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3 B E V E Z E T É S

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 országos rendezvénysorozat keretében 2013. novem-
ber 23-án az Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai
Szakszolgálat, Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság és Országos Gyógypedagógiai-szakmai
Szolgáltató Intézmény (1071 Budapest, Damjanich u. 41–43.; elte.gyoszi@gmail.com) és
a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézete (1097 Bu-
dapest, Ecseri út 3.; gyopszi@barczi.elte.hu)

„A gyógypedagógiai fejlõdéspszichopatológia diagnosztikus
kérdései az SNI/B felülvizsgálatok tükrében”

címmel tudományos ülést rendezett.

A Gyógypedagógiai Szemle 2014. évi harmadik, tematikus száma az elhangzott elõadások
szakmai anyagát adja közre azzal a szándékkal, hogy a széles körû szakmai nyilvánosság
számára betekintést nyújtson a gyógypedagógiai (pszicho)diagnosztika aktuális kérdéseibe,
fejlõdésének újabb irányaiba. Stefanik Krisztina tudományos és nemzetközi dékánhelyettes
megnyitóját a két intézmény munkatársainak, az SNI b) felülvizsgálatokban részt vevõ team
tagjainak elõadásai követték, amelyek most tanulmányértékû, áttekintõ jellegû összegzés-
ként olvashatók a hazai kutatások szempontjából rendkívül elhanyagolt közoktatási-közne-
velési kérdés, a sajátos nevelési igényû tanulók meghatározott (korábbi jogszabályi értel-
mezésben SNI b) csoportja szempontjából. 

A közlemények a jogszabályi értelemben felülvizsgálat keretében lefolytatott
állapotfeltárás kérdéseit kizárólag vizsgálati módszertani, azaz diagnosztikai szempontból,
egy erre a célra kísérleti jelleggel összeállított protokolláris megközelítésben mutatják be. 

Bízunk abban, hogy a közreadott anyagokkal elõsegítjük a diagnosztikus gyakorlatban
gyógypedagógusként, pszichológusként vagy szakorvosként dolgozó kollégák munkáját,
nemkülönben a pályára készülõ hallgatók felkészülését, továbbá annak a közös törekvés-
nek az elõmozdítását, amely a gyógypedagógiai (pszicho)diagnosztika elméleti és gyakorlati
kérdéseinek és a komplex állapotfeltárás hazai rendszerének megújulását vonhatja maga
után.

Bízunk abban is, hogy kutatásra fordítható pénzügyi támogatás mozgósításával a közel-
jövõben feldolgozásra és bemutatásra kerülhet az igen gazdag, elõfelmérések eredményei
alapján közoktatási szempontból jól hasznosítható empirikus anyag is. E tapasztalatok felhívó
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jellegûek arra vonatkozóan, hogy a képesség- és teljesítményzavarok halmozott elõfordu-
lásával jellemezhetõ SNI b) besorolású tanulók vonatkozásában – akik csoportszinten
kutatási szempontból országosan reprezentatív mintaként kezelhetõk – milyen tényezõk
alakítják maladaptív irányba a fejlõdés folyamatát, milyen szakmai-közoktatáspolitikai meg-
oldásokat igényel a fejlõdés zavarainak befolyásolása, sikeres iskolai elõrehaladásuk, társa-
dalmi integrációjuk segítése. 

Bár a sajátos nevelési igény megállapítása elsõsorban szakmai kérdés, az ellátási formák,
az intézményrendszer, a szakember- és eszközigény definiálása mellett a hatékony,
fenntartható finanszírozás kérdései sem kerülhetõk meg a kiemelt figyelmet igénylõ gyer-
mekek, tanulók esetében. 

Az országos hatáskörû tanulói teljesítmény- és képességmérések tanulói adatbázisából
– az egyéb pszichés fejlõdési zavarral küzdõk kivételével – a sajátos nevelési igényû, azaz
SNI besorolású, továbbá a nyelvi nehézségekkel küzdõ tanulók „elvi” megfontolásból hiá-
nyoznak.1 Kevés ismeret áll rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a kognitív–emocioná-
lis–szociális fejlõdés területén mely tényezõk nehezítik sikeres iskolai továbbhaladásukat,
milyen tényezõk alakítják az egyéni fejlõdés folyamatát. 

A sajátos nevelési igényû tanulók problémája az egész hazai közoktatás problémája,
amely a különbözõ szakterületeken mûködõ kutatók, gyakorló szakemberek és döntés-
hozók párbeszédét igényli. 

Gereben Ferencné

1 HERCZEG Bálint (2014): Az iskolák közötti különbségek mértékének mélyebb vizsgálata. In CSULLOG K.–D. MOLNÁR É.–
HERCZEG B.–LANNERT J.–NAHALKA I.–ZEMPLÉNI A. (szerk.): Hatások és különbségek. Másodelemzések hazai és
nemzetközi tanulói képességmérések eredményei alapján. Oktatási Hivatal, Budapest. 
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