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2006 õszén megjelent egy érdekes, terjedelmes, a gyógypedagógia
identitásának kérdésével foglalkozó tanulmány az Iskolakultúra címû
folyóirat októberi számában. Minden gyógypedagógusnak figyelmébe
ajánlom ennek elolvasását.

ARTILES, A. J. (2006). A gyógypedagógia változó identitása. 
Paradoxonok és dilemmák a kultúra és a tér nézõpontjából
(Fordította: Csíkos Cs.) Iskolakultúra, XVI/10. 3-35.

A Magyar Tudományos Akadémia pedagógiai Bizottságának Gyógype-
dagógiai Albizottsága kezdeményezte, hogy rendezzünk vitát a tanulmányról
az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Karon. Ez meg is történt
2007. január 11-én. A vita nyomán elkészült egy tanulmány (Mesterházi Zs.:
Változik-e a gyógypedagógia identitása? címmel), amelynek közlése folya-
matban van. Hasznos lenne, ha a gyógypedagógusok minél szélesebb köre
foglalkozna ezzel a kérdéssel. Ajánlok néhány szempontot a tanulmány olva-
sásához, és az esetleg kisebb-nagyobb körökben sorra kerülõ vitákhoz.
1. Ma már sokan tanulnak, olvasnak angol nyelven a mi szakmánkban is.

Ezért hasznos lenne az eredeti angol nyelvû tanulmány elolvasása is. (Aki
kézbe veszi a fenti folyóiratot, megtalálja benne az eredeti tanulmány
bibliográfiai adatait is.) Az eredeti szöveg tanulmányozása fényt vethet a
használt angol és magyar szakkifejezések ekvivalenciájára. Felmerülhet
például az a kérdés, hogy a „special education” valóban megfelel-e a
„gyógypedagógia” fogalomnak. A magyar gyógypedagógiában elég jól
körülhatároltuk, hogy mi a gyógypedagógia fogalmának gyakorlati és
tudományos tartalma.

2. Mivel a szegregált nevelés, a halmozottan hátrányos helyzet, a roma ta-
nulók iskolai pályafutása, a munkanélküliség, valamint a szegénység
hatásai témakörökben rengeteg hazai kutatás folyt – részben a gyógypeda-
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gógia területén is –, jó lenne a tanulmányból kiemelni azokat a
szempontokat, amelyek új értelmezések megfogalmazásához vezethetnek
az eddigi hazai kutatási eredményekkel kapcsolatban.

3. Bár a tanulmány nagy terjedelemben és súlypontosan foglalkozik a
kisebbségek és a gyógypedagógia viszonyával, ez egyáltalán nem jelenti
azt, hogy a tanulmányban felvetett kérdések csak a tanulásban akadályo-
zott tanulókra vonatkoznának. A tanulmányban tárgyalt iskolai integráció
és inklúzió a gyógypedagógia valamennyi területét érinti. A szerzõ nagyon
alaposan foglalkozik a társadalmi igazságosság kérdésével. Lényegében
ez az alapmotívum jelenik meg a tanulmányban,  több összefüggésben.

4. A hazai olvasó számára kissé különösnek tûnhet a tanulmányban a „tér”-
rel kapcsolatos szempont tárgyalása. Ebben a fejtegetésben megjelenik az
emberre vonatkozó „réteges” felfogásmód egyik (a kultúrával összefüggõ)
változata. Ennek elõzményeként lehet felfogni a WHO osztályozási rend-
szerét (1980), amely az egészségi állapot szempontjából három rétegben
(sérülés, fogyatékosság, akadályozottság) írta le azt az embert, akire a
gyógypedagógia figyelme és tevékenysége irányul.

Üdvözlettel: Mesterházi Zsuzsa


