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az a gyógypedagógiai végzettségûek körében készült kérdõíves kutatás, ami rõl 
szeretnék röviden beszámolni, az elmúlt évben, azaz 2004. április – december között
történt meg, zárójelentése pedig már ez év márciusában készült el.1 a jelenlévõk
közül bizonyára többen is találkoztak a kutatással, talán éppen válaszadóként része-
sei is voltak. válaszadóink közül sokan már eddig is érdeklõdtek a kutatás sorsa,
eredményei iránt. azért vállalkoztam erre a mai elõadásra, mert illendõnek és fon-
tosnak vélem, hogy a kutatás eredmé nyeit nyilvánosan abban a körben ismer tessem
elsõ ízben, akikrõl és akik részére a kutatás készült. a továbbiakban termé sze tesen
több szakcikk elké szí tését, megjelentetését is tervezem a kész ered ményekrõl és a
fölvetõdött prob lémákról. 

Korábban több kutatást is végeztem a felsõoktatás területén, azonban míg
azok elsõsorban a szociológiai tudomány részére készültek, ezt a mostanit gyógy-
pedagógus kollégáimnak ajánlom. itt említem meg továbbá azt is, hogy ebben a
kutatásban jelentõs része volt munkatársként Bass lászlónak.

mi volt a kutatás legfõbb célkitûzése? 
az elmúlt évtizedekben a magyarországi gyógypedagógiai tudomány és 

szakma, valamint a gyógypedagógus-képzés is jelentõs változásokon ment
keresztül, a felsõoktatási rendszer jelenlegi reformfolyamatai pedig napirenden
tartják a gyógypedagógiai felsõoktatás fejlesztésének programját. Tény továbbá,
hogy az elmúlt években jelentõs mértékû volt a pályaelhagyás is a gyógy pe -
dagógiai szakmában. Hasznosnak tûnt tehát, hogy országos rep re zen tatív vizs -
gálat keretében kapjunk képet a gyógypedagógiai szakma hely ze térõl, vizsgáljuk
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* a maGye XXXiii. Országos Szakmai Konferenciáján (Salgótarján, 2005. június
23-án) elhangzott elõadás

1 a kutatás az OKTK támogatásával készült, azonosítója: a/0193/2003
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a szakma társadalmi presztízsét, mûködõképességét, mani feszt és látens funkcio-
nális hatékonyságát befolyásoló tényezõit.

a jelenleg aktív életkorban lévõ gyógypedagógus végzettségûek három gene -
rációjára koncentráltunk, nevezetesen;

A) 1979-1981 között végzettek a több mint két évtizedes szakmai múlttal
rendelkezõk generációja, akik még várhatóan évekig aktívak maradnak, de elég
hosszú idõt töltöttek a pályán ahhoz, hogy megfelelõ visszatekintésük legyen
szakmai életútjukra.

B) 1987-1989 között végzettek a több mint egy évtizede a pályán lévõk
középgenerációja, akik már elégséges szakmai tapasztalattal rendelkeznek ah hoz,
hogy az elkövetkezõ idõszakban a szakma vezetõ rétegét, gerincét alkos sák,
megfelelõ rátekintéssel a megoldandó feladatokra.

C) 1999-2001 között végzettek a legalább öt éve a pályán lévõk fiatal generáció-
ja, akik már túl vannak a pályakezdõ éveken, tudásuk viszonylag friss, még megfelelõ
közelségbõl tudják megítélni a fõiskolai tanulmányok beválását, de már megvan az
elõretekintésük is rájuk váró szakmai felada tokra, kihívásokra.

vizsgálatunkhoz tehát a fenti három kohorszból vettünk reprezentatív mintát, a
mintavétel alapját pedig az elTe Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Karon
õrzött fõiskolai anyakönyvek összessége képezte. a megjelölt 9 év során végzettek
listájából összesen 1500 fõt választottunk ki véletlen szerûen. az 1500 elemû listá-
ból a Bm népesség nyilvántartása2 1000 címet azonosított, számukra 2004 tavaszán
postán elküldtük vizsgálatunk kérdõívét. egy hónap után a nemválaszolók esetében
a postai megkeresést megis mé tel tük, majd a továbbra sem reagálókat 2004 õszén
személyesen is megkerestük. Így végülis 534 személyt értünk el. a válasz adók
között a kevésbé régen végzettek, illetve a nappali tagozaton diplomát szerzett
gyógypedagógusok némileg többen van nak, azaz felülreprezentáltak a mintában, a
pályaelhagyók aránya pedig 25%, ami nyilván sokkal kevesebb, mint a tényleges
pályael ha gyás.

a kiválasztott minta és a válaszadók megoszlása
a diplomaszerzés éve és tagozat szerint (%)

teljes minta visszaküldõk

nappali tagozat 33 40
esti-levelezõ tagozat 67 60
összesen 100 100
1979-1981 43 37
1987-1989 29 27
1999-2001 28 36
összesen 100 100
N = 1000 fõ 534 fõ

2 Bm Központi adatfeldolgozó, Nyilvántartó és választási Hivatal



a kérdõív tartalmilag az alábbi blokkokra tagolható:
• demográfiai jellemzõk
• Fõiskolai tanulmányok értékelése
• Életút: szakmai karrier – család- és lakóhelytörténet
• pályamérleg
• Életmérleg
• motivációk, attitûdök
illúzió lenne azt hinni, hogy egy rövid, mindössze négy lapból álló kérdõívvel –
amelynek megválaszolása, ha valaki komolyan veszi, így is idõigényes fel adat
volt – a gyógypedagógus szakma teljes problematikája átfogóan feltár ható lenne,
mindössze azt remélhettük, hogy egyes alapvetõ problémák vonatkozásában
objektív igazodási pontokat kapjunk, hogy rátaláljunk esetleg rejtett neuralgikus
pontokra, vagy éppen eloszlassunk negatív hiedelmeket.

a kutatás megkezdése elõtt elõzetesen is megfogalmaztunk néhány fon tos nak
ítélt alaphipotézist, amelyek fõképpen az utolsó fejezetekre vonat koz tak, azaz a
pályatapasztalatok és az értékek kérdéskörre. ezek a hipotézisek a következõk:

1. HipOTÉziS  a gyógypedagógiai pálya választását és a pályán való meg -
maradást elsõsorban humanista meggyõzõdésen alapuló elkötelezettség és 
hivatástudat magyarázza.

Úgy vélem, ezt hipotézist külön indokolni nem kell, a kutatással elsõsor ban
támpontokat keresünk az állítás tartalmának értelmezéséhez, magyará za tá hoz.

2. HipOTÉziS  a gyógypedagógiai pályát sokoldalú kapcsolatrendszer és az
életpálya során bõvülõ szaktudás jellemzi.

ez a hipotézis operatív jellegû, azaz annak eldöntését vártuk a kutatástól, hogy
az állítás igaz-e vagy sem. mindenesetre a fenti megfogalmazás a kérdés optimista
megközelítése.

3. HipOTÉziS  a képzésbõl elsõsorban a gyógypedagógusi társadalmi szereppel
kapcsolatos elvárások teljesítéséhez szükséges tudásanyag hiányzik.

Szintén operatív jellegû a hipotézis, megfogalmazását fõképpen az indo kol ja,
hogy egyre inkább terjedõben van a tágan értelmezett inkluzív társa da lom 
eszméje, azaz nemcsak szükséges, de a gyógypedagógiai hagyomány alap ján
lehetséges is a gyógypedagógus szerep bõvülése az esélyegyenlõségi és szociális
területen.

4. HipOTÉziS  a gyógypedagógiai pálya elhagyása egzisztenciális okok kal és a
társadalmi elismertség hiányával magyarázhatók.

Nézzük most már, hogy melyek az egyes fejezetekre és hipotézisekre vonatkozó
fõbb eredmények!
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• demográfiai jellemzõk 
a fõvárosi lakosok aránya jelentõsen csökkent a nem fõvárosiakhoz képest, 20

év alatt a kezdeti fele-fele arány egyharmad-kétharmad arányra változott. ezt épp-
úgy felfoghatjuk a területi egyenlõtlenség kiegyenlítõdéseként, mint a nagyvárosi
értelmiségnek a pálya iránti érdeklõdése csökkenéseként is. 

ennél figyelemreméltóbb jelenség, hogy a gyógypedagógiai pályán az elnõie -
sedési folyamat lényegében lezárult. a nõk aránya a vizsgált idõ szak ban 87%-ról
97%-ra nõtt. 

a szocializmus évtizedeiben a felsõoktatás egészében a nemek arányának
gyors kiegyenlítõdése zajlott, majd ezt követõen ez a folyamat „átbillent” a nõk
javára, akik többségbe kerültek az évente diplomát szerzettek között. ez mint 
általános kelet-európai tendencia az egész ún. „béketáborban” megfigyelhetõ volt,
ellentétben a fejlett nyugat-európai országokban a nemek sokkal lassabb kiegyen -
lítõ dési folyamatával. a rendszerváltás után azonban ez a folyamat magyar -
országon visszájára fordult, és ismét nõni kezdett a férfiak aránya. 

egyes szakterületek elnõiesedését hiba lenne kizárólag szakmai presztízs -
csökkenéssel magyarázni, az azonban átgondolandó, mi lehet az oka annak, hogy
a visszafordulás a gyógypedagógiai diplomások esetében nem történt meg.
Gyakorlatilag teljessé vált az elnõiesedés, az utóbbi idõben nappali tagozaton
évente csak egy, legfeljebb két fiú iratkozik be elsõévesként.

megemlíthetõ még, hogy a gyógypedagógus nõk között az országos arányhoz
képest magasabb a hajadonok aránya, közöttük viszont magasabb a gyermeket
nevelõk aránya, mint ahogy az országosan jellemzõ. 

• a fõiskolára való bekerülés és a képzés adatai 
a fõiskolai képzés színvonalát a többség kedvezõen ítéli meg. a vizsgált terü-

letek: elméleti képzés - külön-külön az orvostudományi jellegû, a pszi cho lógiai
illetve a gyógypedagógiai ismeretekre, általános pedagógia, speciá lis szak tárgyak,
készségtárgyak (pl. rajz, ének), valamint a szakmai gyakorlat. 

az egyes képzési területek közül a központi jelentõségû gyógypedagógiai
ismeretek mellett a válaszadók többsége a gyakorlatot tartotta a legfonto sabb nak,
ugyanakkor  a gyakorlati képzés minõségét gyengébbnek vélik, mint az elmé leti
képzését. 

Sajnos a jövõben még ehhez képest is inkább romlásra kell számítani, mint
javulásra, mert az utóbbi idõben mind kedvezõtlenebb tendenciák érvénye sülnek
a gyakorlati képzés finanszírozását és óraszámát illetõen. Jó lenne, ha ezt a
problémát a meglévõ vagy a potenciális gyakorlóterepeken is átéreznék a kollégák
és e tekintetben támogatólag viszonyulnának a fõiskolához.

• Életpálya történet és szakmai pályamérleg és motivációk, attitûdök, érték vizsgálat
a vizsgált fontosabb részterületek: munkahelytörténet, szakmai elõreme netel,

családi változások, illetve a gyógypedagógus énkép, a fogyatékosság és 
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társadalmi helyzet, ítéletalkotás egyes kirívó társadalmi problémákról, a gyógy -
pedagógia helyzetének megítélése, a gyógypedagógiai szakmai telje sít mény meg -
íté lése.

ezek részletes ismertetésére azonban most nem kerül sor, késõbbiekben a
publikációk fõleg erre koncentrálnak. mivel azonban az ismertetett 4 hipoté zis
lényegében ezekre a problémákra vonatkozik, vegyük most sorra a hipotézisek
teljesülését!

1. hipotézis  

ezen hipotézist vizsgálatunk alapján igazoltnak tekinthetjük. a pálya választás
motivációiban, a fõiskola jelentõs mértékû ilyen irányú szakmai szocializációs hatá-
sában, a hipotézisre vonatkozó direkt kérdésre adott nagyarányú egyetértõ vála -
szokban, valamint a gyógypedagógiai pálya nehézségei mellett a megma radás okai-
ban ez a feltételezés egyértelmûen megmutatkozik. 

2. hipotézis  

ez a hipotézis csak részben igazolódott. a kérdezetteknek a hipotézisre vonat -
kozó direkt kérdésre adott egyetértõ válaszainak ellentmond a gyógy pe dagógiai
munkának a kérdõívbõl is kiderülõ kevés intézményközti kapcsolata, valamint
különösen az a meglepõ tény, hogy a szülõkkel való kapcsolat is meglehetõsen
ritka, az említéseknek csak mintegy 20%-ban jelenik meg. 

az életpálya során bõvülõ szaktudás feltételezése helyesnek tûnik, ez azon ban
valószínûleg elsõsorban az évek során megszerezhetõ szakmai tapasz ta lat tal
magyarázható, és csak másod-harmadsorban intenzív továbbképzési rend szerrel. 

3. hipotézis  

a társadalmi szereppel kapcsolatos feltételezés igazából a legkézenfekvõbb a
hipotézisek közül. a vizsgálatban is igazolódó, redukált társadalmi szerep vál lalás,
az egyes társadalmi problémákkal kapcsolatos véleménymegosztott ság és véle -
ménynélküliség, valamint az ilyen irányú szaktudás hiánya között minden bi -
zonnyal erõs kapcsolat van. a szociális szervezõ szakból kinõtt szociális munkás
képzésnek a Gyógypedagógiai Karból való kiválása ûrt hagyott maga után, amit a
jövõben új és hatékony, de mindenképpen újszerû kezdeményezésekkel pótolni
kellene.

4. hipotézis  

a viszonylag kevés pályaelhagyótól kapott ilyen értelmû válaszok, valamint a
pályán maradt gyógypedagógusoknak az egzisztenciális és társadalmi elismertség
hiányára rámutató véleményei alapján ez a hipotézis igazolódott. az egyéni szak-
mai sikerek érzése viszont pozitív hatást gyakorol a gyógypedagógia egészének
pozitív megítélésére.
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a gyógypedagógiai életút-kutatás számos olyan lényeges felismerést is 
eredményezett, amelyet hipotéziseinkben nem fogalmaztunk meg, de a kuta tás
problémafelvetése szempontjából jelentõsnek tekinthetõ. Talán a két legfontosabb
ezek közül:
1. a gyakorló gyógypedagógusok többsége nem szimpatizál az integráció gon -

dolatával, alig több mint 20 % az integráció híveinek aránya.
2. a pályaelhagyók életmérleg mutatói szisztematikusan kedvezõbbek, mint

azoké, akik megmaradtak gyógypedagógusnak. ebben a kérdésben azonban
nem elsõsorban anyagi jólétben mérhetõ különbségekrõl van szó, sokkal
inkább szubjektív megítélésrõl. Ugyanis a következõ állításokat kellett osz-
tályzással véleményezniük a válaszadóknak:
• a legtöbb szempontból az életem közel áll az ideálishoz.
• az életfeltételeim kiválóak
• elégedett vagyok az életemmel 
• eddig megszereztem mindazokat a fontos dolgokat, amelyeket akartam az

életben
• Ha újra élhetném az életemet, szinte semmin nem változtatnék 
• Boldogság (!)

valamennyi fenti tényezõ tekintetében szisztematikusan és szignifikánsan ked -
vezõbben értékelték helyzetüket azok, akik már elhagyták a gyógy pedagógus
pályát, és még náluk is kedvezõbben azok, akik sem az oklevél megszerzése után,
sem azóta nem vállaltak gyógypedagógusi állást.


