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Opponensi összefoglaló

A szekció témája a gyógypedagógiai szakemberképzés átalakulása, az intéz -
ményes képzés aktuális elméletképzõ és a szakmai gyakorlatra felkészítõ 
feladatai volt. A szekció tervezését, az elõadások kiválasztását a gyógype da -
gó gus-képzés szerkezeti és tartalmi átalakításáért tudatosan vállalt felelõsség
jelle mezte.
Az elfogadott elõadások a curriculum-tervezés szempontjából tartalmilag

két csoportba sorolhatók. A kutatók egy része olyan munkákról számolt be,
melyek eredményei a képzés tartalmi megújítását közvetlenül szolgálhatják.
Az elõadások másik csoportja azáltal, hogy az elõadók a gyógypedagógiai
szakterületen dolgozók pályaútjáról, attitüdjérõl, felkészültségérõl és bevá-
lásáról adtak képet, a tantervkészítés kritériumrendszeréhez szolgáltatnak
értékes támpontokat.
Az elõadók valamennyien nehéz feladat elõtt álltak, amennyiben több éves

kutatásaik eredményeirõl 10-14 perces idõkeretben kellett beszámolniuk.
Gordosné Szabó Anna jól kiegyensúlyozott szerkezeti egységben ismer -

tette több évtizedes forrás- és dokumentumelemzésre épült kutatási témájának
kiemelt eredményeit, a magyarországi gyógypedagógus-képzés képzéstörté -
neti leg jelentõsebb koncepcióit, modelljeit. Bemutatta, hogy a gyógypeda -
gógia és társtudományainak differenciálódása hogyan befolyásolta a képzés
szerkezetét, és hogy a mindenkori tantervkészítõknek milyen ellentmondá -
sokkal kellett és kell szembenézniük.
Mesterházi Zuzsa európai gyógypedagógus-képzési modelleket mutatott

be. Az összehasonlító elemzés kutatási módszereit alkalmazó munkájában a
kiválasztott felsõoktatási intézmények képzési profiljait, szerkezeti megol -
dásait, képzési céljait ismertette. Hangsúlyozta, hogy a külföldi megoldások
csak megfelelõ transzformációval hasznosíthatóak a hazai képzési refor -
mokban. A gyógypedagógus szakemberképzés átalakítása során megcélzott
kompetenciakörök elemzésénél kiemelte, hogy szükség van a tudásközvetítés
módszereinek kibõvítésére, a hallgatók aktív bevonására, interaktív tanulási
formák meghonosítására. Mesterházi Zsuzsa kutatásainak eredményei a
gyógy pedagógus-képzés modularizált tantervének kidolgozására vonatkozó
meggondolások fontos elemeit képezik majd.
Zászkaliczky Péter tudományrendszertani kutatásainak súlypontját a

gyógy pedagógiai antropológia jellemzõinek feltárása képezi. Elõadásában
for rás kritikai elemzésre és kérdõíves módszerrel végzett kutatási ered mé -
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nyek re támaszkodva jelöli ki a gyógypedagógiai antropológia helyét a gyógy -
pedagógus-képzésben. Meggyõzõen érvelve bizonyítja az önálló tantárgy
érték- és emberképközvetítõ jelentõségét. Az opponens felvetette az elõadó
által képviselt, a kirekesztés ellen fellépõ megközelítés tágabb értelemben vett
szemléletformáló jelentõségét, és a képzésben résztvevõk szerepét e meg -
közelítés képviseletében és közvetítésében.
Balázs János nagy merítésû adatgyûjtésre alapozott országos reprezentatív

felmérésének eredményeit ismertette. Kutatásának középpontjában a gyógy -
pe dagógusok pályaútjának és társadalmi helyzetének megítélése állt. Ismer -
tette a megkérdezettek pályaválasztási, beválási mutatóit,valamint a szakmai
motivációjukra, attitüdjükre vonatkozó hipotéziseit és ezek összevetését a
kérdõíves módszerrel végzett adatfelvétel eredményeivel. Jól szerkesztett
„handout“ segítette a hallgatóság számára az elõadás követését, amely a kuta -
tás és annak módszerére vonatkozó leglényegesebb elemeket tartalmazta.
Amennyiben a kutatás teljes terjedelmében írásban megjelenik, további infor -
má cióhoz juthat majd az érdeklõdõ olvasó.
Gereben Ferencné a gyógypedagógiai tudás hasznosulása a közoktatásban

témájú kutatásának eredményeirõl számolt be. A nagy vizsgálati mintán
kérdõíves módszerrel végzett adatgyûjtésbe azokat a végzett gyógype dagó gu -
sok at vonta be, akik az elmúlt három évben kaptak diplomát a második alap -
képzés keretében. A jól szerkesztett elõadás pozitív kicsengésû összefoglalás
a jövõt illetõen is. Bár a szakmai ellátottság a területen még mindig alacsony,
de a komplex pedagógiai tudás felértékelõdött, a specializálódott gyógype -
dagógiai tudás a helyi közoktatási szolgáltatás különbözõ területein keresett
és megbecsült. A felmérés eredményei bizonyára értékes és hasznos infor má -
ciókkal szolgálnak majd a jövõ tantervkészítõinek, elsõsorban a szakterületi
igények megismerése és kiszolgálása területén.
Tölgyszéky Papp Gyuláné elõadásában arra a kérdésre adott választ, hogy

milyen a gyógypedagógiai pályára szocializált szakember tudása, személyi -
sége a szakmai gyakorlat szemszögébõl. A kutatás célcsoportja a már a terü-
leten dolgozó és a szakmai továbbképzésekben résztvevõ gyógypedagó gusok
voltak. Az eredmények tanulságos adatokkal szolgálnak a jövõ képzési kon-
cepcióihoz. A megkérdezettek hangsúlyozzák többek között az elmélet és a
gyakorlat egységét a képzésben, valamint elmélyültebb felkészítést javasol -
nak a többszörösen sérültek nevelése, oktatása területén. Az opponens fontos -
nak tartja megemlíteni: a kutatás felhívja a figyelmet arra is, hogy az egyénie -
sí tett nevelés-oktatás törvényi biztosítása konzekvenciákkal jár a szakem -
berképzésre is. A jövõben még nagyobb hangsúlyt kell kapniuk azoknak a
témáknak, amelyek az egyéni tantervkészítésre és tanulási folyamatokat
kísérõ pedagógiai vizsgálatokra készítik fel a hallgatókat.
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Opponens egyetért azokkal az elõadókkal és hozzászólokkal, akik a tanter-
vi változásoktól azt várják, hogy a gyógypedagógus professzionális tudásását
biztosító reformok a szakterületi elvárások arányában és ne politikai meg fon -
tolások hatására történjenek. A kétlépcsõs modul-rendszerû képzésre való
átállás feltehetõen mindenütt nehezségekkel jár majd Európában. A Dort -
mundi Egyetem egyike azoknak a képzõintézményeknek Németországban,
amely egy modellkísérletnek köszönhetõen már 2005 téli félévében átáll a
BA-MA képzésre. Az új tantervek elkészítése sok egyeztetéssel, új koncep -
ciók kidolgozásával és lehet mondani „áldozatokkal“ járt a Rehabilitáció
Tudo mányok kar számára is. Elõnyként értékelõdött azonban a lehetõség,
hogy új koncepciók kerülhettek megvitatásra és tartalmi kérdések is át -
vizsgálásra kerülhettek. A gyógypedagógiai tanárképzés új, kétszintû képzési
tervére jellemzõ többek között, hogy a tényleges oktatásra fordítandó órák
száma a korábbi tantervhez képest lecsökkent, viszont a hallgató teljesít mé -
nyé be az önálló tanulásra fordított óraszám (workload) is beszámít. A mo -
dulok átfogó témacsoportokat tartalmaznak, teljesítésük csak az érintett
oktatók szoros együttmûködésével biztosítható. A tanterv kiemelten kezeli a
tanári hivatásra felkészítõ kompetenciák elsajátítását. Elõírja, hogy melyik
tanegység mely kompetenciákra készít fel. Az elmélet és a gyakorlat egységét
a „Forschendes Lernen“ felsõoktatás-didaktikai koncepció hivatott bizto -
sítani. A kutatva tanulni módszer azt jelenti, hogy a hallgatók különbözõ 
projektekben dolgoznak, ahol alkalmuk van kutatásmódszertani eljárásokkal
megtanulni saját, csoporttársaik valamint tanítványaik tanulási folyamatait
ele mezni, azokra reflektálni, és a megfelelõ cselekvési stratégiáikat ki -
alakítani.


