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A kutatásnak az volt a célja, hogy kérdõíves megkérdezés útján megismerje a
gyógypedagógusok véleményét a gyógypedagógus-képzésben az elmúlt
évtizedben bekövetkezett jelentõs tartalmi, szerkezeti változásokkal kap -
csolatban. A megkérdezés emellett még arra irányult, hogy a megkér dezettek
véle ménye szerint az átalakuló gyógypedagógiai intézmény rend szerben mi -
lyen mesterségbeli tudásra, tevékenységrepertoárra, módszertani, szervezési
kultúrára van szükség, vagyis milyen szakmai kompetencia szükséges a
korszerû gyógypedagógiai gyakorlatban. 
A kutatás módszerei voltak: kérdõíves véleménygyûjtés, adatfeldolgozás

statisztikai módszerekkel, a nyitott kérdések tartalmi elemzése. A 9 kérdést
tar talmazó kérdõívet Mesterházi Zsuzsa, a HEFOP-projekt vezetõje és a szer -
zõ mint szaktanácsadó állította össze.
A megkérdezettek köre: A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének

XXXIII. Országos Szakmai Konferenciáján (Salgótarján, 2005) résztvevõ
gyógypedagógusok, valamint az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Fõiskolai Kar pedagógus szakvizsgára felkészítõ szakirányú továbbképzésben
résztvevõ (2005) diplomás gyógypedagógus hallgatók voltak.
A rendelkezésre álló idõben csupán a kutatás rövid összegezésére van

mód, a kérdõív valamennyi kérdésére adott válaszok elemzésétõl is el kell
tekin tenünk.    
A feldolgozott kérdõívek száma: 160. A gyakorlatban eltöltött idõ szerint

minden korosztály jelen van. Figyelmet érdemel a 30 év feletti gyakorlati
idõvel rendelkezõ csoport, annak magas százalékos aránya (1. sz. ábra).
A 3. kérdésre adott válaszok alapján (a 2. sz. ábráról) azt tudjuk meg, hogy

milyen típusú gyógypedagógiai intézményben dolgoznak a válaszadók. Ebbõl
csupán a 23,5 %-ra irányítjuk a figyelmet. Ez a Közoktatási törvény módosí-
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tása nyomán a szemléletváltó, szerkezetváltó, innovatív nevelõ tes tületek,
intézmények széleskörû feladatvállalásának, elkötelezettségének kö szön -
hetõen alakulhatott ki. Jelzésértékû a tekintetben is, hogy ezen intéz -
ménytípusokban sokféle ellátási formát, gyógypedagógiai szolgáltatást kínál -
nak, de ez egyben utal arra is, hogy miként bõvül és egyre színesedik a szak -
mai kompetenciakör, és jelzi azt is, hogy milyen szükségletek fogalmazódnak
meg. 
A  4. kérdésre adott válaszok alapján (a 3. sz. ábrán) látható, hogy a 

megszólítottak milyen beosztásban dolgoznak. Felkészült, felelõs és egyben
hiteles szakmai csoportot képviselõ szakembereket sikerült megszólítanunk. 
Az 5. kérdésre 58 nem-mel válaszoló (4. ábra) megerõsítõ, pozitív üze -

netet küldött a képzést illetõen. Ugyanakkor az észrevételeket megfogalmazó
93 válaszoló tartalmilag hasonló, sokszor egymást erõsítõ gondolatokat írt le.
Ebbõl néhány kiemelés:
– az elmélet és a gyakorlat szoros egysége jelenjék meg a tanegységekben,
az elõadásokban. Legyen betekintés az elsõ évfolyamtól kezdõdõen az
intézmények mûködésébe folyamatos látogatásokkal, a jelent bemutató
videofilmekkel;

1. ábra: Hány éve dolgozik a gyógypedagógia területén?

2. ábra: Milyen típusú gyógypedagógiai intézményben dolgozik jelenleg?
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– a levelezõ (esti) tagozaton az alapozásban kevés a gyermek- és fejlõdés-
lélektani ismeret. Növekszik a korai fejlesztéssel kapcsolatos feladat -
ellátás, de felkészületlennek érzik magukat a feladat/probléma kezelésére;

– több ismeret szükséges a halmozottan sérült tanulók ellátásához. A tapasz -
talat azt mutatja, hogy valamennyi fogyatékos népességben emel kedik a
társuló fogyatékosságok száma;

– legtöbben módszertani ismereteik hiányosságait jelzik. Korszerû mód szer -
tani, tantárgy-pedagógiai ismeretekkel szeretnének rendelkezni (fõ ként az
alapvetõ kultúrtechnikákban). Ezen a téren valamennyi szak te kin te tében
hiányzik az általános iskolai, az inkluzív iskolai terepen meg sze rez hetõ kellõ
gyakorlat, hiányosak az integrációs együttmûködési formák, tartalmak, kom-
petenciák, a „kéttanítós” vagy a „mentor” szerep tapasz ta latai;

3. ábra: Jelenleg milyen beosztásban dolgozik?
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4. ábra: Tapasztalt-e ellentmondást a gyógypedagógiai (fõiskolai) képzés és a gyakor -
latban mûködõ gyógypedagógustól elvárt szakmai tudás (kompetencia) között
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– több gyakorlati ismeret beemelése szükséges a terapeuták képzésébe, jobb
felkészítés az integrációban történõ együttmûködésre;

– sokan úgy ítélik meg, hogy felülvizsgálatra szorul a közvetített elméleti
tananyag korszerûség szempontjából. Egyes területeken olyan tudást is
elvárnak, amely a szakmai gyakorlatban történõ alkalmazás tekintetében
nem releváns (amortizálódott). Ugyanakkor felkészületlenek a szülõkkel
való bánásmód tekintetében, a jogban való jártasságban a frissen végzett
gyógypedagógusok;

– a levelezõ/esti tagozatos hallgató nem kap elegendõ ismeretet a tudatos
tervezéshez. Szigorúbb elbírálást várnak a levelezõ/esti tagozatra történõ
beléptetésben és a képzési folyamatban mind az elméleti, mind a gyakor -
lati képzésben. A végzõsök felkészültségében megmutatkozó mi nõ ség
rávetítõdik  az egész szakmára, rontva a gyógypedagógia, a gyógy  peda -
gógus presztizsét, a fogyatékosságügy képviseletét. 
A 6. és 7. kérdésre adott válaszok alapján (az 5. ábrán) látható, hogy a min -

ta vételben milyen magas százalékos aránya van a különféle képzési 
formákban, továbbképzésekben való részvételnek. Jellemzõ a több diploma, a
több to vább képzési forma egy fõre kivetítve. Összetett üzenete van a jelen -
ségnek, amely ben szerepe van a feladatok, a kompetenciakörök, az elvárások
bõ vü lé sé nek is.
A kérdõív 8. kérdése arról érdeklõdött, hogy megfelelõ-e a gyógy pe -

dagógus hallgatók gyakorlati képzése? A válaszadók többsége a levelezõ/esti
képzésben részesült hallgatók gyakorlati felkészítésére vonatkozóan nyilat -
kozott. Néhány gondolat ezekbõl:
– élõbb kapcsolat alakuljon ki a jövõben az elméleti és gyakorlati kép zõ -
helyek között;

– korszerû tanítási-módszereket tanítson a képzõ intézmény, amelyeket a
gyakorló intézményekben a hallgatók megtanulhassanak alkalmazni;

– az esti/levelezõ tagozaton kapott módszertani ismeret nem elégséges a
gyakorlatban történõ alkalmazáshoz. Gyakorló intézményként a komplex
intézmények, az egységes gyógypedagógiai módszertani és egységes pe -
da gógiai szakszolgálati intézmények mûködjenek;

– a gyakorlati képzés folyamatos követése (a levelezõ/esti tagozaton is)
fõiskolai mentor vagy felkészült gyakorlatvezetõ tanár közremûködésével
történjék;

– legyen mód egy-egy szakterületen több esetmegbeszélésre, teszt, terápia
elmélyült tanulmányozására, megfelelõ szakirányítással;

– az integrációs gyakorlat, folyamat szervezõdése, feltételrendszere jelen -
tõsen eltér az elméletben leírt, a közoktatási törvényben megfogal ma zot -
tak tól. A különbözõ régiókban megjelenõ integrációs elgondolások, mo -

127



dellek kényszerpályákra kényszerítik a gyógypedagógust. A képzõhelynek
erre is fel kell készítenie a hallgatókat és választ kell tudni adni.

Összegezve: a kérdõívek feldolgozása alapján több olyan kérdés meg fo gal -
ma zása vált lehetõvé, amelyek a közoktatás gyógypedagógiát érintõ folya -
mataiban koncepcionális, tartalmi és szervezeti témakörökkel függnek össze,
illetve elõsegítik egyes megoldási formák keresését a sajátos nevelési igényû
(SNI) gyermekek/tanulók érdekében.
A válaszok többségébõl megállapítható, hogy a gyógypedagógiai nevelés

és a szolgáltató hálózat differenciálódása, tevékenységi körének bõvülése, az
egyéniesített nevelés-oktatás irányába történõ elmozdulás különbözõ elvárást,
igényt fogalmaz meg a gyógypedagógia elmélete és gyakorlata számára. En -
nek kapcsán számba lehet venni azokat a képzési és továbbképzési fela da to -
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5. ábra: Szakmai tudását gyarapította-e a továbbképzéssel?
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Újabb diplomát szerzett felsõoktatási intézményben: 18 fõ
Pedagógus szakvizsgát tett: 60 fõ
Módszertani, szakmódszertani képzés: 68 fõ
Különféle terápiás tanfolyamot végzett: 32 fõ
Minõségbiztosítási képzésben részesült: 15 fõ
Informatika, számítógépkezelõ tanfolyam: 13 fõ
Integrációra felkészítõ továbbképzés: 9 fõ

Diploma • ELTE speciális pedagógia, ELTE pszichológia, újabb szak az ELTE GYFK Kar
Szakvizsga • közoktatásvezetõ (26 fõ), ELTE GYFK szakvizsga (34 fõ)
Szakági, szakterületi végzettséggel összefüggõ szakmódszertani tantárgyak tanítása; új
eljárások (egy-egy személy több képzésen vett részt)
A válaszolók mindegyike több terápiás képzésben vett részt, amelyek között jelentõs számú
a külföldön megszerzett terápiás ismeret

Milyen tartalmú továbbképzésen vett részt az elmúlt 5 évben?

A továbbképzéseken elõforduló leggyakoribb változatok
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kat, amelyek a gyógypedagógusok kompetenciáját érintik, a gyógypedagógiai
szakértelem tartalmára, kiterjesztésére, a gyógypedagógus-képzés legújabb
speciális ismereteire vonatkoznak. A gyógypedagógiai pályán dolgozók döntõ
többsége megfogalmazza a szakmai felkészültséggel, a mesterségbeli tudással
kapcsolatos kihívásokat, mint például: az informatikai és kommunikációs is -
meretek bõvítése, a programalkotási jártasság, az integrált nevelés pedagógiai
gyakorlata, a tantárgy-specifikus képességfejlesztés, az alkalmazott eljárások
hatásának vizsgálata, a szaktudományos mûveltség, a pályára szocializált 
személyiség témaköre. A feldolgozott vélemények egybeesnek a korszerû
gyógy pedagógus-képzés programfejlesztésének koncepciójával. 
Záró-gondolatként annyit, hogy a magyar gyógypedagógia elméletét és gya -

 kor latát mûvelõ elõdeink nagy értéket, kincset hagytak ránk. Ennek a kincs n ek
a megõrzése, további értékekkel való gazdagítása mindannyiunk felelõssége.
Manapság egyre nehezedõ körülmények között kell döntéseket hoz ni a
gyógypedagógus-képzés jövõjét illetõen, ami meghatározó lesz a jövõ gyógy-
pedagógiai gyakorlatára is. 
Aktuális újból és újból felidézni gróf Széchenyi István szavait: „Erõs

erõvel meggyõzni nem mindig lehet – hanem a bölcsesség gyõz mindenütt.”
(1825. november) 
A kutatás vezetõje és a szerzõ ezúton is köszönetet mond minden válasz -

adónak az együttmûködésért.


