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A kutatás célja: Európában jelentõsen eltérõ felsõoktatási modellek alakultak
ki a gyógypedagógusok képzésében. A hazai gyógypedagógus-képzés szer ke -
zeti és tartalmi átalakításakor, a korábbi hagyományokat követve, szükséges,
hogy a kétciklusú képzésre való áttérés elõtt a programfejlesztõ szakemberek
megismerjék az aktuális európai képzési modelleket, illetve a kétciklusú kép-
zésre való áttérés koncepcióit és a tervezési folyamatokat. A kutatás elõ se gíti
a hazai gyógypedagógus diplomák európai ekvivalenciájának elisme rését. 
A lineáris, kétciklusú (alapszak: Bachelor, BA és mesterszak: Master, MA)

képzésre való áttérés elõzménye az egyetemi szintû „Gyógypedagógia” szak
létesítése és indításának engedélyezése 2004-tõl az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Fõiskolai Karán (BGGYFK). Az egyetemi szak indításának
mozgatórugói: a gyógypedagógia-tudomány fejlõdése, a közoktatási és felsõ -
oktatási jogszabályi környezet átalakulása, a gyógypedagógia gyakorlatának
átalakulása (intézményi funkciók bõvülése, az integrált nevelés terjedése, a
külföldi egyetemeken való részképzés lehetõségeinek bõvülése stb.). (Mes ter -
házi, 2001; 2004)
A kutatás módszerei: négy európai ország (Németország, Anglia, Spa -

nyolország, Svájc) több egyetemérõl (Barcelona, Berlin, Dortmund, Fribourg,
London) megkért szabályozó dokumentumok, képzési tervek, valamint a
külön bözõ kimeneti kompetenciák elemzése, a jelenlegi hazai gyógy pe da -
gógus-képzés fejlesztési terveivel való összehasonlítás; a modulszerkezet
eltérõ értelmezéseinek vizsgálata; a modulok tartalmi különbségeinek egy -
bevetése. A dokumentumok összehasonlítását személyes, részben helyszíni
konzultációk egészítették ki.
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Fontosabb eredmények: valamennyi vizsgált országban több egyetemen
folyik gyógypedagógus-képzés, ezért az egyetemek között megoszlik a gyógy -
pedagógiai szakok képzése. Kizárólag a legnagyobb egyetemek képesek min-
den szakot folyamatosan indítani. Az eddig kialakult képzési modellek fõbb
típusai (Mesterházi 2005): 
1. Tanári diplomát adó képzésben: egyetemi szaktudományi szakokhoz

(pl. történelem, matematika stb.) fõ- vagy mellék szakként vehetõ fel a gyógy -
pedagógia. 
2. Gyógypedagógiai alapszakok kombinációja: (fõszakok és mellék sza -

kok) kombinálhatók egymással (pl. Tanulásban akadályozottak pedagógiája
fõszak és klinikai gyógypedagógia mellékszak stb.).
3. Pedagógus diploma birtokában szerezhetõ meg a kiegészítõ gyógy -

pedagógiai diploma, nappali tagozaton, vagy munka melletti képzésben (egy
fõszak, esetleg még egy mellékszak). 
4. Nem tanári diplomát adó fõiskolai szintû képzésben: a nem pedagógus

munkakörben alkalmazott gyógypedagógusok (klinikai gyógypedagógusok,
speciális terapeuták stb.) képzése részben egyetemeken, részben pedagógiai
akadémiákon, illetve fõiskolákon történik. 
Jelenleg lényegesen nagyobb problémát jelent a fenti országokban a

Bachelor (BA) szintû képzés megtervezése, mert a jelenlegi iskolai
alkalmazási területek elsõsorban egyetemi szintû végzettséget írnak elõ. 
A képzési ciklusok terjedelme nem teljesen egységes:
– Alapképzésben (BA): 6-7 félév (180-21 kredit)
– Mesterképzésben (MA): 3-4 félév (90-120 kredit)
– A tanári végzettséget adó szakokon az abszolutórium után, de a tanári
képesítõ vizsga elõtt kötelezõ a 6-12 hónapos iskolai tanítási gyakorlat.

Fõbb ismeretkörök/modulok a gyógypedagógus-képzésben:
– a gyógypedagógia elméletei, történeti fejlõdése;
– a tanulási folyamatok társadalmi és személyes feltételei, szervezése,
módszerei;

– a sérülés, fogyatékosság, akadályozottság, funkcióképesség értelmezése;
– a szaknak megfelelõ népesség sajátos nevelési igényei, ellátórend sze rek;
– a gyógypedagógiai diagnózis, tervezés, fejlesztés, tanácsadás, szol -
gálta tások;

– az elkülönített nevelés és az együttnevelés pedagógiai feltételei, gya kor -
lata;

– a tudományos munka módszerei, kutatás, diploma elkészítése.
A kutatás pedagógiai jelentõsége: a kétciklusú képzésre való áttéréskor a
gyógypedagógus-képzés modulszerkezetû tantervének hazai kidolgozása és
bevezetése lehetõvé teszi az integráltabb témakörök (modulok, projektek)
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szerinti oktatást, a hallgatók önállóan végzett tanulmányainak nagyobb
mértékû bevonását, a gyakorlati tapasztalatok intenzívebb összekapcsolását
az elméleti ismeretekkel, valamint a pedagógiai képességek kialakítását szol -
gá ló tanegységek elmélyültebb és változatosabb feldolgozását. A gyógy pe da -
gó gus-képzés mester szintjének (MA) kialakítása és bevezetése a közel múlt -
ban megindított hazai egyetemi szintû gyógypedagógus-képzés ta pasztalatait
felhasználva szélesebb körben teszi lehetõvé a gyógypeda gógusok számára
közvetlenül (az egyetemi szintû diploma megszerzése után) a tudományos
fokozat megszerzését. Fontos európai célkitûzés: a diplomák ekvivalen ciá -
jának biztosítása, valamint elismerése.
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