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ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskola Kar (Budapest)
Kutatásmódszertani Csoport

Gyógypedagógusok pályaútja és
társadalmi helyzete

BALÁZS JÁNOS

Az új európai társadalmi térben a fogyatékosügy és a fogyatékosok esély -
egyenlõsége egyik prioritása az európai szociális programoknak. Az elmúlt
évtizedekben a magyarországi gyógypedagógiai szakma és gyógypedagógus
képzés is jelentõs változásokon ment keresztül. Reformtanterv, szakok szerinti
képzés, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolának az Eötvös
Loránd Tudományegyetembe való integrációja, a fogyatékosság fogalmának
és a fogyatékosság megjelenési formáinak újraértelmezése, a komplex 
embertudományi paradigma megfogalmazása jelzi e változásokat. A fejlõdés
folyamatos; 2004 õszi félévétõl megindult az egyetemi szintû gyógypedagógus
képzés, a felsõoktatási rendszer európai reformja pedig na pi renden tartja a
gyógypedagógus felsõoktatás folyamatos fejlesztésének programját. 
A gyógypedagógiai szakmának kiemelt programja a különiskoláztatási

rendszer reformja, a szegregált közoktatási és más intézményeknek az integ -
ra tív és inkluzív megoldásokkal történõ kiváltása. A hiteles integráló neve -
léshez akár 3–5-ször annyi gyógypedagógusra lenne szükség, mint a korábbi
(jelenlegi) rendszer szerint.
Tény viszont, hogy az elmúlt idõszakban jelentõs mértékû volt a pálya -

elhagyás is a gyógypedagógiai szakmában. Egyes adatok szerint a gyógy -
pedagógiai munkakörben alkalmazottak alig több mint fele (kb. 5000 fõ) 
rendelkezik ilyen diplomával. Ha úgy számítjuk, hogy 1970 és 2000 között
mint egy 15 000 diplomást bocsátott ki a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Tanár képzõ Fõiskola[1], a pályaelhagyási arány feltétlenül magasnak tekinthetõ.
Mindezek tették indokolttá, hogy országos reprezentatív kérdõíves kutatás

keretében átfogó képet kapjunk a gyógypedagógiai szakma jelenlegi hely -

[1] Lásd Gordosné Szabó Anna: A magyar gyógypedagógus-képzés története. Budapest, ELTE
BGGYFK 2000.
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zetérõl.[2] E kutatás fõbb eredményeit, azaz a mintavételt, a kutatás hipoté zi -
seit és azok teljesülését, egyes fõ fejezeteket egy korábbi elõadásban[3] már
is mertettem, ezért ezekre nem térek ki.
A mintavétel alapját a Bárczin végzettek anyakönyvei képezték. Idõben a

gyógypedagógusok három generációjára koncentráltunk;

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 elégsé -
ges szakmai tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy az elkövetkezõ idõ -
szakban a szakma vezetõ rétegét, gerincét alkossák, megfelelõ rátekintéssel a
megoldandó feladatokra.

C) 1999-2001 között végzettek
A legalább öt éve a pályán lévõk fiatal generációja, akik már túl vannak a
pálya kezdõ éveken, tudásuk viszonylag friss, még megfelelõ közelségbõl tud -
ják megítélni a fõiskolai tanulmányok beválását, de már megvan az elõ re -
tekintésük is rájuk váró szakmai feladatokra, kihívásokra.
Az 1500 anyakönyv alapján kb. 1000 címet sikerült azonosítani, az adat -

felvétel végül 534 személyt ért el. A válaszadók között a régebben végzettek,
illetve a levelezõ tagozaton diplomát szerzett gyógypedagógusok kis mérték -
ben alulreprezentáltak. Vizsgálati mintánkban a végzett szakemberek 40%-a
szerezte diplomáját nappali tagozaton.
A kutatás kérdõíve tartalmilag az alábbi blokkokra tagolható:
• Demográfiai jellemzõk 
• A fõiskolára kerülés és a képzés adatai 
• Életpályatörténet:
Munkahelytörténet 
Szakmai elõremenetel 
Családi változások 

• Szakmai pályamérleg 
• Életmérleg 
• Motivációk, attitûdök, értékvizsgálat 

[2] A tanulmány alapját képezõ adatfelvétel az OKTK A/0193/2003 kutatási téma keretében készült.
[3] Megjelent a Gyógypedagógiai Szemle, 2005/4. számában, p. 38–43.
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Elõször a kutatás azon legfontosabb hipotéziseit és teljesülését idézném föl,
amelyekrõl már júniusban a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének ezévi
szakmai konferenciáján beszámoltam. 
1. HIPOTÉZIS A gyógypedagógiai pálya választását és a pályán való

megmaradást elsõsorban humanista meggyõzõdésen alapuló elkötelezettség
és hivatástudat magyarázza.
Ezt a hipotézist vizsgálatunk alapján igazoltnak tekinthetjük. A pálya vá -

lasz tás motivációiban, a fõiskola jelentõs mértékû ilyen irányú szakmai szo -
cia lizációs hatásában, a hipotézisre vonatkozó direkt kérdésre adott nagy -
arányú egyetértõ válaszokban, valamint a gyógypedagógiai pálya nehézségei
mellett a megmaradás okaiban ez a feltételezés egyértelmûen megmutatkozik. 
2. HIPOTÉZIS A gyógypedagógiai pályát sokoldalú kapcsolatrendszer, és

az életpálya során bõvülõ szaktudás jellemzi.
Ez a hipotézis csak részben igazolódott. A kérdezetteknek a hipotézisre

vonatkozó direkt kérdésre adott egyetértõ válaszainak ellentmond gyógype -
dagógiai munkának a kérdõívbõl is kiderülõ kevés intézményközti kapcsolata,
valamint különösen az a meglepõ tény, hogy a szülõkkel való kapcsolat is meg -
lehetõsen ritka, amely 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 ta -
pasz talattal magyarázható, és csak másod-harmadsorban intenzív tovább kép -
zési rendszerrel. 
3. HIPOTÉZIS A képzésbõl elsõsorban a gyógypedagógusi társadalmi

szereppel kapcsolatos elvárások teljesítéséhez szükséges tudásanyag hiányzik.
A társadalmi szereppel kapcsolatos feltételezés igazából a legkézen -

fekvõbb a hipotézisek közül. A vizsgálatban is igazolódó, redukált társadalmi
szerepvállalás, az egyes társadalmi problémákkal kapcsolatos vélemény-meg -
osztottság és véleménynélküliség, valamint az ilyen irányú szaktudás hiánya
között minden bizonnyal erõs kapcsolat van.
4. HIPOTÉZIS A gyógypedagógiai pálya elhagyása egzisztenciális okok -

kal és a társadalmi elismertség hiányával magyarázhatók.
A viszonylag kevés pályaelhagyótól kapott ilyen értelmû válaszok, vala -

mint a pályán maradt gyógypedagógusoknak az egzisztenciális és társadalmi
elismertség hiányára rámutató véleményei alapján ez a hipotézis igazolódott.
Az egyéni szakmai sikerek érzése viszont pozitív hatást gyakorol a gyógype-
dagógia egészének pozitív megítélésére.
E 4. hipotézis hûen fejezi ki a gyógypedagógusok címben jelölt „társa dal -

mi helyzetét”, aminek jellemzõi között említhetjük még a teljes elnõiesedést
és a fokozódó „elvidékiesedést” is. Rövid terjedelemben azonban csak a szak -
mai életpályára szorítkoznék, épp csak fölvillantva egyes sajátos jellemzõket. 



A pályaválasztás és a képzés jellemzõi

A nappali képzésre járók túlnyomó többsége az érettségi után kezdi meg fõis -
kolai tanulmányait, mindenféle munkatapasztalat nélkül, a levelezõ képzésre
pedig többnyire azok jelentkeznek, akik már ebben a szakmában vagy 
legalábbis a közelében (pl. tanítói, óvónõi pályán) dolgoznak, de nincs gyógy -
pe dagógusi diplomájuk. Az utolsó vizsgált években, 1979 és 2001 között
azonban ezek aránya lényegesen kisebb, mint korábban.

1. Táblázat
A fõiskolára kerülés elõtt már a szakterületen dolgozók aránya (%)

A diplomázás éve: 1979/81 1987/89 1999/2001

nappali tagozat 14,3% 26,6% 24,7%
levelezõ tagozat 68,6% 73,0% 46,8%

A pályaválasztási szándék leggyakrabban említett motívuma a hivatástudat,
amely minden korosztályban az elsõ helyen áll. Mégis azt látjuk, hogy a 
fogyatékos emberek ügye iránti elkötelezettség fontossága a levelezõ tagoza-
tos képzésben egyre gyengül, és a nappali tagozaton is az utolsó idõszakban a
legalacsonyabb. A két tagozat között különbség a diploma megszerzésének
igénye a pályaválasztásban – ez fõképp a levelezõ tagozatos hallgatók igénye.
Korábban sokan jelentkeztek a gyógypedagógiai tanárképzésbe az orvos -
egyetem vagy a pszichológia helyett. A felsõoktatásba való bekerülés esé lyei -
nek változásával a „jobb híján” jelentkezõ hallgatók aránya a rendszerváltás
óta jelentõsen csökkent. Az érintettség – nem feltétlenül a jelentkezés 
közvetlen okaként megfogalmazva – mindenképpen lényeges eleme lehet a
képzés sikerességének. Mindkét képzési formában és minden kohorszban a
jelentkezõk kb. 15%-nak a családjában él fogyatékos ember.
Ami a képzés megítélését illeti, általában pozitív képet kapunk. Két, a

válaszadók szerint legfontosabb tantárgycsoport – a gyógypedagógiai elméleti
tárgyak és a gyakorlat – a szakma szempontjából a legfontosabbnak
nevezhetõ ismeretanyagot közvetíti. A gyakorlatok színvonalának megítélése
azonban jelentõsen kedvezõtlenebb annál, mint amennyire fontosnak ítélik. A
készségtárgyakat egyszerre ítélik gyenge színvonalúnak és lényegtelennek a
hallgatók. A képzés színvonalának megítélése a végzett hallgatók minõsítései
alapján 1979 és 2001 között kis mértékben bár, de statisztikailag szignifikán -
san romlott, az ötfokú skálán mérve az átlagos 4,0-rõl 3,87-re.
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2. Táblázat
A pályaválaszás motivációi tagozatonként és kohorszonként (%)

nappali levelezõ
79/81 87/89 99/2001 79/81 87/89 99/2001

hivatás, minta 42,6 57,3 34,5 42,3 32,0 28,7
diploma 3,3 3,3 6,9 11,7 22,2 22,2
érdeklõdés 13,1 9,8 17,2 3,6 5,6 6,5
más helyett 16,4 1,6 1,7 2,7 2,8 0,9
„érintettség” 1,6 0,0 1,7 2,7 2,8 2,8
összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
N = 61 61 58 180 111 72

A kérdezettek döntõ többsége kompetensnek érezte magát a szakmában a dip -
loma megszerzésekor. Kérdeztük ezenfelül a fõiskolai évek pályaszo ciali zá -
ciós hatását is. 

3. Táblázat
Az oktatott tárgykörök megítélésének átlagai öt fokozatú skálán 

(1 – gyenge; 5 – kiváló)

tárgykör színvonal szükségesség

Gyógypedagógia 4,3 4,9
Gyakorlat 3,8 4,9
Szaktárgy 4,1 4,8
Pszichológia 4,3 4,8
Általános pedagógia 3,5 4,3
Orvosi 4,1 4,1
Készségtárgyak (pl. rajz, ének) 3,5 3,9
Együtt 3,9 4,5

4. Táblázat 
A diploma megszerzésekor mennyire érezte magát kompetensnek a szakmájában?

(a válaszadók százalékában kifejezve)

Jó általános rálátásom volt, de a részletkérdésekben bizonytalanabb voltam 61,2
Bizonyos szakterületekre nem mertem volna jelentkezni 23,3
Teljes mértékben járatosnak éreztem magam a szakmában 9,7
Néhány kérdésben járatos voltam, de keveset tudtam 5,3
Szinte semmit sem tudtam a szakmáról 0,6
Összesen 100,0
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5. Táblázat
Hogyan hatottak Önre a Fõiskolán eltöltött tanulmányi évek? (%*)

Gyógypedagógussá „nevelte” 41,1
Megszerettette ezt a szakmát 37,3
Megfelelt elõzetes elvárásainak, igazolódtak elképzelései errõl a szakmáról 32,9
Megijedt a megismert szakmai nehézségektõl 3,4
Nem tett semmilyen hatást, közömbös maradt 1,3
Csalódottnak érezte magát; elment a kedve az egésztõl 1,0
Egyéb hatás 8,2
* A válaszok összege több, mint 100 lehet, ui. több válasz is adható volt

Pályakezdés

A kérdezett gyógypedagógusok 92,5%-a a diplomaszerzés után ebben a
szakmában helyezkedett el. Az elsõ munkahely azonban alig esett egybe a
végzõsök elképzeléseivel, mindössze 1/5-üknek sikerült elképzelésüknek
megfelelõ területen elhelyezkednie. Legkevésbé a népszerû és nagy létszámú
szakok esetében találtak megfelelõ elsõ munkahelyet.

6. Táblázat
Azok aránya, akiknek elsõ munkahelyük az elképzeléseiknek megfelelõ volt,

szakonként (%)

Látássérültek pedagógiája szak 36,1
Hallássérültek pedagógiája szak 29,8
Mozgássérültek pedagógiája szak 22,7
Oligofrénpedagógia szak 19,2
Logopédia szak 19,0
Pszichopedagógia szak 16,0

A pályakezdéskor komolyabb nehézségekkel kevesen szembesültek, olyan
kisebb problémákkal viszont, amelyek nem okoztak súlyos gondot, a
végzettek 2/3-a. Az elsõ munkahelyen megjelenõ konfliktusok fõ forrása a
vezetés, az anyagi helyzet és a szaktudás hiányosságai területén jelentkeztek.

7. Táblázat
Az elsõ munkahellyel való elégedetlenség okai (%) 

A munkahelyi vezetéssel való kapcsolattal 25,1
A munkahely rossz anyagi ellátottságával 25,1
A szaktudás hiányosságaival 17,8
A munkatársak szaktudásának hiányosságaival 12,7
A gyerekekkel való kapcsolattal 10,1



A munkatársakkal való kapcsolattal 9,2
Munkahelyen kívüli szakmai-hivatali kapcsolatokkal 8,4
A problémák a magánélet területein jelentkeztek 6,4
Egyéb problémák 11,0
Összesen 100,0

A jelenlegi munkatevékenység jellemzõi

A mintába került személyek jelentõs része (70 %) jelenleg is a pályán van, és
gyógypedagógiai jellegû munkát végez.  

8. Táblázat
A végzett munka jellege a munkaidõ arányában (%)

Teljes mértékben gyógypedagógiai munka 50,7
Gyógypedagógiai munka, bár tartalmaz nem szakmai elemeket is 20,0
Nem gyógypedagógiai munka, bár tartalmaz gyógypedagógiai elemeket is 14,8
Egyáltalán nem gyógypedagógiai munka 14,4
Együtt 100,0
N = 534

A gyógypedagógusok túlnyomórészt általános iskolás korú fogyatékos gyer-
mekekkel dolgoznak, a minta fele azonban foglalkozik iskoláskor alatti
gyermekekkel is. Felnõtt korú fogyatékos személyel (is) mindössze 15 %-uk
találkozik munkája során. 

9. Táblázat 
Tevékenységtípusok aránya a gyógypedagógusi munkában (%)

Gyógypedagógiai fejlesztõ munka 30,6
Pedagógusi-tanítói munka 17,9
Nevelõi tevékenység 9,4
Emberi-magatartási problémák megoldásával való foglalkozás 8,1
Adminisztratív feladatok 8,2
Kapcsolat szülõkkel 7,8
Vezetõi feladatok 5,4
Szociális problémák megoldásával való foglalkozás 3,9
Kapcsolat más intézményekkel 3,8
Egészségügyi problémákkal való foglalkozás 3,2
Egyéb tevékenységek 2,8

A munkatevékenység elemei között a szakmai munka dominál, a gyógypeda -
gógusok munkaidejük 2/3-ában pedagógiai-gyógypedagógiai tevékenységet
végeznek. A szociális és az egészségügyi problémák megoldása gyakorlatilag
kívül esik tevékenységi körükön. 

110



A munkatevékenységgel kapcsolatban a válaszolók közel 40%-a számol
be arról, hogy munkáját lényegében egyedül végzi, a kollégákkal való szoros
együttmûködés ugyanekkora hányadukra jellemzõ, viszont a szülõkkel illetve
más szakemberekkel, intézményekkel való kapcsolattartás súlya csekély. 
A munkakörülmények értékelésekor (az iskolai osztályzathoz hasonló skálán)

a legrosszabb minõsítést az anyagi elismertség és a karrier-lehetõ sé gek kapták. A
gyógypedagógusi munka leginkább az egyéni siker és örömök tekintetében képes
kielégíteni a szakembereket, de szintén jó osztályzatot kapott a kollegialitás is.
A szakmai munka hatékonyságáról, az elérhetõ sikerekrõl lényegében po zitív

kép rajzolódik ki. Mindössze 5% gondolja úgy, hogy az esetek többsé gé ben nem
lehet jelentõs eredményt elérni munkájával, ezzel szemben emlékezetes sike -
rekrõl a kérdezettek 92%-a számol be. Azok a gyógy pedagógusok, akik mun ká -
jukat eredményesnek érzik abban az értelemben, hogy a fejlesztõ munka hatására
jelentõsen javul a fogyatékos gyermekek, emberek állapota, a szakma általános
presztízsét és a karrierlehetõségeket is sokkal kedvezõbbnek ítélik meg.

A pályaelhagyás okai

Mintánkat sajnos nem sikerült a pályaelhagyókra nézve reprezentatív módon
megkonstruálni. A kérdõívek vissza nem küldése és a kérdezõk vissza utasítása
mögött minden valószínûség szerint nagyobb mértékû pályaelhagyás áll.

10. Táblázat
A pályaelhagyás okai, említések száma

Más szakmai életút 52
Családi okok miatt 26
Kedvezõbb munkalehetõségek kedvéért 22
Rossz anyagi-jövedelmi lehetõségek miatt 16
Kedvezõtlen munkahelyi tapasztalatai miatt 13
Nem talált megfelelõ gyógypedagógusi állást 10
Soha nem is akart igazán gyógypedagógus lenni 7
Ez a pálya nem neki való 2
A gyógypedagógiai munka jellege miatt 1
Egyéb ok 13

Az okok túlnyomó többségben elsõsorban egzisztenciális jellegûek, második
helyen családinak mondott okok szerepelnek, míg a gyógy pe da gógusi mun -
ká val járó egyéb negatívumok alig szerepelnek. Az egzisztenciális okok kö -
zött leggyakoribb a más szakmai életútra utalás (pl. más pedagógiai vagy szo -
ciális szakterület, vezetõi pozíció, politikai pálya stb.), ezek azonban föltehe -
tõen egyszersmind kedvezõbb egzisztenciális feltételeket is jelentenek. 
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