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A pedagógus megváltozott felelõssége
az együttnevelésben*

DR. PAPP GABRIELLA

Napjainkban az oktatás teljes spektrumában változások figyelhetõk meg. A
felsõoktatás 2006. szeptember 1-tõl áttér a többciklusú képzésre. Alapképzés-
ben (BA), majd ezt követõen mesterképzésben (MA) folytathatják tanulmá-
nyaikat a hallgatók. A gyógypedagógus-képzés is ebben a rendszerben épít-
kezik. A BA és MA szintû kimenetek kompetenciáinak pontos megjelenítése
a végzettségek tartalmának megjelenítésén túl, tükrözi a segítségre szoruló
személyek szolgálatába álló gyógypedagógusok tevékenységi körét. A
kimenet szabályozás értelmében ezek a kompetenciák a munkaerõ-piaci
igényeknek megfelelõen jeleníthetõk meg.

A képzés felelõssége, hogy milyen gyógypedagógus szakemberek
kerülnek ki a felsõoktatásból, valamint a különbözõ képzõhelyek diplomái jogi
és tartalmi szempontból ekvivalensek-e. Az új szerkezetben megjelenõ gyógy-
pedagógus-képzés további feladata a munkaerõpiacon a végzettségeknek
megfelelõ jogi keretek indukálása. Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Fõiskolai Kar BA szinten minden megalapított szakirányra felkészít, míg MA
szinten a BA szakirányok szakember szükségleteinek kielégítésén túl, a felsõ-
oktatás szakembereinek képzését, a tudományos kutatásra való felkészítést is
felvállalja. A gyógypedagógia felelõssége a munkaerõpiacon is erõteljesen
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megjelenik. Az oktatásügy, egészségügy és szociális szféra széles bázisán tölt
be fontos szerepet a gyógypedagógus. A kompetenciák pontos leírása, azok
nyilvánosságra hozása, széles körben való hirdetése igen fontos felelõsséget ró
a gyógypedagógiát mûvelõkre. Elengedhetetlen, hogy a munkaerõpiac részt-
vevõi tisztában legyenek a különbözõ végzettségek határaival, a többi hasonló
végzettségtõl való elkülönítéssel. A 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet tartalmazza
BA szinten a gyógypedagógia szak képzési és kimeneti követelményeit. Az ezt
megelõzõ 168/2000. (IX. 29.) Korm. rendelet a korábban végzettek kom-
petenciáit írja le.

A felelõsség következõ vetülete az egyén szintjén található. Az élethosszig
tartó tanulás folyamatos képzést, továbbképzést, tudásbõvítést jelenti Így a ma
megszerzett tudásunk csak folyamatos frissítéssel marad versenyben a jövõ-
ben is. A gyógypedagógus érdekérvényesítése a felelõsség körébe vonzza a
saját önérvényesítõ, valamint a segítéségre szoruló személyek érdekeit védõ
magatartást. Mindezeket abban az esetben tudja megfelelõ módon megjele-
níteni az egyén, ha saját végzettségének kompetenciáit pontosan ismeri, azok
jogszabályi hátterét meg tudja hivatkozni, a különbözõ munkakörök betöl-
téséhez szükséges végzettségek, valamint jogszabályi hátterük ismerete bir-
tokában van.

Változó világunkban mind a tanulásban akadályozott gyermekek, mind az
õket nevelõ, oktató, terápiájukat, rehabilitációjukat végzõ gyógypedagógus
különbözõ színtereken jelenik meg. A korábbi zárt, egyúttal védõ szakmai
közeg mellett mind a gyermekek, mind a gyógypedagógusok a többségi világ-
ban elszórtan élnek, dolgoznak. Az így dolgozó gyógypedagógusok és a
szakmai bázist jelentõ szolgálatok, intézmények közös felelõssége, hogy min-
den gyermek minden színtéren, minden tevékenységi formában a leghatéko-
nyabb ellátáshoz jusson.

A hazai közoktatásban sok esetben kompetenciahatárok átlépése, megsér-
tése történik. Érdemes egyértelmûen fogalmaznunk: ki a fejlesztõ pedagógus,
milyen gyermek/tanuló pedagógusa, milyen követelmények támaszthatók a
fejlesztõpedagógus-képzéssel szemben és milyen kompetenciák birtokába jut a
pedagógus a képzés során? 

A fejlesztõ pedagógus lehet óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógus, ha
fejlesztõpedagógus-képzésen részt vett. Nem tekinthetjük fejlesztõ pedagó-
gusnak azt a pedagógust, aki egy-egy új segítõ módszernek, vagy technikának
tudója, hiszen a fejlesztõ pedagógus szakmai felkészültségének követelmé-
nyei ennél lényegesen többek. A fejlesztõ pedagógusok olyan speciális szak-
emberek, akik korszerû pszichológiai ismeretek birtokában ismerik a fejlõdés
és a fejlesztés fõbb elméleti koncepcióit, a személyiség és az értelmi fejlõdés
életkori és individuális jellemzõit, a tanulási nehézségek pszichológiai és
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pedagógiai diagnosztikai eljárásait. Jártasak a prevenciós és korrekciós
fejlesztés gyakorlati formáinak alkalmazásában óvodai, iskolai csoportban és
egyéni fejlesztési formában. A fejlesztõ pedagógus az átlagos IQ-val rendel-
kezõ, nem fogyatékos 3-10 éves korosztály pedagógusa. A diszlexia, disz-
gráfia, diszkalkulia terápiáit csak abban az esetben végezheti, ha ilyen irányú
speciális tanfolyamot végzett. A kompetenciahatárok védelme érdekében
tudatosítani szükséges, hogy a fejlesztõ pedagógus nem iskolapszichológus és
nem gyógypedagógus.

Érdemes azt is megemlíteni, hogy milyen gyermekek fejlesztésére nem
terjed ki kompetenciájuk. Nem kompetens szakember a fejlesztõ pedagógus a
fogyatékosnak minõsített sajátos nevelési igényû gyermekek, tanulók
fejlesztésében. A fogyatékosságok felismerése és megfelelõ szakemberhez
irányítása viszont feladatai közé tartozik. Amennyiben integrált oktatásban
részt vesz a fejlesztõ pedagógus, csak a fogyatékossági típusnak megfelelõ
végzettséggel rendelkezõ gyógypedagógussal való szoros együttmûködésben
teheti. A Közoktatási Törvényben meghatározott - a fogyatékos tanulók
fejlesztése érdekében biztosított - habilitációs és rehabilitációs órákat nem
vezetheti.(Kt. 52. § (6) bek.)

A fejlesztõ pedagógus kompetenciaköre lehet elsõsorban a normál
intelligenciaövezetbe tartozó gyermekkel való foglalkozás teljesítményzavar
esetén, diagnosztikus tevékenysége csak a képzései során elsajátított tesztek
felvételére és értékelésére terjed ki; a diagnosztikus és terápiás kompeten-
ciakörét meghaladó eseteket speciális szakemberhez köteles irányítani; tevé-
kenységét más szakemberekkel (óvodapedagógus, tanító, logopédus, pszicho-
lógus stb.) összehangoltan végzi; a fejlesztõ foglalkozások szakmai minõsé-
géért felelõs.

A fejlesztõ pedagógus definiálásában még nagy a bizonytalanság a peda-
gógiában és a gyógypedagógiában.

A közös tevékenységek, színhelyek körébe tartozik az integráció, ahol
újabb végzettségû, szakképzettségû szakember dolgozik együtt a gyógypeda-
gógussal. A hatékony együttnevelésnek legalább két szereplõje van a
pedagógia oldaláról: a többségi pedagógus és a gyógypedagógus. Kettõjük
sikeres együttmûködése az eredményesség záloga. Tevékenységük részben
önálló, egymástól jól elkülöníthetõ, részben összefonódó. A többségi peda-
gógus tanulásirányítási technikái meghatározóak. Ennek értelmében a hagyo-
mányos módszerek (frontális óravezetés) háttérbe szorulnak a differenciáló,
önértékelésre alapozó pedagógia kerül elõtérbe, probléma esetén a pedagógus
igyekszik változtatni eljárásán, nem a gyereket okolja, vagy kívánja megvál-
toztatni,
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Alapvetõ szempontként érvényesül az az elv, hogy az akadályok a gyermek
környezetében találhatók. A gyermek értékelésénél az erõsségek, szükségletek
feltárása elsõdleges. Így a tanuló szintjének megfelelõ program tervezhetõ. A
program sikeres megvalósulásában közrejátszik a személyi és tárgyi feltételek
biztosítása. A többségi tanulókra szabott tanterv estlegesen módosított.

Az integráció alapvetõ pedagógiai feltételei az oktatás differenciálásával
függnek össze.

Függetlenül az együttneveléstõl, szükséges lenne a differenciált tanulás-
irányítás alkalmazása az iskolában. Ez az elv azonban ritkán érvényesül a
gyakorlatban. Az együttnevelés hatékonysága, a speciális nevelési szükséglet
fogalmának helyes értelmezése azonban megköveteli ennek alkalmazását.

Az oktatás differenciálásának feltételei vannak. Az elsõ feltétel az oktatás
individualizálása. Ez az alábbi három dolgot jelenti:
1. A célok individualizálását, vagyis azt az alapelvet, miszerint minden

gyermek számára más célt jelölünk ki.  Ez a célok szerint differenciált
tanulás elve. Mivel a gyermekek különbözõek, pedagógiai munkánk során
különbözõ célokat kell kitûznünk velük szemben. Természetesen vannak
közös elemek egy csoporton belül, vagy a célok elérhetõségének szintjé-
ben, vagy pedig teljesen eltérõ célok megfogalmazásával kell a különb-
ségeket megjelenítenünk.

2. A módszerek individualizálását az intézkedések és módszerek differen-
ciálása, a pedagógiai segítségnyújtás gyermekhez igazítása jelenti. Ez a
differenciált tanulási segítségnyújtás elve.

3. A teljesítmény értékelésének individualizálása vezet eredményhez. A dif-
ferenciálás megvalósításához bizonyos esetekben az egyéni teljesítmény-
értékelés elv alapján érdemes figyelembe venni a gyermekek erõfeszí-
téseit.

A második feltételt számos kutató a két-tanáros modellben látja megvalósulni,
ahol az osztálytanító és gyógypedagógus szakember jelenléte egyaránt szükséges.
Az már a konkrét esettõl függ, hogy milyen idõtartamban (teljes idõ, bizonyos
óraszám, alkalmi stb.), milyen szakképesítésû személynek (gyógypedagógus,
pedagógiai-, gyógypedagógiai asszisztens stb.) kell jelen lennie.

A gyakorlati munkában a differenciálás alatt azt a folyamatot értik, amely-
nek eredményeképpen a tanítást az egyes tanulók egyéni szükségleteihez
igazítják. A tanulók hatékony tanulásának segítése a cél, a differenciálás ön-
magában nem. Abban a pillanatban, ha a gyermekek egyénileg, párban vagy
kiscsoportban dolgoznak, elõsegítik az aktív részvételüket. A gyermekek
hatékony munkája az egymással kapcsolatos kölcsönös függõség kialakítá-
sával erõsíthetõ meg. Ahhoz, hogy ez a fajta munka létrejöhessen, különbözõ
szervezési, feladatadási szerepek szükségesek, valamint a tanítás, tanulás
célja is új elemekkel bõvül. 
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A többségi pedagógus feladata a kompetenciák fejlesztése a tanórák kere-
tében az SNI gyermek esetében is. A tudás átadása mind az ismeretek, mind
a képességek szintjén. Természetesen a fent leírt elveknek megfelelõen, az
adott fogyatékossági típushoz igazított követelmény mértékében.  Ehhez a
gyógypedagógus segítséget ad a differenciálás szintjeinek meghatározásában,
a gyógypedagógiai diagnózis felállításában, a tanórán a kéttanáros munka
keretében.

A gyógypedagógus mint a pedagógiai oldal másik szereplõje, fontos
feladatot lát el a rehabilitációban. Az érvényes, közoktatást szabályozó tör-
vény a fogyatékossági típusnak megfelelõen habilitációs/rehabilitációs foglal-
kozást ír elõ. Ezt a foglalkozást az adott fogyatékossági típusnak megfelelõ
végzettségû gyógypedagógus irányíthatja. A rehabilitáció tágabb értelemben
minden olyan szervezett társadalmi tevékenység, amely az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetbe került személyek társadalmi újra beilleszkedését, integ-
rációját segíti elõ.  A gyógypedagógiai rehabilitáció a segítségre szoruló, fo-
gyatékos gyermekre, személyre irányuló komplex tevékenység. Meghatározó
tényezõje a nevelés, fejlesztés. Az a célja, hogy a fizikális-mentális képessé-
gek, a szociális alkalmazkodó viselkedés fejlesztésével felkészítse a gyerme-
ket a lehetõ legnagyobb önállóságra. Mivel leggyakrabban veleszületett vagy
korai életkorban kialakuló ok miatt van szükség a komplex hatásrendszerre, a
habilitáció, azaz „képesítés”, „alkalmassá tétel” kifejezés is használatos. Tehát
nem tantárgyi korrepetálás folyik ezeken a foglalkozásokon, nem cél a felzár-
kóztatás az egyes tematikus egységek szintjén. A gyógypedagógus speciális
eszköztárával az egyes gyermekhez igazítva készíti el fejlesztési tervét, majd
annak alapján végzi a habilitációt, rehabilitációt. Az iskolai rehabilitáció meg-
alapozza, elõkészíti a munka és szociális rehabilitációt is.

A saját kompetenciáink ismerete, a másik kompetenciáinak tiszteletben
tartása, egymás tevékenységének kölcsönös kiegészítése a megváltozott sze-
repek felelõsségteljes együtthatásának záloga. 

Irodalom

PAPP G. (2003): Felkészítés speciális pedagógiai feladatokra. In Pedagógusképzés a
21. században ELTE Modell 1. Az ELTE-n 2003. szeptember 11-én
megtartott vitaülés anyaga. Eötvös Kiadó. Budapest, 54-58.

PAPP G. (2004): A tanulásban akadályozott gyermekek a többségi általános
iskolában. Comenius Bt. Pécs

PORKOLÁBNÉ BALOGH K. (1992) Kudarc nélkül az iskolába. Alex-Typo,
Budapest

118


