): Az
iskolai mûveltség, Osiris Kiadó, Budapest. 239-268.
Józsa Krisztián (2004): Az elsajátítási motívumok változása 10-16 éves korban. Magyar
Pedagógia, 1. sz. (megjelenés alatt)
Józsa Krisztián (2004): A képességek és motívumok kölcsönös fejlesztésének lehetõsége. In:
Kelemen Elemér és Falus Iván (szerk.): Tanulmányok a neveléstudomány körébõl. (megjelenés alatt)



olyan fontos, mint a többségi tantervû általános iskolába járó tanulóknál. Kutatá sukban
ezért a tanulásban akadályozott tanulók motívumainak vizsgálatára vállal koztak. Az
elsõdleges kutatási feladat az alkalmas mérõeszköz kidolgozása és kipró bálá sa volt.
Vajon a tanulásban akadályozott gyermekek esetében megbízhatóan alkal maz hatók-e
az önjellemezõ kérdõívek? Milyen sajátos szempontjai lehetnek esetükben a kérdõív
összeállításának? Lehetséges-e a többségi tantervû általános iskolába járó gyermekek
vizsgálatánál alkalmazottal azonos eszközt használni, hogy a tanulásban akadályozott
és a többségi tanterv alapján haladók tanulási motívumai összehasonlít hatók legyenek?
Az empirikus vizsgálat keretében közel 100 tanulásban akadályozott, és 500 többsé -

gi iskolába járó gyermek tanulási motívumait mérték fel. Az adatokat összehasonlí -
tották. A vizsgálat során bebizonyosodott, hogy a kérdõíves módszer megbízhatóan
alkal maz ható a tanulásban akadályozott gyermekek esetében is. A tanulásban aka -
dályozott és a többségi tantervû általános iskolába járó tanulók motivációjában jelleg -
ze tes eltérések mu tat hatók ki. A tanulásban akadályozott gyermekeknél sokkal erõtel -
je sebbek a tanulás szociális motívumai, a biztonságszükséglet. Az önálló elsajátítás
motívumai ugyan akkor kevéssé fejlettek. Az életkor elõrehaladtával a többségi isko lá -
ba járó tanulókhoz hasonlóan a tanulásban akadályozott gyermekeknél is kimutatható
a motívumok erõs ségének csökkenése.
A vizsgálat tapasztalatai alapján a mérõeszközt továbbfejlesztették, majd a kutatást

nagymintás vizsgálat keretében megismételték. Az elõadók jelezték, hogy a kutatás
lehetséges további lépése a tanulásban akadályozott tanulók esetében a tanulási motí -
vumok összefüggésrendszerének feltárása: kapcsolódásuk a családi háttérhez, kognitív
mutatókhoz, fejlõdési mutatóhoz stb.
Az elõadás keretében bemutatott vizsgálat eredményeit az elõadók a Gyógypeda -

gógiai Szemlében (is) publikálni szeretnék.
Az ülés második része Gyerekek, sorsok, lehetõségek címmel egy filmet és egy

elõadást kínált a résztvevõknek.
A Fénylõ szavak címû 58 perces dokumentumfim** vetítésére az alkotópáros, Kato na

Zsuzsa és Mérei Anna részvételével és rövid bevezetõjével került sor. Amolyan szakmai
õsbemutatón csodálkozhattunk rá, hogy az enyhén értelmi fogyatékosok, illetve az értel-
mileg akadályozottak általános iskoláinak hétköznapjaihoz tartozó verseny-felkészülés
és a verseny a valóságot mûvészi eszközökkel és kozmetiká zatlanul tolmácsoló produk-
ció megtekintésekor mennyi gondolatot, érzelmet indít el bennünk.***

Öt portré. Öt gyermek. És sok-sok további gyermek, pillanatképekben. Speciális
neve lési szükségletû, tanulásban akadályozottak (lehet közöttük organikusan káro -
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**A szellemileg és érzelmileg nagy felhívó erejû alkotást a Duna Televízió 2004. szeptember 12-
én késõ este tûzte mûsorára. Reméljük, legközelebb elérhetõbb csatornán és idõpontban is 
láthatjuk!

*** Az Értük-Velük Egyesület égisze alatt évek óta Kiskõrösön megrendezett Felfénylõ szavak
szavalóverseny a 48-as eszmék ápolásának, egyben a tanulásban akadályozott és az értelmileg
akadályozott, valamint az autista gyermekek és fiatalok kognitív, kommunikációs és szociális
képességei fejlesztésének lehetõsége, helyszíne. Ez a rendezvény szolgáltatja a dokumen tum -
film „alapanyagát”.



sodott, funkcionális okok miatt a többségi tantervû általános iskolá(k)ban helyet nem
találó vagy eredményesen nem fejleszthetõ, és participációs szempontból – a fejlõ dés -
ben, vagy a legmegfelelõbb fejlesztésben való részvételben – akadályozott is), értel mi -
leg akadályozott, autista. Gondos, féltõ és túlféltõ, lelkes szülõk, elhanyagoló és sebeket
ejtõ leszármazók. Családi nevelés és intézményi nevelés. Ahány gyermek, annyiféle
kibocsátó szubkultúra, annyiféle – sajátos – magánéleti és iskolai életút, szülõi elvárás,
pedagógusi és gyógypedagógusi attitûd a szeretet, elfogadás, befo ga dás, pedagógia és
gyógypedagógia, kultúránk öles kévéjében és sokszólamú kánonjai ban. 
A filmben gyermekek, szülõk és gyógypedagógusok szólalnak meg. Sok-sok órás

filmanyagból – tartalmi és terjedelmi kompromisszum árán – született meg az alkotás.
Mirõl szól? Szociológiai szempontokat, pszichológiai-szociálpszichológiai aspektu -
sokat, a közoktatási rendszer – aktuális – elemzési kategóriáit vagy a nagy társadalom
nyílt és rejtett üzeneteit vegyük sorba? Vagy dõljünk hátra a szabad gondolkodás
kényelmes karosszékében és halljunk, lássunk? A (dokumentum)film alkotói felnõtt -
ként kezelik a nézõt: hagyják, hogy értelmezzen és érezzen. Megerõsítsen és megkér -
dõjelezzen. Kérdéseket tegyen fel és válaszokat várjon. Vitatkozzon.
A filmet nagy figyelem kísérte. Taps, meghatódottság és csend követte. Vita nem.

Jóval elmúlt már dél, és noha a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának szép, ódon
épülete a figyelem ébrentartását szolgáló kellemes hõmérséklettel segítette a szakosztályi
ülés munkáját, mindenki tudta, hogy még egy elõadás szerepel a programban. A vitához
egyébként is olyan légkör szükséges, amelyben nem munkál nak félelmek. A félelem
megöli a demokráciát, tanította Bibó István. Egyre ritkábban vitatkozunk. 
A Bernáth Gábor és Kemény Péter által jegyzett elõadást Kemény Péter tartotta. A

jól strukturált elõadás míves fóliákkal mutatta be az Utolsó Padból Programot és eddigi
eredményeit a hallgatóságnak. Az elõadás anyaga a Gyógypedagógiai Szemle jelen
számában olvasható.

Szabó Ákosné dr.

Látásfogyatékos-ügyi Szakosztály
– Pécs, 2004. június 25. –

A Látásfogyatékos-ügyi Szakosztály idén is komoly érdeklõdés közepette tartotta meg
szakmai ülését.   A tanácskozás résztvevõit szeretettel köszöntötte, de nem tudott azon
részt venni Kincses Gyula nyugalmazott igazgató úr, Dr. Méhes József nyugalmazott
igazgató úr, Dr. Csocsán Lászlóné professzor asszony (Dortmundi Egyetem), Molnár
Béláné igazgató asszony, valamint Nagy Dénesné igazgató asszony – akinek újabb
igazgatói megbízásához ezúton is gratulálunk!

A szakosztály tagjai az alábbi intézményeket képviselték:

1. Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Módszertani Intézménye, Speciális Szakis ko -
lája, Diákotthona és Gyermekotthona (Budapest)

2. Látásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai
Szolgáltató Központ (Budapest)
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