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„Segíts, hogy egyedül is tudjam, hogy magam csinálhassam, hogy segíthessek magamon.
Arra taníts, hogy önálló lehessek, hogy büszke lehessek magamra!
Hogy elgondolkozzam rajta, hogy képessé váljak rá, hogy eldönthessem, hogy véghezvigyem.
Én magam! Mert ez az út vezet el a gyermeki lét végső céljához, a boldog felnőttséghez.
Így lesz belőlem gondolkodó, érző, érzékeny, kiegyensúlyozott felnőtt.
Így leszek magabiztos, boldog és kreatív, harmóniában önmagammal, másokkal
és a világgal …”

Maria Montessori
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1. BEVEZETÉS
Az elmúlt közel 70 évben a dr. Pető András (1893-1967) alkotta konduktív nevelési
rendszer (az első magyar szellemi hungarikum) jelentős formai és folyamatos
megvalósítási változáson ment át, ami – a minőséget őrző Mozgássérültek Pető András
Nevelőképző és Nevelőintézete (2014. szeptember 1-től Pető András Főiskola – PAF1)
keretein belül és kívül – napjainkban is tart.
A petői alapelvek szerint működő első mozgásterápiai csoportból alakult ki a konduktív
nevelési gyakorlat karaktere, a konduktorképzés metódusa, majd az ezt követő
évtizedekben megszerveződött a konduktív nevelés (KN) budapesti és vidéki hálózata.
Az 1980-as évektől a nemzetközi színtereken szórványosan már korábban is ismert
magyar konduktív nevelési munka mintává vált, és egyre szélesebb körben terjedt el a
világban. A magyar konduktorok szakmai tudását, rátermettségét szinte mindenhol
elismerik, és igen nagy a kereslet irántuk. A külföldi esélyesek egyre fokozódó igénye a
saját országukban megvalósuló konduktív foglalkoztatásra új feladatok elé állította – és
állítja napjainkban is – a Pető Intézet vezetését és a konduktorokat.
A nemzetközi érdeklődés kielégítésére számos gyakorlati, képzési és konzultációs
kezdeményezés történt a konduktív pedagógia (KP) más országokban való
meghonosítására és a külföldi hálózat megszervezésére, kiépítésére. Ez különböző
formákban, a lehetőségek függvényében valósult meg a világ számos pontján.
Észak-Amerikában a konduktív nevelésre sokkal nagyobb az igény, mint a gyakorlati
megvalósulás lehetősége, vagyis, diszkrepancia áll fenn a szükséglet és a lehetőségek
között. Személyes tapasztalatom, hogy több, a konduktív nevelés elveire épülő program
is arra kényszerült, hogy bizonytalan időre szüneteltesse vagy megszüntesse konduktív
iskolai csoportjait, mivel nem tudták a személyi feltételeket, azaz, a konduktív nevelés
gyakorlatának a legfontosabb elemét, magát a konduktor-pedagógust biztosítani a
program működtetéséhez. Az Amerikai Egyesült Államokban Michigan államban2

1.

2.

A PAF jogelődje a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete (MPANNI). Mivel a
kutatás lezárult az MPANNI történetében, ezért konzekvensen az MPANNI megnevezést használom.
Michigan állam az Amerikai Egyesült Államok közép-nyugati régiójában terül el. Neve a nyugati és
északi területeken élt ottava (Ottawa) és csippeva (Chippewa) indián törzsek algonkin nyelvcsaládba
tartozó potavatomi és ozsibva (csippeva) nyelvén “nagy vizet, nagy tavat” jelent (Mshigem,
Mishigamaa vagy Misigami).
Az Amerikai Egyesült Államok 50 szövetségi tagállama közül Michigan a 10. legnépesebb állam
(9,909,877 fő – 2014. július 1.), illetve, a Mississippi folyótól keletre elterülő államok közül a
legnagyobb területű (1475523 km2). Az állam természet- és gazdaságföldrajzi szempontból két
félszigetre tagolódik: az “érintetlen” természeti szépségű Upper Penninsula-ra (Felső-Félsziget) és a
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(Grand Rapids3), az Aquinas College-ban (AQ) valósult meg az első amerikai
konduktorképzési program.
A program a külföldön működő konduktív nevelés képzési palettáját színesíti, a
tradicionális konduktív nevelés megvalósításának egyediségével, sajátos szerkezetével.
Magam a képzés előkészítésének kezdetétől (1999) mint projektvezető (Program
Director) veszek részt a BA szintű gyógypedagógus- és konduktorképzés (Physically and
Otherwise Health Impaired, azaz POHI) elméleti és gyakorlati megvalósításában, illetve
a képzés gyakorlóterületeként működő konduktív nevelési iskolamodell – hivatalos
nevén Conductive Education and Rehabilitation Center of Michigan INC (1.sz.
melléklet), köznapi használatban Conductive Learning Center (CLC) – szakmai
vezetésében. Iskolánkban csecsemőkortól 26 éves korig biztosítunk konduktív nevelési
programot a központi idegrendszer sérülése következtében mozgásukban korlátozottá
vált gyermekek és fiatal felnőttek részére.

A Conductive Learning Center mint konduktív pedagógiai iskolamodell és az Aquinas
College-ban megvalósuló konduktor-tanító-/gyógypedagógusképzés – a Mozgássérültek
Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete (MPANNI) szakmai részvételével –
napjainkban is egyedülálló Észak-Amerikában.

Kutatásomban a konduktív pedagógia permanens jelenlétének, implementálásának
sajátosságait, eredeményeit és nehézségeit tárom fel.
Szándékom, hogy ennek a sajátságos konduktív nevelési iskolamodellnek (személyes
történetemnek) szélesebb összefüggésben történő bemutatása kedvet, biztatást és
segítséget adjon a konduktív nevelésért felelősséget vállaló szakembereknek,
támogatóknak a konduktív nevelési program nemzetközi területeken történő, a petői
alapelveket tiszteletben tartó megvalósításához.

3.

nagyobb, gazdaságilag és kulturálisan fejlettebb Lower Peninsula-ra (Alsó-Félsziget). A legnagyobb
település az autóiparáról világszerte ismert Detroit. Bár a város az elmúlt évtizedekben épp autóipara,
majd a város csődje kapcsán vált az érdeklődés középpontjává, még napjainkban is az állam
kereskedelmi, pénzügyi és ipari központja.
Grand Rapids – Detroittal ellentétben – az elmúlt évtizedekben dinamikusan fejlődő város.
Külvárosaival, a 2010-es számlálás szerint nyilvántartott 1,005,648 lakosával Michigan állam második
legnépesebb települése. Az elmúlt évtizedekben különösen az egészségügy területén történt
innovációs fejlesztések tették lehetővé Grand Rapids lendületes fejlődését.
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2. A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSE, FELÉPÍTÉSE
2.1 A KUTATÁS CÉLKITŰZÉSE
Doktori kutatásomban − elméleti és gyakorlati tapasztalataim felhasználása mellett
– a statisztikai adatok retrospektív vizsgálatával bizonyítani kívánom azt a tényt, mely
szerint napjainkban – az Amerikai Egyesült Államokban széles körben elterjedt terápiás
eljárások és a multidiszciplináris ellátás mellett – a tradicionális (dr. Pető András által
megalkotott) konduktív nevelési rendszer hiánypótló a központi idegrendszer sérülése
következtében

mozgásukban

korlátozottá

vált

személyek

habilitálásában/

rehabilitálásában, tehát létjogosultsága van az USA-ban.
A disszertáció másik vállalt célkitűzése az, hogy gyakorlati mintával szolgáljon azok
számára, akik a dr. Pető András alapelveire épülő konduktív nevelési programot a magyar
kulturális

környezettől,

pedagógiai

gyakorlattól

eltérő

közegben

szeretnék

implementálni. Ennek érdekében a kutatás bemutatja az iskola létrejöttének sajátságos
útját, szerkezetét, jellegzetességeit, konduktív pedagógiai programját, dokumentációs
anyagát.
Nem utolsósorban, a disszertáció további célja tiszteletadás dr. Pető András
munkásságának, az immár hungarikumként számon tartott konduktív nevelésnek.
A hazai iskolaügy és az oktatás terén napjainkban végbemenő változások többnyire a
világ más pontjain érvényesülő trendeket követik, vagy ezek hatására jönnek létre,
miközben a konduktív pedagógia nemcsak hazai, de nemzetközi színtereken is új utat
nyitott a központi idegrendszer sérülése következtében mozgásukban korlátozottá vált
gyermekek és felnőttek nevelés által történő habilitációjában/rehabilitációjában.
Büszkék lehetünk arra, hogy ez az egyedülálló magyar nevelési rendszer követendő
példává vált a világ számos országában, így az USA-ban is.
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2.2 HIPOTÉZISEK
Alaphipotézisem szerint a konduktorok homogén teamjében – és nem más terapeutákkal
(multidiszciplináris team4 és interdiszciplináris team5) – tervezett és vezetett konduktív
nevelési program, az egész év során folyamatosan működő konduktív csoportok
„életképesek” és hiánypótlóak (alternatív megoldást kínálhatnak) a mozgásukban
korlátozottak ellátásában az Amerikai Egyesült Államokban.
A petői alapelveket maximálisan figyelembe vevő és erre épülő konduktív pedagógiai
program

integrálása

és

implementálása

az

amerikai

pedagógiai

kultúrában,

szociokulturális környezetben, jogi szabályozási rendszerben is létrehozható vállalkozás.

Feltételezem, hogy az USA-ban (AQ-ban) megvalósítható a konduktor szakemberek
magas színvonalú képzése, az MPANNI szakmai irányítása alatt, a két intézmény
kooperációjában, de ehhez szükség van az állandó szakmai jelenlétre. Lokális képzési
lehetőségek nélkül hosszú távon sem a „klasszikus” konduktív nevelés, sem annak
transzformált változatai nem lehetnek életképesek a többi – szintén vitatott hatékonyságú
– alternatív ellátásokkal szemben a központi idegrendszeri sérülés következtében
mozgásukban akadályozottak ellátásában. „Jelenleg nem létezik bizonyítékon alapuló
gyógyítás, befolyásolási gyakorlat a cerebralis paresisre.” (Balogh és Kozma, 2009. 21.)
Alternatív módszereket pedig nagyon sokan keresnek Michiganben is.
Ha rendszerben és folyamatosan biztosítjuk és működtetjük a petői elvek szerint
megvalósuló konduktív nevelést, akkor a módszer önmagát promotálja, és sokan
választják minden további piacbefolyásoló módszer és eszköz nélkül is. Az érdeklődés
az eddigi tapasztalatok szerint minden életkort tekintve folyamatos és az intézmény
kapacitását mindig meghaladó mértékű.
A fejlett országokban is magas arányban született koraszülöttek – a kiváló orvosi ellátás
mellett – szellemileg jóval kedvezőbb kimenetelt mutatnak, mint mozgásfejlődésükben,
ami a motoros fejlődés késésétől a valódi CP-tünetegyüttes kialakulásáig húzódó széles
4.

5.

Amerikában elterjedt gyakorlat a mozgáskorlátozottak ellátásában, hogy különböző szakterületeken
dolgozó pedagógusok, orvosok, terapeuták külön-külön dolgoznak a gyermekkel, de rendszeres
megbeszéléseken elmondják véleményüket az elért eredményeikről. Ez egy laza, felületes
munkakapcsolat a csoport tagjai között.
Interdiszciplináris team-munka: előre tekintő, együtt tervező, a szakemberek közötti szorosabb,
együttműködésen alapuló munkakapcsolat, a gyermek fejlődése érdekében.
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skálán nyilvánul meg. Budapesti megfigyelés szerint (Balogh, 1999) a volt koraszülöttek
magas aránya igényli a konduktív nevelést – kérdés, hogyan alakul ez a CLC-ben, és vane gyakorlati, képzési konzekvenciája.
Feltételeztük, hogy a Conductive Learning Centerben konduktív nevelésre jelentkezett és
részt vett gyermekek kórképe és életkor szerinti adatainak százalékos megoszlása közelít
az MPANNI adatbázisában nyilvántartott adatokhoz.

2.3 A KUTATÁS METODIKÁJA
Kutatásom metodikáját alapvetően meghatározta az a tény, hogy a vizsgálatom tárgya
egy fejlődésben lévő folyamat, a konduktív pedagógia implementálásának megvalósulása
– a magyar és az amerikai kultúrát ötvöző és azok metszéspontjában létrejövő innovatív
felsőfokú képzés és alternatív iskolamodell létrehozása –, melynek az első lépéseitől
kezdve alkotó részese voltam és vagyok a disszertáció elkészítése folyamán is.
A kutatásom komplexitásából kifolyólag a deduktív és az induktív kutatási stratégiák
alkalmazását egyaránt fontosnak tartottam, és meg vagyok arról győződve, hogy ezek a
stratégiák témám feldolgozása során egymást elengedhetetlenül kiegészítik, ezért
mindkettőt alkalmaztam hipotéziseim bizonyításához.
Kutatásom analitikus abból a szempontból, hogy források, dokumentumok, mások és
saját tapasztalataim elemzésével kívánom azokat a törvényszerűségeket megfogalmazni,
melyek hatására a konduktív nevelés Magyarországon kívüli telepítése megvalósulhatott
és működik napjainkban is. Vizsgálatom során ezzel párhuzamosan alkalmazom az
induktív stratégiát is, ugyanis a 14 év alatt folyamatosan és szisztematikusan
összegyűjtött adatoknak, empirikus tapasztalatoknak elengedhetetlenül fontos szerepe
van a konduktív pedagógiai rendszer telepítésének – társadalmi és pedagógiai szempont
szerinti – objektív értelmezésében.
A vizsgálati módszerek kiválasztásánál és alkalmazásánál is a komplexitásra törekedtem,
ezért kutatásomban mind a kvalitatív, mind a kvantitatív vizsgálati módszernek számos
formáját alkalmaztam.
Munkám előnye – és egyben kihívása is – az a tény, hogy tartalma 14 éves pedagógiai
tevékenységem, iskolaszervezésem tükre, és tagadhatatlan, amit gyakran hallok kedves
vagy kritikus megjegyzésként: „it’s your baby”.

Mindezekért a kutatásomban

alkalmazott módszereket tudatosan úgy választottam meg, hogy egyensúlyban legyenek
az objektív és a szubjektív elemek feltárását segítő eljárások. A kutatás különböző
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fázisaiban

összehasonlítási

technikák

használatával,

reflektáló

megközelítéssel

törekedtem a „pozitivista szemléletű” objektivitásra.

2.4 AZ ÉRTEKEZÉS FELÉPÍTÉSE

A KONDUKTÍV NEVELÉSI RENDSZER LÉNYEGI ÉRTELMEZÉSE
Dolgozatom elméleti bevezető fejezetében a dr. Pető András és dr. Hári Mária által
kifejlesztett konduktív nevelés alapelveit, rendszerszemléletének összefüggéseit és annak
nevelési koncepcióját fejtem ki.
Bemutatom a konduktorképzés fejlődésének főbb szakaszait, a nevelési rendszert
megvalósító konduktori „szakma”/„mesterség”/„hivatás” megteremtését, a konduktor
szerepvállalását és a konduktorképzés rendszerének kialakulását.

KONDUKTÍV NEVELÉS AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN
A dolgozat második részében – könyvtári és levéltári neveléstörténeti kutatásaim
felhasználásával – a konduktív nevelés ismereteinek első megjelenését (az 1950-as
évektől) és történeti hátterét vizsgálom az Amerikai Egyesült Államokban, napjainkig. A
többnyire angol nyelvű szakirodalom feldolgozásával kívánom bemutatni, hogy a 50-es
évektől milyen kezdeményezések történtek a konduktív nevelés implementálására az
USA-ban. A szakirodalom feldolgozása mellett gazdag forrást nyújtottak személyes
tapasztalataim, beszélgetéseim, interjúim is. Ebben a fejezetben kifejtem azt is, hogy a
konduktív nevelés meghonosítása érdekében megtett számos intézeti, illetve egyéni
kezdeményezés miért volt képes sikeressé válni, illetve, mi okozta a kezdeti lelkesedés
után a kezdeményezések elhalását.

AZ AQUINAS COLLEGE-BAN MEGVALÓSULÓ
GYÓGYPEDAGÓGUS-/TANÍTÓ-/KONDUKTORKÉPZÉS JELLEMZŐI
A harmadik fejezetben ismertetem a michigani felsőoktatási rendszer (tanárképzés) főbb
vonásait, bemutatom az Aquinas College-ban megvalósuló gyógypedagógus-/tanító-/
konduktorképzési program – 1999-től napjainkig tartó – történetét, szerkezetét és
legfontosabb jellemzőit.
A fejezet tárgyalja az Aquinas College és az MPANNI együttműködés célját, bemutatja
a megvalósítás fázisait, eredményeit, nehézségeit.
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A kutatásom lényeges kérdése, hogy egy hatékonyan működő nemzeti képzési és
gyakorlati modell (magyar konduktorképzés) milyen szükséges változtatásokkal
valósulhatott meg egy egészen más kulturális, jogrendszeri és oktatási hagyományokkal
rendelkező országban.

A KONDUKTÍV ISKOLAMODELL (CLC)
A negyedik fejezetben ismertetem a Conductive Learning Center alapításának történetét,
bemutatom az iskola egyedi arculatát, melyet három intézmény: az MPANNI, az Aquinas
College és a Conductive Learning Center sajátos együttműködése határoz meg.
Lényeges helyi sajátosság, hogy a Conductive Learning Center a helyi közösség iskolája,
mely alulról szerveződve (szülői kezdeményezés) épült fel. Az iskola működésének
gazdasági fenntartói és irányítói a közösség tagjai, képviselete a Board of Trustees.
Bemutatom és elemzem a CLC szerkezeti és szervezeti felépítését, személyi feltételeit,
különös hangsúlyt fektetve arra a tényre, hogy az iskola teljes pedagógiai, szakmai
irányítása – megalapításától kezdve napjainkig – az MPANNI által kinevezett Program
Director (programigazgató) vezetése alatt történik.

A CLC KONDUKTÍV NEVELÉSI PROGRAMJA
Kiemelten fontos része a kutatásomnak a Conductive Learning Center nevelési
programjának bemutatása, valamint a gyermekek fejlődésének a konduktív nevelés
holisztikus szemléletét követő, de az amerikai és nemzetközi igényeknek megfelelő
egyedi dokumentálásának ismertetése.
Feldolgozom és elemzem a konduktív nevelés indikációit, a konduktív nevelésre
jelentkezett és a programban részt vett gyermekek (1999-2013) tudományos kutatáshoz
gyűjtött statisztikai adatai alapján:


kórképenként,



demográfia adatok szerint,



előzményi adatok (orvosi háttér felkutatása) szerint.

Összehasonlítom a Conductive Learning Centerben konduktív nevelésre jelentkezett és
részt vett gyermekek statisztikai adatainak százalékos megoszlását az MPANNI
adatbázisában nyilvántartott és hozzáférhető adatokkal.
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3. A KONDUKTÍV NEVELÉSI RENDSZER LÉNYEGI ÉRTELMEZÉSE

Több, mint fél évszázada annak, hogy a konduktív nevelés új utat nyitott
Magyarországon a központi idegrendszer sérülése következtében mozgásukban
korlátozottá vált gyermekek és felnőttek fejlesztésében. Napjainkra a KP az egyik
legelterjettebb pedagógiai neuro-rehabilitációs módszerré vált, melyet a világ számos
pontján ismernek és alkalmaznak.

3.1 A KONDUKTÍV NEVELÉS MEGJELENÉSE HAZAI ÉS NEMZETKÖZI
SZÍNTEREKEN
A konduktív6 nevelési rendszer elméletének és gyakorlatának megalkotója a XX. századi
orvoslás, pedagógia és pszichológia autentikus személyisége, dr. Pető András.
Pedagógiai rendszerét az 1920-as években kezdte kidolgozni, és 1945-1967 között
fejlesztette ki Budapesten. (Hári, 1998)
Pető személyiségét és munkáját kortársai közül sokan jellemezték.

Különleges

képességű, különös személyiségű emberként tartották számon. (Hári, 1993) Kosztolányi
Dezsőné Harmos Ilona visszaemlékezése is ezt a nem mindennapi egyéniséget mutatja
be: „Mániákus gyógyító.

Ricinusolajjal, tornával, lélekelemzéssel, fűvel-fával,

hókuszpókusszal, talán – ha muszáj – még szerelemmel is gyógyítani, gyógyítani
mindenáron. A gyógyulási arányszáma jelentékeny. Ő maga lúdtalpú, nehézkes járású,
de a legbénább bénákat is megtanítja balett-táncosokat is megszégyenítő mozdulatokra.
Amit a fejébe vesz, azt végre is hajtja, rendkívüli akaraterővel és kitartással, paranoiás
aktivitással. … Az orvosok többnyire gúnyos hangon emlegetik, mindamellett egyre több
betegüket küldözgetik hozzá gyógyulni. Pető pedig gyógyít, gyógyít, sokszor döbbenetes
sikerrel. Sok száz beteg várja, hogy mikor kerül rá a sor. Úgy mennek az intézetbe, mint
valamikor a búcsújáró helyekre. Kétségkívül jelentékeny hatóerő”. (Kosztolányi, 2003)
Pető András filozófiája szerint a test, a lélek és a szellem egysége jelenti és adja az ember
lényegét, és ha bárhol zavart szenved ez az egység, az kihat a teljes „rendszerre”. Ezért
a gyógyulás útját nem a „kezelésben”, az egyes részfunkciók kúrálásában kereste, hanem

6.

Latin eredetű szó.
conducere = összegyűjt, valahová elvezet
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holisztikus szemléletével magát az embert – és nem a sérülést (diszfunkciót) – állította a
fejlesztési, fejlődési folyamat középpontjába. (Kozma, 2005)
Pető munkásságát a „fogyatékosok” fejlesztésében kortársai többnyire elismerték,
ugyanakkor megmagyarázhatatlannak, misztikusnak tartották, erdeményeit fenntartással
fogadták, sokan megkérdőjelezték. (Hári 1994)
Véleményem szerint a kétkedés egyik oka volt az, hogy teóriája túlnőtt korának
tudományos eredményien.
Pető „intuícióját” – miszerint a sérült agy funkciói befolyásolhatók, és az idegrendszer a
károsodás ellenére is rendelkezik „tartalékokkal”, kihasználatlan kapacitásokkal, az új
kapcsolatok kiépülésének lehetőségével, melyek a tanítási, tanulási folyamatban
cselekvés útján mozgosíthatók – kora tudományos eredményei még nem támasztották alá.
(Horváth, 2003)

A neuorológia tudománya még nem ismerte többek között az

„anticipáció neurofiziológiáját”, a neuroplaszticitás7, illetve a kompetitív plaszticitás
jelenségeit. Évtizedekkel Pető halála után születtek meg a tudományos bizonyítékok az
agy strukturális és funkcionális változásra való képességére. Az 1980-as évek közepére
nyert bizonyosságot, hogy a tartós ingergazdag környezet, a testmozgás, a tanulás
egymást kiegészítő módon, serkentőleg hatnak egymásra, így hosszú távú plasztikus
változásokat idézhetnek elő az agy érző és motoros kérgeiben.
A szkepszis másik oka, ami Pető szakmai elismertségét is akadályozta, hogy szorosan
véve nem tartozott az akadémikusok társaságához, és nem fektetett hangsúlyt
eredményeinek publikálására a tudományos közleményekben, szakirodalomban.
Pető András munkássága empirikus alapokra támaszkodott.

Igazi eredményei a

gyermekek között, a csoportszobákban születtek, és nem egy kutatóintézeti íróasztal
mögött. Alkotásának értékét természetesen ez nem csorbítja, sőt emeli, ugyanakkor azt
is be kell látnunk, hogy a konduktív nevelés hazai és nemzetközi térnyerését hátráltatta,
hogy az elméleti és gyakorlati munkájához kötődő eredmények tudományos
kiadványokban, publikációkban csak csekély számban maradtak meg az utókornak.8
Szakirodalmi munkássága elsősorban a mozgásterápia területére fókuszált és a szakmai
képzést szolgálta.

7.

8.

Dr. Hámori József (2002) Mit tud az emberi agy? Mindentudás Egyeteme előadás.
http://mindentudas.hu/előadások/tudományterületek/természettudomány/106-biológiaitudományok/6027-mit-tud-az-emberi-agy.html 2015. február 23.
Mozgásterápiai irodalomgyűjtemény (1955)
Konduktív mozgásterápia, mint gyógypedagógia (1955)
Bevezető a konduktív mozgásterápiába (1962)
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Az írásbeliség hiánya miatt a konduktív nevelés lényegét többnyire csak azok sejtették
vagy értették meg, akik személyesen is ellátogattak az intézetbe, vagy ott dolgoztak, és
saját maguk tapasztalták meg a módszer hatékonyságát.
Pető halála után (1967) dr. Hári Mária vette át az intézet vezetését. A petői életmű
kiteljesítése, a konduktív pedagógiai rendszer leírása, rendszerezése és annak elméleti és
gyakorlati kivitelezése, a hazai konduktorképzés megteremtése elsősorban dr. Hári
nevéhez fűződik. Vezetése alatt az MPANNI a hazai és nemzetközi konduktív pedagógia
centruma lett.
A nemzetközi elismertség növekedésével, az 1980-as évektől, megjelent és folyamatosan
erősödött a KP más országba való telepítésének igénye. Ez új feladatok elé állította
dr. Pető és dr. Hári utódait.
Az 1990-éves évektől – Kozma Ildikó főigazgatósága alatt – bekövetkező szemléletváltás
mérföldkő az intézet történetében. A megváltozott hozzáállást egy kényszerhelyzet is
indukálta. Egyrészt a konduktív nevelés külföldi igényének megjelenése, másrészt a
politikai, társadalmi, de elsősorban a gazdasági változások generálták azt, hogy a fiatal,
ambiciózus konduktorok nagy számban hagyták el az intézetet, és vállaltak munkát
külföldi családoknál, intézményekben.

Hosszú távon ez a konduktív pedagógia

minőségromlásához vezetett.
A konduktív nevelés világméretű igényére reagálva, a program tudományos
standardjainak megóvása és továbbfejlesztése érdekében, felbecsülhetetlen Kozma Ildikó
főigazgatónak, dr. Balogh Erzsébetnek, az Orvosbilológiai Tanszék vezetőjének,
tudományos és kutatási főigazgató-helyettesnek és Horváth Dezsőné dr.-nak, a
Konduktív Pedagógia Tanszék vezetőjének munkássága.
Az, hogy napjainkra a konduktív nevelés létjogosultsága teret nyert az orvostudomány
világában is, dr. Balogh Erzsébet gyermekneurológus több évtizeden átívelő, kitartó
munkásságának, elhivatottságának köszönhető. Dr. Balogh több nyelven megjelenő
publikációi, kutatási eredményei nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy a hazai és
nemzetközi medicina megismerhesse a konduktív nevelés neurológiai indikációit és
eredményességének lehetőségét a központi idegrendszeri sérüléssel élők ellátásában.
„A gyermek megmaradt képességeinek birtokába kerül, betegből gyermekké válik.
Vizsgálati tesztekkel fel nem deríthető, hihetetlenül nagy és fontos látens kapacitás áll a
cerebralis parezissel élő gyermekek rendelkezésére, melyet a Pető-módszer Pygmalion15

effektusa igen gyorsan mobilizál. A rendszeres munka során kialakul a mozgásminta
(agyi tevékenység), és javul a globális teljesítőképesség …” (Balogh, Medveczki, 2003.
266.)
Dr. Hári és munkatársai publikációkon, előadásokon keresztül megismertették a világgal
a konduktív nevelést, aminek eredményeként ma már lehetetlen a motoros diszfunkciók
befolyásolásáról a Pető-módszer említése nélkül összefoglaló tanulmányt, könyvet írni.
Az intézet új vezetői tudományos konferenciákat szerveztek, fórumokat hoztak létre a
szakemberek között, és támogatták az információcserét – miközben mindvégig
megtartották az intézet irányító, vezető szerepét a nemzetközi színtereken. Felismerték
azt, hogy a konduktív pedagógia fennmaradásának, perspektivikus fejlődésének
alapkérdése a – helyi sajátosságokat figyelembe vevő, ugyanakkor a különböző kultúrák
közötti együttműködéssel létrejövő – konduktorképzés támogatása. (Kozma, 1990)
A konduktív pedagógia elméleti és gyakorlati metodikáját maximálisan figyelembe vevő
munkájuk eredményeként a módszer taníthatóvá és ezáltal közkinccsé vált az USA-ban
is.
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3.2 A KONDUKTÍV NEVELÉS NÉHÁNY RELEVÁNS ELMÉLETI
ASPEKTUSA
„A felismerések és világmegváltó tervek között több dolog együttes jelentkezése állt –
a neveléstörténet megosztott abban, hogy e jelenségnyalábban minek is adja
az elsőbbséget …” (Gombocz, Trencsényi, 2007. 22.)
A XX. századra Ellen Key9 radikális nézetein alapuló „jóslata” egy új világot jövendölt
– mely korszakot10 a „Gyermek Évszázadának” nevezte –, és mindamellett, hogy ezt az
évszázadot végigkísérte a háborúk nyomorúsága, mégis, a békeidőkben valóra válhattak
a gyermek sajátos fejlődéslélektanára épülő, jogait és igényeit elismerő nevelési
koncepciók. Pető András ebben a rendkívül izgalmas neveléstörténeti időszakban kezdte
meg orvosi pályafutását. 1911-ben medikus hallgatóként került a századeleji Bécs – „új”
ideákat igénylő és létrehozni akaró – felpezsdült szellemi életének forgatagába, és
ismerkedett meg az „új” pedagógiai gondolkodás szemléletével, a „hagyományos”
nevelés kritikájából kinövő reformpedagógiával és az ezt képviselők munkásságával,
többek között Montessori, Steiner, Peterson, Decroly, Freinet, Claparade, Piaget, Neil,
Dewey haladó törekvéseivel. Pető nemcsak érdeklődő szemlélője, de alkotó részese volt
e kornak, melyben a gyermektanulmányozás, a gyermekpszichológia, a szociológia is
kibontakozott, és amely – egyre több új törvényszerűséget feltárva – előkészítette egy új,
a gyermekközpontú szemléletre épülő oktatás és nevelés alapjait. Pető András – a kor
szellemét követve – a gyermekek egy különleges csoportjának, a „fogyatékosoknak”
problémájára pedagógiai kreativitással reagálva egy „új” korszakot nyitó pedagógiai
szemléletet és gyakorlatot valósított meg, a mozgásukban akadályozott gyermekek
nevelése és a társadalomba való beilleszkedésük megvalósítása érdekében.
Kétségtelen tény, hogy Pető konduktív nevelési koncepciójában megtaláljuk a
reformpedagógia megannyi törekvését, holisztikus emberfelfogását: a másság értékének
megbecsülését, az eltérő egyéni fejlődési utak felismerését, az aktív tanulást, az egyén és
a változó csoport fejlődésébe vetett bizalmat, hogy csak néhány kiragadott, szignifikáns
elemet említsek. Amellett, hogy Pető jól ismerte a modern pedagógiai trendeket és
9.
10.

Ellen Key (1849-1926): svéd írónő.
"Mindazoknak a szülőknek ajánlom, akik remélik, hogy az új évszázadban megalkotják az új embert".
Ellen Key, A gyermek évszázada című könyve a reformpedagógia forradalmi gondolatait tükröző –
kora nézeteit meghaladó – műként van jelen a pedagógiai köztudatban.

17

kortársai reformtörekvéseit – melyekből munkássága során maga is sokat merített –,
sokra értékelte a múlt századok haladó pedagógiai gondolkodását és a humanisztikus
filozófiai iskolák nagy alakjait, pedagógusait is. Ennek egyik közvetett bizonyítéka az a
tény, hogy Pető 1945 végén „Pestalozzi-ambulancia”11 néven indította el a
Gyógypedagógiai

Nevelőintézet

Mozgásterápiai

osztályából

alakuló

intézeti

kezdeményezését Budapesten.
Pető András kortársakkal való szakmai és személyes levelezésének feltárása, a századelő
mozgalmaival és reformereivel való kapcsolatának elemzése, értékelése, azaz a petői
életmű feldolgozása egy jelenleg folyó neveléstudományi kutatás tárgya – ezek tárgyalása
e dolgozatnak nem célja. Ugyanakkor azt biztosan állíthatjuk, hogy a Bécsben akkortájt
fellelhető inspiráló hatások, mind a medicinában, mind a pedagógiában megjelenő
reformok és ezen gondolatok képviselői jelentős hatással voltak Pető holisztikus
emberszemléletének, gyógyító/nevelő elméletének kialakulására.

Pető nevelési

koncepciójának – a konduktív pedagógia néhány releváns aspektusának – értelmezéséhez
ezért megkerülhetetlennek tartom néhány, a szemléletére nagy hatást gyakorló
pedagógiai gondolkodóhoz, kortárs reformerhez fűződő szellemi és/vagy személyes
kapcsolatának említését.
Mindenekelőtt ki kell emelnem Pető András és Jacob Levi Moreno kapcsolatát.
Pető és Moreno a Bécsi Egyetemen ismerkedtek meg, ahol az orvosi karon együtt
tanultak, és diákéveik során életre szóló barátságot kötöttek. Pintér Gábor12 kitartó
kutatómunkájának eredményeként ma már feltárt tény személyes kapcsolatuk, sokrétű
közös tevékenységük és sok hasonlóságot mutató világszemléletük.
Közös jellemzőjük vallási kultúrájuk, rendkívüli intelligenciájuk, „…nyitottságuk,
szuggesztív, összetett karakterük, polihisztori adottságaik, irodalmi vénájuk, valamint

11.

12.

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827) olasz származású svájci pedagógus.Gondolkodásában,
tevékenységközpontú pedagógiai gyakorlatában – a rousseau-i örökség szellemi követőjeként –
Pestalozzi a gyermekek jellemző tulajdonságaira építve – és egyidejűleg egyéni fejlődésüket
figyelembe véve – választotta ki és alkalmazta a nevelési módszereket tevékenységközpontú
pedagógiája során. Mint az „első speciális pedagógia kialakítója”, (Hári, 2001) gyermekközpontú
gondolkodásmód, a másság elfogadása jellemezte. Nézetei szerint a pedagógus feladata a gyermekben
rejlő, szunnyadó lehetőségek felébresztése. „Ez a mesterség elsősorban a gyermekre ható benyomások
és a gyermeki erő meghatározott fejlettsége közti arányon és összhangon alapul.” Dr. Hári
megfogalmazásában „a nevelésnek támogatnia kell az emberben meglévő tehetségeket, belső erőt”
(Hári, 2001)
Pintér Gábor, PhD okleveles villamosmérnök, pszichológus, pszichoterepauta, klinikai
szakpszichológus, a Magyar Pszichodráma Egyesület alapító tagja, (annak elnöke: 1992-1995, a mai
napig vezetőségi tagja), a Magyar Pszichodráma Egyesület - Tanulmányi Bizottságának elnöke
(2013-). A Pető András Főiskola tanszékvezető főiskolai tanára, tudományos főtanácsadó (2008-).
A Moreno Centrum alapítója.
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különleges szociális érzékenységük. ... Pályájuk elején közös a nehéz sorsú gyermekek
iránti érdeklődésük, amely a későbbiekre nézve meghatározó jelentőségű. Az elesettek
legkülönfélébb

típusaira

sajnálkozás

helyett

különös

kreativitással

reagálnak.

Mindketten orvosok, akik a teljes emberrel integráltan foglalkoznak: a testtel és lélekkel
egyaránt. Végül is életművében Pető inkább a test problémáira koncentrál, de oly módon,
hogy maximálisan figyelembe veszi a lelki működéseket, Moreno pedig a lélek, a
pszichikum diszfunkcióira figyel, bevonva a kezelésbe a testet, a mozgást, a cselekvést.
A csoport mindkettőjüket különösen izgatja, s origóvá válik: mindvégig megmarad a
csoporthatásokba vetett hitük és a fejlesztés csoport-hangsúlya.”13
Nem véletlen egybeesés, hogy Moreno, a világszerte ismert és elismert pszichológus, a
pszichodráma, a szociometria megalkotója és Pető András is orvosként kezdte meg
pályafutását,

és

az

orvostudomány

ismereteinek

birtokában

indultak

el

a

„gyermektudományok” felé. Az orvosképzés lendületes fejlődése, differenciálódása, a
gyermekgyógyászat önálló klinikai tantárggyá válása14 elengedhetetlen volt a
századforduló során gyökeresen megváltozó „új” gyermekkép kialakulásához.
(Trencsényi 2014)
A reformpedagógiai mozgalmak nevezetes képviselői között számos olyan orvost
találunk, akik holisztikus perspektívában gondolkodva tudatosan vállalták a
pedagógusszerepet, többek között: Maria Montessori, Ovide Decroly,15 E. Claperéde,
Janusz Korczak16 és a hazai reformerek közül Nagy László17, akik egy autentikus
pedagógiai szemlétetet és/vagy gyakorlatot alkotva kerültek be a köztudatba és a nevelés
történetébe.
Dr. Pető András – orvostudományi ismereteinek és gondolkodásmódjának birtokában –
felismerte azt, ami napjainkra már evidencia, hogy a központi idegrendszeri sérülés
13.

14.

15.

16.

17.

Pintér Gábor: Jacob Levi Moreno és Pető András
http://www.morenocentrum.hu/index.php/jacob-es-zerka-moreno/jacob-levi-moreno-es-peto-andras
2015. november 30.
Bókay János, ifj. (1858-1937) a budapesti Pázmány Péter Egyetem tanára – Schöpf-Merei Ágoston, a
gyermekgyógyászat területén megkezdett munkájának méltó folytatója, a hazai gyermekgyógyászat
megteremtője). Oktató-nevelő munkásságának egyik nagy vívmánya, hogy az egyetemen 1916-ban
kötelező szigorlati tantárgy lett a gyermekgyógyászat.
Maria Montessori (1870-1952) és Ovide Decroly (1871-1932)
A reformpedagógia jeles képviselői. Először SNI gyermekek nevelésével foglalkoztak, majd
egészséges gyermekek nevelésére is adaptálták újszerű pedagógiai koncepciójukat.
Janusz Korczak – születéskori neve Henryk Goldszmit – (1878-1942) zsidó származású, tragikus sorsú
lengyel orvos, gyógypedagógus, pszichopedagógus, a XX. századi gyermekvédelem egyik szószólója,
aki megírta és saját példáján keresztül megmutatta, hogy „Hogyan szeressük a gyermeket”.
Nagy László (1857-1931) fejlődéslélektani kutatásaira, didaktikai programjára épült a dr. Domokos
Lászlóné vezetése alatt működő (1914-1949) Új Iskola – a magyarországi reformpedagógiai mozgalom
kiemelkedő intézménye – pedagógiai programja.
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következtében

kialakuló

neuroanatómiai

károsodás

nem

kizárólagosan

a

mozgáskorlátozottságban nyilvánul meg – bár kétségkívül ez a legszembetűnőbb
jelensége.

A tünetek hátterében a funkciók összerendezetlensége, az idegrendszer

összműködésének sérülése áll, ebből kifolyólag a károsodás nem redukálódik egy
tünetcsoportra, hanem összetett, és tünetek együttesében nyilvánul meg. Mint orvos
tapasztalta, hogy – a probléma komplexitása miatt – a központi idegrendszer sérülése
következtében mozgássérültté vált emberek életminőségét tüneti „kezelésekkel” nem
lehet befolyásolni. Elmélete szerint a központi idegrendszeri sérülés következtében
kialakuló funkciókárosodás esetén is lehet fejlődést elérni – még abban az esetben is,
amikor az élettani folyamatok befolyásolására és anatómiai okokra irányuló orvoslás
eszköztára kimerül –, ha a problémát nem biológiai, hanem tanulási zavarként kezeljük.
Pető – orvos létére – pedagógiai alapokra helyezte az idegrendszeri eredetű sérültek
(re-)habilitációját.

A

„gyógyulás”

útját

az

aktív

tanulásban,

az

ember

személyiségfejlesztésének lehetőségében kereste. (Pető, 1955)
Pető gondolatait párhuzamba állíthatjuk Korczak – a drámai sorsú lengyel orvos,
pedagógus – filozófiájával, aki elsők között hívta fel a figyelmet arra, hogy a fizikai
gyógyítás sikeréhez elengedhetetlen a lélek gyógyítása.
Korczak pedagógiai koncepciójának fontos eleme a nevelés során a gyermekekben rejlő
lehetőségek felfedezése, az önmegvalósítás, a kooperatív tanulás interdiszciplináris
szemlélete. „Nem az a fontos, hogy minek kell lennie, hanem az, hogy mi lehet.”
(Janusz Korczak, 1982. 132.)
A korczaki elvekben és a konduktív nevelés alapelveiben megannyi hasonlóság fedezhető
fel.

Mindketten a legkiszolgáltatottabb, legérzékenyebb gyermekek csoportjának –

Korczak árva, zsidó és nyomorúságos sorban élő lengyel gyermekeknek, Pető a
mozgásukban és gyakorta még beszédükben is akadályozott gyermekeknek – teremti meg
a fejlesztő hatású közösségeket, mely a gyermek és felnőtt kölcsönös tiszteletére és
tevékenységére épül. Alapvető mind a petői, mind a korczaki felfogásban a pedagógus
feladatának megítélése (ami a reformpedagógia egyik célpontja): miszerint a nevelő –
mint partner, társ – feladata a megfelelő nevelési feltételek, gyermekközösségek
megteremtése, melyben a cél a gyermek segítése (a konduktív nevelés terminológiájában
facilitálása18) abban, hogy saját útján haladva megvalósíthassa önmagát.
18.

A konduktív nevelésben a facilitáció fogalmának pedagógiai értelme van. Facilitáció, rásegítés,
rávezetés, azoknak a módszereknek, feltételeknek az alkalmazása a tanítási-tanulási folyamat során,
melyek hozzásegítik a növendéket a kitűzött feladat önálló megoldásához.
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Ez a radikálisan megváltozott „tanárszerep”, a nevelő és a növendék kapcsolatának
újszerű megközelítése tetten érhető Karácsony Sándor19 társaslélektani alapokra épülő
pedagógiai rendszerében is.
Karácsony, a XX. század első felének tudós professzora, iránymutató pedagógusa volt az
első, aki a nevelés kérdésének megoldását a nevelő és a növendék viszonyulásában látta,
azaz „a nevelésben nem a tudományosan igazolt ismeretek rendszeres oktatása a lényeg,
hanem a nevelési alapviszony az, amelyen nevelő és növendéke közötti társas lelki kapocs
jön létre”20, tehát nem az a lényeg, hogy mit tanítunk, hanem a növendék és nevelő közötti
viszony és az „interakcióknak nevezett viszonyulás” a nevelés eredményességét
meghatározó döntő tényező.
Pető és Karácsony közel egy szellemi forráson alapuló rokon gondolkodását
felfedezhetjük a holisztikus szemléletben, a közösség szerepéről és a gyermeki
autonómiáról vallott nézeteikben és Petőnek a mozgáspedagógusról (konduktorról)
alkotott képében is:
„A

mozgáspedagógus

minden

tevékenykedése

nevelő,

csak

akkor

működik

eredményesen, ha a gondjaira bízott gyermeket a mindennapi élet feladatainak
megoldásába bevonva elősegíti a tapasztalatszerzést, fokozza az önbizalmat, növeli az
elhatározó képességeket és létrehozza a helyes kollektív magatartást. Ezért helyes az,
hogy a konduktív mozgáspedagógiában a kialakított közösségen belül a gyermekek
spontaneitása és aktív ténykedése nagy szabadságot élvez. … A mozgáspedagógiai élet
tele van élménnyel. ... A gyermekek egymásközti beszélgetésében a mozgáspedagógus
pedagógiai behatással, de teljesen a gyermekekkel egyenrangú félként, vélük
egybeolvadva vesz részt.” (Pető, 1955. 33.)
Konkrét adatok nem állnak rendelkezésemre arra vonatkozóan, hogy közvetlen
személyes kontaktus lett volna Pető és Karácsony között, ugyanakkor kétségtelen az,
hogy megannyi kapcsolódási pontot találhatunk kettejük kapcsolatrendszerében.

19.

20.

Karácsony Sándor (1891-1952) “A rendszerváltozás előtt elhallgatták, a hatvanas években hivatalos
utálkozás, az ötvenes években állami szitokátok kísérte nevét. Karácsony Sándor a 20. század
legnagyobb magyar pedagógus tudósa volt, századunk végén ez már látható. Életműve kultúránk
számára azonban még rejtőzködik, mint víz alatti jéghegyek.” Deme Tamás (1997): Karácsony Sándor
pedagógiájának időszerűsége, avagy Euthicus feltámadása,
http://www.korunk.org/?q=node/8&ev=1997&honap=10&cikk=6152
2015. november 30.
Szunyogh Szabolcs, Heltai Miklós, Trencsényi László (2015): Lélektől-lélekig
http://www.tani-tani.info/lelektol_lelekig
2015. november 30.
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Egyike ezeknek a korabeli társadalmi élet ismert személyisége: Török Sándor21 író,
antropozófus volt. Török Sándor jól ismerte és nagyra tartotta Petőt és munkásságát: „…
Petőnek volt egy alapvető orvosi-nevelői elve: mindenkit feljebb kell emelni arról a
pontról, ahol éppen tart. Nemcsak gyógyítani kell őket, hanem nevelni és tanítani is.
Mindez együttvéve a végső cél felé kell, hogy vezesse őket: minél inkább énjükkel
nyilatkozzanak meg a világban”. (Török Sándor, 1979. 245.)
Szakmai, szellemi kapcsolat mellett Petőt baráti szálak fűzték Török Sándorhoz, aki
Karácsony Sándor és Rudolf Steiner munkásságát is jól ismerte, és főleg baráti
társaságokban terjesztette pedagógiai tanaikat, hitvallásukat. Vekerdy Tamás22 – kinek
egyik támogatója, szellemi mestere Török Sándor volt – írásainak tanúsága szerint Török,
Karácsony és Steiner pedagógiai munkásságában látta a nevelés megújításának forrását.
(Vekerdy, 2003) Vekerdytől tudjuk azt is, hogy Pető éveken át, heti rendszerességgel
találkozott Török Sándorral, és eszmecseréjük gyakori tárgya volt Rudolf Steiner, kinek
filozófiáját és pedagógiáját Pető még a bécsi időkből ismerte.
Steiner, Karácsony és Pető kétségtelenül szellemi közösséget vállalt abban, hogy
szembefordultak koruk nevelési vagy rehabilitációs meggyőződésével és gyakorlatával,
miközben mindhárman mást értettek a „teljes ember fogalmán” – Karácsony a teológia
felől, Steiner az antropozófia felől, míg Pető egy világpolgáriságból emelte ki a
holisztikus szemléletet –, és ebből adódóan másképp értelmezték a „saját feladatot” is,
amit a reformpedagógián belül képviseltek. Hittek a nevelési szemlélet, az iskolai
gyakorlat megváltoztathatóságában, és ennek szellemében alkották meg egyedülálló
pedagógiai rendszerüket. A konduktív pedagógia elméletében és gyakorlatában mind
Steiner nevelési-oktatási koncepciójának, mind Karácsony Sándor társaslélektani
pedagógiai rendszerének elemei felfedezhetők. Ugyanakkor a Pető által megalkotott KP
rendszer eredetisége megkérdőjelezhetetlen az agyi károsodás miatt mozgásukban
korlátozottá vált gyermekek habilitációjának/rehabilitációjának forradalmasításában. A
Pető által megalkotott KP innovatív célmeghatározása, egyedi módszerei és
eszközrendszere új irányt mutatott a mozgásukban akadályozott gyermekek integráció
szemléletű, humanisztikus neveléséhez: Pető nem a sérülést, hanem a sérüléssel, a
21.

22.

Török Sándor önéletrajzi írásaiban több utalást is találunk a konduktív nevelés hőskorára:
“A konduktív szót Pető találta ki, és alkalmazta következetesen módszerére, s bár magának a szónak
nincs pontos jelentése, a kifejezést és a mögötte álló módszert ismeri az egész világ.“ (Török, 1979).
Vekerdy Tamás a Waldorf-pedagógia magyarországi egyik alapítója, újraalapítója (1926 és 1933
között már működött Waldorf-iskola, Budán), aki ugyan nem lett Pető munkatársa – Török Sándor
ajánlotta be Petőhöz –, de heteket töltött intézetében, és egy életre szóló mély benyomást szerzett
pedagógiai módszeréről, az emberi személyiségről. (Századfordító magyarok sorozat)
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tünetekkel együtt élő személy „egységes egészét” állította a nevelés és a tanulás a
középpontjába.
A gyermekközpontú, a gyermek egyéni fejlődéséhez igazodó pedagógiai szemlélet, a
neveléstudomány fogalmainak újragondolása, és az ezzel párhuzamosan zajló
orvostudományi kutatások is – elsősorban a neuropszichológia és neurofiziológia terén –
napjainkban is igazolják Pető – kora gondolkodását messze megelőző – teóriáját és
filozófiáját:
„A konduktív mozgáspedagógia a mozgás-diszfunkciósokat mozgásgyakorlás, játék,
óvodai és iskolai foglalkozás, munka és az önellátás minden fázisa közben rávezeti az
öntevékenységre. Ez a rávezetés a kondukció, amely hozzásegít a feladatok aktív módon
való végrehajtásához. Az agykéreg a kívánt feladat megoldásának útját maga építi ki, és
a kapott ingerekre az egész szervezetet mozgósítva végrehajtja azt.” (Pető, 1962. 32.)
A gyermek aktivitása, a feladatmegoldásban való tudatos, cselekvő részvétele minden
színtéren, minden pillanatban és minden tevékenységi formában megvalósul a kondukció
során. A program tervezésében, megvalósításában a strukturáltság állandóan jelen van:
az egyik foglalkozáson létrejött (megtanult) eredményt (célt) a mindennapi élet más
tevékenységei során alkalmazzuk (mint eszközt a következő cél eléréséhez).
A komplex program magában foglalja a mozgás-koordináció – a problémamegoldás – új
módjainak tanulását, az önellátási tevékenységeket, a játék, az óvodai-iskolai curriculum
elemeit, a gyermek életkori sajátosságainak megfelelő szociális környezetben.
A KP programot nem jellemzi a fejlett technikai eszközök használata, de annál inkább az
egymást segítő közösség motivációs ereje, a szeretetteljes, örömre nevelő légkör, a
célorientált magatartás, az egymásra figyelés, az egymás segítésének attitűdje, az aktív
tanulásra és önállóságra inspiráló atmoszféra.
Pető konduktív pedagógiája egy rendkívül gondosan összehangolt nevelési folyamat,
amelyben az általános pedagógia aspektusai érvényesülnek, miközben a hagyományos
értelemben vett nevelés, oktatás, a rehabilitációs munka nem különül el egymástól,
hanem összefonódva jelennek meg a konduktív nevelés során.
Bármennyire is megkérdőjelezhetetlen Pető reformpedagógiai gondolaton alapuló,
korszerű pedagógiai szemlélete, meg kell említeni, hogy diszkrepancia áll fönn a
konduktív nevelés térhódítása és hazai tudományos megítélése kérdésében.

Ennek

többek között az az oka, hogy Pető András (és még Hári Mária idejében is) a konduktív
pedagógia „rendszeridegen” volt a magyar pedagógiától, és a neveléstudomány berkein
23

belül sem a kortárs Karácsonynak, sem más, XX. századi neves magyar bölcsésznek nem
volt „ráérzése“ Pető módszerére.

Az általános pedagógia tudományos művelőinek

körében Bárczi23 és Pető konfliktusán kívül Pető reformgondolatai nem keltettek
érdeklődést, és módszere nem aratott átütő sikert. (Schaffhauser)

23.

Bárczi Gusztáv (1890-1962) gyógypedagógus, orvos.
1942-től vezetésével működött a
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.
“Bárczi Gusztáv az önállóság, illetve a megmaradás egyedüli lehetőségét az egységes
gyógypedagusképzés további kiszélesítésében látja. Ezért a nagyon szűkös épületi és pénzügyi
adottságok ellenére 1948-ban nemcsak felismeri Pető András mozgásterápiai programjának
újszerűségét, hanem be is fogadja a Főiskola Alkotás utcai épületébe, Mozgásterápiai tanszéket létesít
és a képzést kiterjeszti a konduktív pedagógiára is.” (Gordosné Szabó Anna, 2010) Az elképzelés
kudarcba fulladt, mivel a gyógypedagógusok sérülésspecifikus megközelítése nehezítette a konduktív
nevelés által megkívánt holisztikus szemlélet kialakulását.

24

3.3 A KONDUKTORKÉPZÉS KIALAKULÁSÁNAK ÉS FEJLŐDÉSÉNEK
SAJÁTOSSÁGAI
Nem véletlen egybeesés, hogy – pedagógiai programjuk megvalósításához – mind Rudolf
Steinernek, mind Pető Andrásnak célja és egyben feladata volt a pedagógusképzés
megreformálása.
Steiner programját Waldorf-pedagógusok valósítják meg, míg Petőnél először
mozgásterápia-kezelő, későbbiekben konduktor lett a speciálisan kiművelt pedagógus
hivatalos neve.

Mindkettőjüknél a képzés fontos szempontja a hagyományostól

gyökeresen eltérő, olyan új szemléletű szakember képzése, aki holisztikus
emberszemléletével képes a gyermekkel bensőséges kapcsolatot kialakítani, a gyermek
sajátos, egyéni fejlődésére reagálva, személyiségére hatva segíteni fejlődését.
Pajorné Kugelbauer Ida a következőképp jellemzi a Steiner programját megvalósító
Waldorf- pedagógus feladatát:
„A Waldorf-pedagógia abból indul ki, hogy a gyereket nem az állam, a társadalom, vagy
egy meghatározott szakma szükségletei szerint kell nevelni, hanem a saját képességei és
fejlődési lehetőségei, az életkoronként változó testi, lelki és szellemi szükségletei szerint.
Nem meggyőződéseket kell átadni, hanem hozzá kell segíteni a gyereket ahhoz, hogy a
saját felfogóképességét és ítélőképességét használja. Az a cél, hogy tanuljon meg a saját
szemével látni, gondolkodni és cselekedni. Nem az a fontos, hogy a társadalomnak mire
van szüksége s hogy ilyenné váljon a gyermek, hanem a tanárnak az a feladata, hogy
abban segítse kibontakoztatni a gyermeket, amire képes, ...”24
A steineri „elvárásokkal” párhuzamba állítva Kozma Ildikó a következőképpen
fogalmazza meg a pedagógusképzés petői szemléletét:
„A konduktor-tanítóképzésnek véleményünk szerint a hallgatói tanulásból és nem az
oktatásból kell kiindulnia. A tanulás dinamikus, kölcsönös aktivitást igénylő folyamat,
amelyben a konduktor-tanító hallgató szerepe és tapasztalata igen lényeges összetevők.
Ennek a szemléletmódnak alapján a hallgatónak egyaránt kell adnia és kapnia, az
oktatásnak elsősorban az önálló ismeretszerzést, tanulást kell segítenie. Nem elégséges
a tananyag bizonyos mennyiségének átszármaztatása, elsajátíttatása, sokkal inkább

24.

Pajorné Kugelbauer Ida: Rudolf Steiner pedagógusfelfogása. A pedagógus professzió kialakulása.
http://www.tani-tani.info/094_pajorne-kugelbauer
2015. szeptember 30.
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szükséges a hallgatói kvalitások, személyiségvonások olyan kiformálása, hogy képesek
legyenek önálló problémamegoldásra, ismeret-elsajátításra.
… A jelöltek egyénileg, teljes felelősséggel, döntő mértékben reális, természetes – a
mozgássérültek körében végzett – valóságos gyakorlati tevékenységet végeznek, ami
segít a gyermekközpontú szemlélet kialakulásában, a problémamegoldó gondolkodás és
a kreativitás fejlődésében.” 25
A petői alapelvekre épülő és napjainkban az MPANNI keretén belül megvalósuló
konduktor-tanítóképzés szerkezete és tartalma fokozatosan, évtizedek során formálódott,
egyrészt követve a módszer fejlődését, másrészt alkalmazkodva az oktatáspolitika, a
hazai és globális gazdasági és társadalmi átalakulások indikálta változásokhoz.
A 1. számú táblázat kronologikus sorrendben mutatja be a konduktorképzés
kialakulásának főbb lépéseit az AQ-ban megvalósuló képzésig, Kozma Ildikó
„A konduktor-tanító szakember képzésének létrejötte és fejlődése Magyarországon” című
előadására épülve26.

1. sz. táblázat: A konduktorképzés kialakulásának fontosabb lépései Magyarországon
1945

Megalakul a Gyógypedagógiai Nevelőintézet Kísérleti Mozgásterápia
Osztálya Budapesten, az Alkotás utcában.
Pető megkezdi a mozgásukban sérültek rehabilitációját.

1947

Pető András a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola megbízott előadó
tanára és a Gyógypedagógiai Nevelőintézet Mozgásterápia Osztályának
vezetője lesz.
Pető személyesen foglalkozik a növendékekkel, orvostanhallgatók
részvételével.

1948

A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola keretében megalakul a
Mozgásterápia Tanszék – a tanszék vezetője Pető András.
Pető a gyógypedagógus hallgatók képzésébe beépíti a konduktív
pedagógiai elméleti és gyakorlati oktatást – így próbálja a
szakemberhiányt megoldani –, de a kísérlet nem jár sikerrel.

25.

26.

Kozma Ildikó, (2003): A konduktor-tanító képzés létrejötte és fejlődése Magyarországon. Tudomány
Napja előadás, Budapest. (kézirat)
Kozma Ildikó, (2003): A konduktor-tanító képzés létrejötte és fejlődése Magyarországon, Tudomány
Napja előadás, Budapest. (kézirat)
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1950

Országos Mozgásterápia Intézet néven önálló országos intézmény nyílik
meg Pető vezetésével a Villányi úton – a KP önállósodásának első
lépéseként.
Pető szakképzetlen dolgozókat alkalmaz „mozgásterápia-kezelő”
beosztásban. Tanítványai mozgáspedagógiai felkészítését – munkája
mellett

–

„mester

és

tanítványa”

jelleggel

maga

végzi.

Az oktatás kezdetben „illegális”, 1955-től – társadalmilag elismert –
csecsemő- és gyermekápolási szakképesítést ad.
1963

Az intézet a Művelődési Minisztérium irányítása alá kerül, a
Mozgássérültek Nevelőképző és Nevelőintézetében a konduktorképzés
polgárjogot nyer.
Megkezdődik az irreguláris négyéves felsőfokú konduktorképzés. (Pető
munkatársai – gyakorlati tapasztalatukra való tekintettel – folyamatos
munkaviszony mellett 2 év alatt végezhetik el.)

1968

A reguláris, négyéves felsőfokú konduktorképzés beindulása – Pető
halála után, de még elképzelései szerint – dr. Hári Mária igazgatása alatt.
A képzés változatlanul „hallgató-dolgozó” formában folyik.

1984

Új oktatási törvény lép életbe Magyarországon, melynek eredményeként
a konduktorképzés átalakul.

1987

A Budapesti Tanítóképző Főiskolával kooperációban közös képzés
kezdődik, mely konduktor-tanítói főiskolai végzettséget ad.
A nappali tagozatos képzés beindulása.

1989

Az MPANNI önálló főiskolaként megkezdi főiskolai tanszékeinek
kiépítését.

2000

Konduktor-tanító szak, és az intézmény akkreditálása.

(Kozma, 2003)
Az elmúlt másfél évtizedben – az EU-kompatibilis képzés elvárásainak megfelelve – a
kormányzati intézkedéseket követő új oktatási törvények többször megkívánták a magyar
felsőoktatás – így a konduktorképzés – átalakítását is.27
27.

Ennek következtében 2003-ban a konduktor-tanító és a konduktor-óvodapedagógus alapszak
indításával kétszakos oktató főiskolává vált az MPANNI. 2006 szeptemberétől – a 2005-ben
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A KP és az ezzel összefonódva kialakuló képzés történetéből kitűnik, hogy Pető több
megoldást is kipróbált a konduktív nevelés szemléletét és filozófiáját elfogadó és
megvalósítására alkalmas szakemberek képzésére.
A konduktív nevelés hőskorában Pető (az 1940-es évek végén) úgy próbált
szakembereket biztosítani programja számára, hogy a Gyógypedagógiai Tanárképző
Főiskola (Mozgásterápiai Tanszéke) gyógypedagógus hallgatóinak képzésébe beépítette
a konduktív pedagógia elméleti és gyakorlati oktatását. A gyógypedagógusok magas
színvonalú, de sérülésspecifikus okatatási feladatok megoldására iranyuló képzése
összeegyeztethetetlen volt a konduktív mozgáspedagógustól megkívánt komplex és
integrált szemlélettel. Dr. Hári szerint a képzési cél különbözősége miatt az elképzelés
nemcsak sikertelen maradt, de szembefordulást eredményezett a Gyógypedagógiai
Főiskolával. (Hári, 1997)
Pető másik kísérlete, hogy gyógypedagógusok helyett szakképzetlen dolgozókat
alkalmazott mozgásterápia-kezelő beosztásban (1950-55). (Hári, 2005) A jelöltek a
konduktív pedagógiai munka mellett tanultak és szerezték meg az elméleti ismereteket.
Visszatekintve a képzés történetére, a kezdeti kétéves, majd négyéves képzés folyamán a
hallgatók kötelező munkaviszonyban álltak az intézettel. Képzésük gerincét a gyakorlati
tapasztalatszerzés, a mindennapi munka jellemezte. (Ez a szerkezeti felépítés egyidejűleg
megoldás volt az intézet szakemberhiányára is.) Az 1984-től életbe lépő új oktatási
törvény megkívánta a konduktorképzés átalakítását, így a dolgozói jogviszonyt a
hallgatói jogviszony váltotta fel. Az új kihívásoknak megfelelve a képzés koncepciója,
célkitűzése, tartalma és követelményei korszerűsödtek, de az MPANNI vezetősége
továbbra is hű maradt Pető alapfilozófiájához, és – elképzelésének szellemében – a
gyakorlati tapasztalatszerzés fontosságát szem előtt tartva fejlesztette tovább képzési
rendszerét.
Mint a következőkben a KP történeti leírásában is láthatjuk, a konduktív pedagógia
Amerikában való elterjedése, a konduktorhiány magával hozta azt a sajnálatos
következményt, hogy Pető nevét és a „konduktív pedagógiát” a módszer lényegi
megértése nélkül sokan, bár jó szándékkal, de tévesen alkalmazták és alkalmazzák. Így
a megfelelő konduktív szemlélet és szakmai tudás hiányában működtetett programok sem
folyamatukban, sem eredményeikben nem igazolhatják a konduktív nevelés hatásosságát.
hatályossá vált új felsőoktatási törvénynek megfelelően – az MPANNI áttért a lineáris képzésre. A 8
féléves képzés során a konduktori alapszakon tanítói vagy óvódapedagógusi szakirányt válaszhatnak
a hallgatók.
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4. A KONDUKTÍV NEVELÉS MEGJELENÉSE AZ AMERIKAI
EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN
A konduktív nevelésről az első benyomások – a kezdeti hazai stabilizálódás után
(az múlt század 50-es évei végén) –, elsősorban néhány érdeklődő szakember révén,
eljutottak Egyesült Királyságba és Ausztriába, majd az első angol nyelvű közlések
közvetítésével a Pető-módszer híre hamarosan megjelent az Amerikai Egyesült
Államokban is.
A CP-befolyásolás addigi (és azóta is fennálló) elégtelensége miatt már az 50-es évektől
vannak adataink arról, hogy számosan gondolták Észak-Amerikában is, hogy érdemes
tanulmányozni a KP-t, mint egy lehetséges alternatív módszert a mozgásukban
akadályozottak ellátására (sajnos, alapvető probléma, hogy a működő pedagógiai
rendszert mind a mai napig terápiás eljárásnak, alternatív metódusnak gondolják).28
A konduktív nevelés észak-amerikai történetét bemutató átfogó tanulmány a mai napig
nem jelent meg. Az eddig rendszerezetlen történeti forrásanyag forráskutatásom és
forrásfeltárásom eredménye, amiben óriási segítség volt számomra a Vincent James
Garofaloval, PhD29 és dr. Balogh Erzsébettel (az Amerikában megjelenő konduktív
nevelés tudományos szintre emelőivel) folytatott személyes interjúim.
A kutatásom eredményeként a történeti részt – kronológiai és minőségi szempontból –
négy szakaszra osztottam fel:


Az első szakaszt dr. Pető András és az USA-ban élő szakemberek közötti
személyes információcsere, levelezés jellemezte. Pető – aki személyesen nem
jutott el az Egyesült Államokba – ebben a szakaszban privát és tudományos
kapcsolataival felkeltette és megalapozta a konduktív pedagógia iránti
érdeklődést. Ez a korszak ugyan a halálával lezárult, de magában hordozta az
amerikai féllel való pozitív együttműködés csíráját, lehetőségét.



A második szakaszban már a konduktív nevelés iránti intézményes érdeklődésről
is beszélhetünk, sőt a KN eredményességét igazolni kívánó kutatás is
megkezdődött azzal szándékkal, hogy a KP-i gyakorlatot meghonosítsák az USAban.

28.

29.

Albert M. Bursztyn. (2007): The Praeger Handbook of Special Education. Greenwood Publishing
Group, Inc.
Vincent James Garofalo, PhD, nyugalmazott tanszékvezető (Neveléstudományi Tanszék, Aquinas
College)
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Konduktív pedagógia történeti kutatásaim során arra a megállapításra jutottam,
hogy
a kezdeményezés sikertelensége évekre visszavetette a konduktív nevelés iránt
ígéretesen indult intézményes érdeklődést.


A harmadik szakaszt a konduktív csoportok, programok alakulása jellemezte.
Véleményem szerint a konduktív nevelés iránti igény megjelenése mellett a
szakemberekhez való hozzáférés, azaz az intézményi (MPANNI) jelenlét hiánya
indikálta a szülőket az önszervezésre. Többnyire a keleti partvidéken, civil
szervezetek segítségével próbálták a KP-t bevinni az iskolák falai közé.
Ugyanakkor nem állt rendelkezésükre minőségi „modell”, és lelkes, de
szakképzetlen – vagy más irányú képzésben részt vett – követők próbálták a
konduktív nevelés néhány alapelvét a meglévő rehabilitációs rendszerbe
beilleszteni.
Képzett konduktorok hiányában sok kezdeményezés kudarcot vallott, ami a
konduktív nevelés lelkes híveit az MPANNI-val való kapcsolat felvételére
késztette. A KP történetében a holtpontról való elmozdulást az intézetnek (mint
szervezőnek, tanácsadónak) színre lépése jelentette.



A negyedik szakasz jellemzője a konduktív programok ugrásszerű elterjedése és
a magyar konduktorok MPANNI keretein kívüli munkavállalásának – a politikai
és gazdasági helyzet változása következtében lehetővé vált – növekedése. Ebben
a folyamatban hangsúlyosabban kerül előtérbe a konduktorok és az őket
alkalmazó szervezetek, szülők személyes, szakmai és morális kötelezettsége –
miközben az intézet nem tudott lépést tartani az igényekkel, nem volt módjában,
hogy érdekeit érvényesítse és a KP alkalmazását, minőségét befolyásolja. Ezzel
párhuzamosan többen felismerték a minőség romlásának veszélyét, így a KP
védelmében a programok között elkezdődött a funkcionális együttműködés.
Mindeközben a KP fennmaradásának, perspektivikus fejlődésének érdekében
kezdeményezés történt a helyi képzés megkezdésére. Ennek következtében az
MPANNI számára megnyílt a lehetőség amerikai konduktorok képzésére (magyar
oktató szakemberek jelenlétével), minőségi KP iskolamodell kialakítására.
Az AQ és az MPANNI kooperációja, a konduktív pedagógiai tartalmú POHI
program elindulása, ami az USA-ban tudományos szintre emelte a konduktív
pedagógiát, álláspontom szerint mérföldkő volt, és egy új fejezetet nyitott a
konduktív pedagógia amerikai történetében.
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A harmadik és negyedik szakasz napjainkban is alakul, formálódik.

4.1 A KONDUKTÍV NEVELÉS MEGJELENÉSÉNEK SZAKASZAI
ÉSZAK-AMERIKÁBAN

A konduktív pedagógia felfedezése, megjelenése és elterjedése Észak-Amerikában nem
egyik napról a másikra végbemenő kirobbanó sikertörténet. Pető saját korában azok
körében volt ismert, akik európai gyökerekkel bíró, Amerikába emigrált – többnyire
közép-kelet-európai zsidó családból származó – kimagasló képességű szakemberek
voltak.

Kronologikus sorrendben a következő események igazolják, hogy a

mozgásukban akadályozott gyermeket nevelő szülők „éreztek rá” a KP értékére, és
próbálták

filozófiáját

megismertetni

és

elfogadtatni

a

helyi

rehabilitációs

szakemberekkel, pedagógusokkal.
4.1.1 ELSŐ SZAKASZ – 1950-1967
1950 és 1967 között dr. Pető András néhány amerikai orvossal, rehabilitációs
szakemberrel és szakmai szervezetek vezetőivel folytatott levelezést.

Cikkeket és

kutatási eredményeket osztottak meg egymás között. Közülük néhányan személyesen is
meglátogatták a hajdani Országos Mozgásterápia Intézetet. Arra vonatkozóan, hogy
miképp kezdődött a kapcsolatfelvétel, pontos adatokat csak elvétve találtam. Kutatásaim
alapján azonban azt biztosan állíthatom, hogy Pető Andrásnak és módszerének, a
konduktív nevelésnek tengerentúlon való megismerésében elsősorban a Bobath
házaspárnak30, valamint Morenonak is szerepe lehetett.

Pintér Gábor Moreno

hagyatékának31 kutatása során talált bizonyságot arra, hogy Pető hosszasan beszámolt az
akkor már Amerikában élő Morenonak munkájáról, az új, konduktori szakmáról,
cikkeiről. A levelezés feldolgozása során került napvilágra az a tény is, hogy Moreno
kapcsolatokat keresett Pető számára amerikai rehabilitációs szakemberekkel és
mozgásterápiás intézmények munkatársaival. (Pintér, 2004)

30.

31.

Karel Bobath (cseh származású neurológus) és felesége, Bertha Bobath (Berta Ottilie Busse, német
származású gyógytornász) közösen fejlesztettek ki több évtizedes megfigyeléseken alapuló,
mozgásfejlesztő rendszert (Bobath módszer) a központi idegrendszer sérülése következtében
funkcionális károsodást szenvedett gyermekek és felnőttek rehabilitációjára.
A Moreno Gyűjtemény a Harvard Egyetem Orvosi Karán található (Francis Countway Library of
Medicine, 10, Shattuck street, Boston, 02115, Massettchusetts)
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A Bobath házaspárról korabeli beszámolók és a Neurodevelopment Treatment
Association történetéből tudjuk32, hogy első előadásukat rehabilitációs módszerükről
(Bobath-módszer33) 1958-ban tartották Seattle-ben, az American Physical Therapy
Association meghívásának eleget téve. Az elkövetkező évtizedekben aktívan részt vettek
az amerikai rehabilitációs szakmai körök munkájában. Berta és Karel Bobath 1961-től
állt levelezésben Petővel (németül íródott leveleikből nyilvánvaló, hogy Berta rajongott
a KN-ért). Ugyanebben az évben Berta Bobath részt vett az American Academy of
Cerebral Plasy kongresszusán New Orleansban, ahol előadást tartott megemlítve a
konduktív pedagógiát is. 1966-ban személyesen látogatta meg a budapesti intézetet.
A Bobath házaspár 3 hónapot töltött az Egyesült Államokban a Stanford Universityn
(Palo Alto, CA), mint vendégprofesszor.

Sarah Semans34, a Stanford University

munkatársa – aki több alkalommal ment tanulmányútra Európába és a Bobath házaspártól
hallott először Petőről – szakmai anyagokat (szakcikkek, kutatások) osztott meg Petővel.
Dr. Garofaloval készített személyes interjúimból és publikációiból tudhatjuk, hogy több,
Amerikában élő szakember is kontaktusban állt Petővel:


Stella Shelby, (New York City, NY) 1950-ben került kapcsolatba Pető Andrással.



Dr. Farkas, a New York City Medical School professzora szintén rendszeresen
levelezett Petővel és az intézet munkatársaival.



Ilona Rostás (Chicago, IL) családterapeutaként dolgozott, korábban egy ideig
Pető munkatársa volt.



Sidney Licht, a Rehabilitációs Orvoslás Amerikai Kongresszusának elnöke.



Earl C. Graham35, a National Society for Crippled Children and Adults
szerkesztője, könyvtáros.

Előadásának kéziratából tudhatjuk, hogy Graham

ismerte a konduktív nevelést, és abból a célból vette fel a kapcsolatot Petővel,
hogy további információkat szerezzen a KN-ről az országos rehabilitációs
adatbázis számára.

32.
33.

34.
35.

NDTA History, http://www.ndta.org/ndtahistory.php 2015. február 6.
Módszerük (Neurodevelopmental Treatment – NDT) és a konduktív pedagógia „formálódása”
ugyanazon időszakra (a 40-es évek) esik. “Közös bennük, hogy egyik esetében sem voltak meg a
kialakulásukhoz szükséges neurofiziológiai ismeretek. Mindkét irányzat a cerebralis paresis
valamilyen megoldását sürgető igényből és empirikusan alakult ki.” (Dr. Balogh kézirat)
NDTA History, http://www.ndta.org/ndtahistory.php 2015. február 6.
A Symposium presented before the Medical Library Association, Midwest Regional Group, January
31, 1952, at the Midwinter Meeting of the American Library Association, Edgewater Beach Hotel,
Chicago.
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Brewster Miller36, a International Society for Rehabilitation of The Disabled
szervezet titkára, a United Cerebral Palsy (UCP) anyagi támogatásával
tanulmányutat szervezett a Országos Mozgásterápia Intézetbe.



Dr. Irwin Leinbach37, a floridai St. Petersburg Rehabilitációs Center igazgatója az
1950-es években látogatott el az intézetbe. A vizit során filmet38 készített abból
a célból, hogy bemutassa a konduktív pedagógia módszereit az 1960-ban
Chicagóban megrendezésre kerülő harmadik „International Congress of Physical
Medicine” konferencián. Dr. Irwin konduktív pedagógiai módszert ismertető és
egyben dicsőítő cikke a „The Journal of Florida Medical Association”
folyóiratban az egyik volt az elsők között, amelyek a konduktív pedagógiáról
megjelentek. Dr. Irwin Leinbach és Brewster Miller a hatvanas évek végéig
tartotta a kapcsolatot Petővel.



Az 1950-es és az 1960-as években első ízben látogatta meg amerikai család39 –
mozgásában korlátozott gyermekével – az intézetet. A Preisach-család a jelzett
periódusban két alkalommal kereste fel az Országos Mozgásterápia Intézetet.



Az 1950-es években három szakmai szervezet, a The National Society for
Crippled Children and Adults, a The International Society for Rehabilitation of
the Disabled és a Journal of Florida Medical Association informális megbeszélést
folytatott és/vagy adatokat publikált a „konduktív pedagógiai” módszerről.
(Garofalo, 2005)

Az 1950-1967-es időszakot magába foglaló években egyéni kezdeményezések történtek
a konduktív nevelés megismerésére, de intézmények, szervezetek által történt
megkeresésre vonatkozó dokumentumról nem tudunk. Fontos megjegyeznem azt a tényt,
hogy a 60-as évek Amerikájában az akkor már húsz éve működő óriásszervezet (az
American Academy for Cerebral Palsy) az 1966-os, soros évi tudományos ülésén (New
Orleans, LA) napirendre tűzte a CP névvel jelölt tünetcsoport lehetséges befolyásolási
módszereit, közöttük Kabat, Rood, Deaver, Phelps, Doman és Bobath módszerét. Berta
Bobath – aki részt vett a konferencián – Pető Andrást levélben tudósította a bemutatott
36.

37.
38.

39.

http://journals.lww.com/ajpmr/Citation/1961/04000/News_Notes_.7.aspx
http://ucp.org/about2015. február 7.
https://news.google.com/newspapers
A Developmental Medicine and Child Neurology 1991/33-as számában Martin Bax utalt erre az 1960ban készült filmre.
Riley. (2004): History of Conductive Education in the USA/Canada. unpublished document available
at IACEA in Toms River, N.J., USA
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módszerek sikertelenségéről (az angol „disaster” szót használta az egyébként német
nyelven írott levelében), de – annak ellenére, hogy ebben az időszakban ő már lelkes híve
volt a konduktív nevelésnek – arról nem írt, hogy ő vagy bárki más beszélt volna Petőről
és módszeréről ezen a kongresszuson.40
(Balogh, Benyovszky, 2011)
4.1.2 MÁSODIK SZAKASZ – 1968-1980
A 60-as, 70-es évekre tehetjük az első intézményi szintű érdeklődést és a konduktív
pedagógia néhány alapelvének gyakorlatban való megjelenését az USA-ban.

Ez

időszakra esik a konduktív nevelés amerikai implementálásának első kísérlete, melynek
kezdeti

lépéseként

államilag

finanszírozott41

kutatást

szerveztek

a

KP

eredményességének igazolására.

1968


Az első hivatalos érdeklődés dr. James B. House University of Wisconsin (Eau
Claire, WI) Beszéd és Hallás Klinika professzorának látogatása volt az Országos
Mozgásterápia Intézetben, amit dr. Pető András, 1967-ben bekövetkezett halála
miatt, már nem élt meg.
Dr. House egyrészt tanulmányútra és továbbképzésre utazott Európába, hogy új
rehabilitációs módszerekkel ismerkedjen meg a cerebral palsy-val élő gyermekek
ellátására.
Másrészt a második feleségével, Vilma House-szal (leánykori nevén Vilma
Frank) folytatott személyes interjúim (2013. november 11. és 2015. december 16.)
alkalmával megtudtam, hogy dr. House Európában keresett megoldást súlyos
dadogásának kezelésére.42
Útja során különböző rehabilitációs programokat, intézményeket látogatott meg,
többek között Londonban elvégezte Berta és Karel Bobath 2 hónapos
Neurodevelopmental tanfolyamát.

40.
41.

42.

Nagy-Britanniában, a Bobath házaspár

http://www.readcube.com/articles 2015.január 6.
The Integrated Management of Cerebral Palsy, funded by the US Office of Education, Bureau of
Education for the Handicapped (DHEW/OE),
A második világháború végén, a japán frontról hazatérve kellett megküzdenie poszttraumatikus
tünetével, mely megnehezítette és megkeserítette szakmai és magánéletét.
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programjában fizioterapeutaként dolgozó Ester Cottontól43 hallott először Petőről
és a konduktív nevelésről. A módszer felkeltette érdeklődését, de hiába keresett
angol nyelvű információkat, nem talált, így személyesen látogatta meg az
Országos Mozgásterápia Intézetet, ahol hat hetet töltött.44
Vilma House elmondása szerint House professzort magával ragadta a konduktív
pedagógia holisztikus, személyiségközpontú szemlélete – összehasonlítva az
Amerikában és máshol alkalmazott terápiás kezelések sérülésközpontú
szemléletével.
Dr. House – a „Europe on a Teacher Improvement Assigment” program keretében
megvalósult – közel egy éves útjáról az egyetem nyilvános előadásán tájékoztatta
a hallgatóságot (többek között utazásának támogatóit, a „Területi Bizottságot”, a
W.S.U.E.C. Area Committee45-t) tapasztalatairól. (2. sz. melléklet)
A beszámoló 12 oldalából 9 oldalon az intézetben szerzett megfigyeléseiről
„áradozik”.

Mind hivatalos tájékoztatóját, mind szüleinek írt magánlevelét

határtalan lelkesedés és az intézetben folyó munka és a konduktorok tevékenysége
iránti csodálat itatja át:
„… a hangsúly a pozitív és aktív hozzáálláson van. A fejlődés terhe a betegre esik
és nem a gondozóra, aminek így kell lennie (ez az Egyesült Államokban nem így
van). A gyermekek ösztönözve vannak nemcsak fizikai mozgásuk, hanem az
intellektuális képességeik fejlesztésére is. Ezt a csoporttársak és a konduktorként
dolgozó, szerető és együttérző fiatal hölgyek segítsége teszi lehetővé. Az itt
dolgozó konduktorok a legintelligensebb, vonzó, lelkes, együttérző és odafigyelő
rehabiliticációs szakértők, akikkel munkám során találkoztam.

Mindennél

fontosabban, őszintén szeretik ezeket a gyermekeket. Szeretik annyira őket, hogy
ha kell, határozottak, szükség esetén kellően együttérzőek, és abszolút
egyenrangúan osztják meg velük az örömüket.

Nem bénákként, nem is

betegekként foglalkoznak a gyermekekkel, hanem emberekként ... nem másként,
mint bármilyen más gyermekkel hasonló helyzetben. Mindegyikük ilyen, és az
egész intézetet áthatja ez a csodás, szerető és jókedvű légkör.
43.

44.

45.

Soha nem

Ester Cotton a Bobath házaspár programjában dolgozott, mint fizioterapeuta. Berta Bobath küldte
először Budapestre 1965-ben, az Országos Mozgásterápia Intézetbe, ahol nagy hatást tett rá a
konduktív nevelés. Egész életére elkötelezettje, támogatója és szószólója lett a Pető-módszernek.
Andrew Sutton, Gillian Maguire, (2008): The ‘soul’ in Conductive Education. http://www.conductiveworld.info/2008/03/soul-in-conductive-education.html 2015. február 7.
Remarks to W.S.U.E.C. Area Committee – 10/27/68 – By Dr. James B.House előadásának jegyzetét
dr. House özvegye, Vilma House bocsátotta rendelkezésemre.
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találkoztam hasonlóval. Nincs az a templom, amely erősebben bizonyítaná Isten
jelenlétét, mint ez az intézet, ebben az állítólagos istentelen országban.
Ez lenyűgöző, és annyira megható, hogy álmatlan éjszakáim vannak miatta, mert
annyira el vagyok telve csodálattal. Soha életemben nem érintett meg így valami
…” (dr. James House, 1968) (3. sz. melléklet).

1969-71


1969-ben dr. James B. House, Európából visszatérve, kétéves szövetségi
ösztöndíjat46 nyert el a konduktív pedagógia hatásának tanulmányozására.
Kutatásának nem titkolt célja az volt, hogy a KP eredményességének igazolásával
az USA-ban, elsőként Wisconsin államban, megkezdhessék a konduktív nevelés
telepítését.
Első lépésként feleségét (Margo V. House) – szintén az egyetem professzora – 3
hónapra, két másik munkatársát Pearl E. Piotrowskit és Sherry A. Gehweilert 7
hónapra Budapestre delegálta, ahol a három munkatárs az Országos
Mozgásterápia Intézet konduktív csoportjaiban szerzett tapasztalatokat.
Wisconsinba visszatérve House és munkatársai 1968 őszén indították el a kísérleti
konduktív pedagógiai módszertani csoportot. A programban 10 (5-13 éves, CPvel diagnosztizált) gyermek vett részt. A „konduktív csoport” munkáját Pearl E.
Piotrowski és Sherry A. Gehweiler irányította, majd hónapokkal később egy
Magyarországról érkező konduktorjelölt (Frank Vilma) csatlakozott hozzájuk.
A konduktív csoportban foglalkoztatott gyermekek fejlődésének eredményeit
House egy 15 fős, hagyományos terápiás programban részt vevő, szintén CP-vel
élő gyermek kontrollcsoporttal kívánta összehasonlítani.
Vilma House szerint dr. House-nak és kutató teamjének rengeteg nehézséggel és
„kétkedővel” kellett megküzdenie a kísérleti csoport munkájának biztosítása
édekében.
A kutatás kimenetelét befolyásoló – eddig nem publikált – részletekről Vilma
House-tól kaptam érdekes információkat. Többek között beszámolt arról, hogy
szakképzett konduktor sem a gyermekek programba való felvételében (konduktív
nevelésre való alkalmasságának megállapításában), sem a program tervezésében

46.

A kutatás támogatója és anyagi finanszírozója a U.S. Office of Education, Department of Health and
Welfare volt. (Grant number: OEG-0-9-592149-4540(032)
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nem vett részt; a programot állandóan külsős munkatársak „felügyelték”.
A gyermekek biztonságára hivatkozva, foglalkoztatásukat kizárólag védősisak,
térd- és könyökvédők használatával engedélyezték, és bizonyos helyzetekben,
például ülő helyzetben, kötelezővé tették a biztonsági szíjak használatát.
Vilma House véleménye szerint az adott körülmények között a csoport munkája
során a konduktív nevelésnek csak néhány alapelvét tudták megvalósítani.
A kutatási adatok kiértékelését dr. House egyetemről való távozása (magánéleti
okok) miatt47 nem tudta elvégezni, így dr. Laird W. Heal, a The National
Association for Retarded Children kutatási igazgatója fejezte be. Hatkötetes
beszámolót írt az eredményekről, és számos közlést jelentetett meg.48
A huszonöt feladat és három „szubtotál” eredmény összehasonlítása után a
wisconsini kutatás arra az eredményre jutott, hogy a konduktív módszerrel
fejlesztett gyermekek lényegesen többet fejlődtek a kommunikáció terén, mint a
kontrollcsoport tagjai. A kontrollcsoport tagjai jobbnak bizonyultak az evésben,
ivásban és összességében az önellátásban.

A többi feladatnál szignifikáns

különbséget nem tapasztaltak. A kutatás eredményeinek értékelésekor fontos
figyelembe vennünk, hogy a kutatásban részt vevő gyermekek létszáma nagyon
alacsony volt, konduktori szakképesítéssel nem rendelkező lelkes követők
tervezték a programot, de ezen túlmenően, mind a megfigyelt fejlődési területek,
mind

a

megfigyelés,

összehasonlítás

körülményei

igen

erősen

megkérdőjelezhetők.
Kétségtelen, hogy a projekt a várt eredményeket – a KP „berobbanását” az USA
rehabilitációs életébe – nem hozta meg. Sajnos, nem csak dr. House váratlan
távozása, hanem az egyetlen magyarul jól beszélő, konduktív pedagógiai
tapasztalattal rendelkező amerikai szakember, Pearl E. Piotrowski tragikus
balesete (1971) is hozzájárult ahhoz, hogy Wisconsinban a konduktív nevelési
program nem folytatódott, így nem tudott meghonosodni. Ennek ellenére a dr.
House által elindított kampány – a KP megismerésére – lehetőséget adott más
szakembereknek is a KP tengerentúli felfedezésére.

47.

48.

Rendelkezésemre állnak további információk közeli hozzátartozóktól (magánlevelezés). Ezek
tudományos feldolgozását jelenleg etikai okok nem teszik lehetővé.
Laird W. Heal, PhD, (1972): Evaluating an Integrated Approach to the Management of Cerebral Palsy,
Department of Health, Education and Welfare, U.S. Office of Education. Volume I-IV.
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A dr. House-szal készített interjúból49 szerzett tudomást a KP-ról dr. Ernst F. Jokl
neurológus, a University of Kentucky Rehabilitációs Központjának igazgatója is,
aki a kutatás eredményeinek hatására vette fel a kapcsolatot az intézettel.
A Cincinnati Einstein Főiskola The Sunbeam School (OH) CP-val élő diákjait
tanító tanárok és a Norman Action Nemzetközi Rehabilitációs Társaság titkára
szintén a kutatást követő publikációk50 hatására szervezték meg utazásukat
Budapestre, az Országos Mozgásterápia Intézetbe, hogy a KP programról
személyesen is tapasztalatot szerezhessenek. (Garofalo, 2005)

1976


Michiganben, Ann Arborban, megjelent egy rehabilitációs kézikönyv, amelyben
– Amerikában először – szenteltek egy fejezetet a konduktív nevelésnek:
Cotton E. Parnwell M. Conductive Education (in the. Wernher Ctr). In: William
M. Cruickshank: Cerebral Palsy A Developmental Disability Syracuse University
Press (third edition, 1976. 199-200.)

Az 1980-as évekig egyetlen széleskörű megbeszélés sem folyt, és egyetlen – kis létszámú
résztvevővel végzett (Wisconsin) – kutatástól eltekintve, nem születtek további
kezdeményezések a konduktív pedagógiai gyakorlat telepítésére. E korszak lényeges
eredményének tekinthetjük azt, hogy a „House-projekt” hatására a KP megjelent a
médiában és a szakirodalomban is.
4.1.3 HARMADIK SZAKASZ – 1981-1990

Az 1980-as években számos kezdeményezés történt konduktív csoportok alapítására és
működtetésére az Amerikai Egyesült Államokban és Kanadában. Csak a legritkább
esetekben lehet írásos nyomát lelni, ki, mikor és hogyan szerzett tudomást a módszerről,
de azt biztosan állíthatjuk, hogy Ester Cottonnak, aki a konduktív nevelés szószólójává
vált – német, majd angol nyelvterületen is –, jelentős szerepe volt a Pető-módszer
megismertetésében. Írásai eljutottak az amerikai rehabilitációs szakemberekhez és a

49.

50.

Maas, R. (1968) Breakthrough in Budapest: an interview with James House. Ideas of Today, 16, 110114.
The Cincinnati Enquirer. Publication: Palsy Treated With Education Issue. Date: Monday, June 1,
1970. Page 20.
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gyermekeik fejlesztéséért küzdő szülőkhöz.

A KP történetének e szakaszában új

elemként először találkozunk a „média erejével”, a tömegkommunikáció szerepével a
konduktív nevelés népszerűsítésében.
Sajnos, a hőskorból számos kezdeményezés, programalapító neve és munkája feledésbe
merült.

Ennek többek között az az oka, hogy ezek többnyire helyi, elszigetelt

kezdeményezések voltak.

Remélhetőleg a jövőben, dr. Hári hagyatékának51

feldolgozásakor, újabb adatokat, neveket találunk a KP amerikai történetének erre
vonatkozó időszakára. Addig is a rendelkezésemre álló dokumentumok alapján emelem
ki e korszak fontosabb eseményeit.

1981


New York területén élő pedagógusok és szülők „felfedezték” a konduktív
pedagógiát.
Stephen Parish, a Special Education at Columbia University professzora,
meglátogatta az Országos Mozgásterápia Intézetet. (Patrick F. Riley, interjú,
2013. november 26.)



A New York City Rehabilitációs Orvostudományi Kutató Osztályának három
munkatársa szintén ellátogatott Budapestre abból a célból, hogy személyes
tapasztalatokat szerezzenek a konduktív pedagógia gyakorlati megvalósulásáról,
ugyanakkor a program implementálásának szándékára még nem történt
kezdeményezés. (Patrick F. Riley, interjú, 2013. november 26.)

1983


Dr. Alexander Russell52, Londonban és Izraelben praktizáló gyermekgyógyász,
New Yorkban, az International College of Paediatrics (ICP) gyűlésén ismertette a
Spastic Society of England munkatársnője, Ester Cotton munkáját, mint a
konduktív pedagógiával kapcsolatos szakirodalmat.

51.

52.

Dr. Hári hagyatékát képező levelezéseinek és egyéb dokumentumainak teljes feldolgozása még nem
fejeződött be.
Dr. Alexander Russell a konduktív nevelés tisztelője és támogatója. Ester Cottonnal írt összefoglaló
munkát a KN elméleti és gyakorlati tapasztalatiról. (The Peto System and Its Evolution in Britain –
Book II: Philosophy, Principles and Practice, 1994.) Nevéhez fűződik több anyagcsere és
neurodegeneratív betegség leírása (Russell szindrómák).
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Dr. Frieda Spivack53 pszichológus, a brooklyni Kingsbrook Jewish Medical
Center Kórházi Klinikai Központjának igazgatója, (Center at Kingsbrook Jewish
Medical Center of Brooklyn, KJMC) ezen az ICP találkozón hallott először a KPról. Néhány évvel később a The Infant and Child hasábjain emlékezett meg54 dr.
Spivack arról, hogy 1983-ban az Alexander Russelltól kapott szakirodalomból –
Ester Cotton írásain keresztül – ismerkedett meg Pető munkásságával.

1985


Az International College of Peadiatrics éves gyűlését Budapesten tartotta, azzal a
céllal, hogy így a résztvevők személyesen is ellátogathassanak a Mozgássérültek
Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetébe (MPANNI). Ekkor történt a
Kútvölgyi úti épület átadása, és vette fel az intézet alapítójának, a konduktív
nevelés megalkotójának nevét. Spivack és Hua Chin Che (Pediatric Director of
KJMC) is részt vett a kongresszuson. Az intézetben látottak nagy hatást tettek
rájuk, és elhatározták, hogy „elhozzák” a KP-t Brooklynba, és meghívják a
MPANNI vezetőit, köztük dr. Hári Máriát, hogy New Yorkban tartson előadást a
konduktív pedagógiáról.55 (Spivack, 1995)

1986


Dr. Frieda Spivack megszervezte az első CE-konferenciát New Yorkban (NY).
Az MPANNI igazgatója (dr. Hári Mária), Kozma Ildikó, Horváth Dezsőné dr. és
Borbély Ágnes kíséretében meglátogatta Spivack intézetét, és több előadást is
tartottak New York városában56. A látogatás és a megbeszélések eredményeként
az intézet vezetése felajánlotta segítségét, ugyanakkor a két intézmény között
hivatalos megállapodás, szerződés nem született. (Spivack, interjú, 2015. január
21.)

53.

54.
55.

56.

Dr. Frieda Spivack pedagógus, gyógypedagógus, pszichológus. 1974-től a Lehman College Special
Education Department vezetője, 1982 óta általános igazgatója a HCHC, Inc.-nak. Nevéhez fűződik a
“Head Start” integrációs program elindítása, melynek a mai napig aktív általános igazgatója.
Napjainkban a – 136 programban részt vevő – gyermekek közel fele SNI gyermek.
Frieda Spivack (1995): Conductive education perspectives, Infant and Child, 75-85.
Discover CE Toronto: Ontario March of Dimes 1994 – Conductive Education Around the World: Panel
discussion jegyzetei.
Az utazás személyes élményeiről a Hári Emlékkönyvben is olvashatunk. Dr. Kollega Tarsoly István
(2014): Emlékkönyv dr. Hári Mária 1923-2001, Pető András Főiskola, 2014. 54-57.)
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Frieda Spivack a vele készített személyes interjú során arról számolt be, hogy az
első konduktív csoport megszervezéséhez Vígh Mariann konduktort alkalmazta,
aki kizárólag a KJMC-vel volt munkaviszonyban.

1987-1989


1987-ben került bemutatásra Amerikában a BBC „Standing Up For Joe” című
filmje57, melynek hatására a családok nagy számban utaztak Budapestre, hogy az
MPANNI programjában részt vegyenek.

A film hatására ugrásszerűen

megnövekedett az érdeklődés (ezt az intézet levéltárának dokumentumai is
kétséget kizáróan alátámasztják) az amerikai szülők részéről az MPANNI-ban
folyó KP iránt.
A kanadai March of Dimes 1994-ben, a KP-ról megjelent publikációs
gyűjteményében is számos interjút, újságcikket, élménybeszámolót olvashatunk
a szülők MPANNI-ban szerzett pozitív tapasztalatairól.58


Frieda Spivack, mint a Lehman College óraadó professzora, 1988-ban és 1989 két
alkalommal kapott anyagi támogatást a KP elméleti alapjainak oktatására.
(Érdekes, jellemző és egyben szomorú tény az amerikai KP történetében, hogy dr.
Spivack csak két alkalommal látogatta meg személyesen az intézetet, konduktori
végzettséggel nem rendelkezik, ugyanakkor az MPANNI szakmai támogatásának
hiányában „műkedvelőként”, „felelősséggel” felvállalta az oktatást.)
Spivack visszaemlékezései alapján ebben az időszakban 3 program vallotta
magáról, hogy konduktív nevelést kínál New York városban:



A Hospital Clinic Home Center (HCHC) KJMC programjának keretében, Spivack
igazgatásával, 1987-től túlnyomóan óvodás életkorú, CP-vel diagnosztizált
gyermekek foglakoztatására indított KN csoportokat, két magyar konduktor
részvételével. (Spivack, interjú, 2015. január 21.)



A World Rehabilitation Fund a New York-i United Cerebral Palsy of New York
City (UCP)59 két pedagógusának, Marion Marxnak és Judy Ferrennek ösztöndíjat
biztosított, hogy Ausztráliában és Hong Kongban megismerkedjenek a konduktív

57.

58.
59.

Standing Up For Joe: Joe, egy brit származású, CP-vel élő kisfiú. Szülei nem találtak megfelelő
terápiát/oktatási intézményt Joe számára Angliában, így 1985-ben Magyarországra utaztak az
MPANNI-ba. A film bemutatja a mindent leküzdő szülői szeretetet és ezen keresztül találkozásukat a
KP-vel.
Conductive Education: A Literature Survey. Toronto: Ontario March of Dimes, 1994.
United Cerebral Palsy, http://ucp.org 2015. április 30.
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pedagógiai programokkal. Marion Marx a tanulmányútjáról visszatérve kísérleti
csoportot indított óvodás életkorú gyermekek részére60.

Bár a programot

konduktív pedagógiának nevezték, szakképzett konduktor ebben az iskolában
sem dolgozott a gyermekekkel.61


New York város Oktatási Bizottsága néhány brooklyni osztályban – a
halmozottan sérült, hátrányos helyzetű, iskoláskorú gyermekek alternatív
ellátására – elindította a konduktív pedagógia alapelveire épülő programot egy
magyar konduktor résztvételével. A program sajnos csak nevében volt konduktív
pedagógia, a gyakorlatban a helyi pedagógusok irányították a csoportokat, akik
közül néhányan rövid konduktív pedagógia elméleti képzést kaptak ugyan a
Lehman College-ban (a Gyógypedagógiai Tanszék tanszékvezetője dr. Spivack
volt), de ettől még nem szakképzett, diplomás konduktorok.62

A KN amerikai történetének harmadik szakaszában – többnyire New Yorkban és
környékén – Frieda Spivack vezetésével jelentős lépések történtek a konduktív nevelés
népszerűsítésére és telepítésére, egy egészségügyi intézmény (KJMC), egy az oktatást
felügyelő szervezet (New York Public School) és egy óriás nonprofit szervezet (UCP)
részéről. Ugyanakkor ezek a kezdeményezések nem vagy csak részleteikben hordozták
a KP alapelveit, szervezeti kereteit, ezért nem hozták meg a várt sikert.
Dr. Hári és kollégái visszaemlékezéseiből63 tudhatjuk, hogy az intézet büszke volt a
megnövekvő hírnévre, örömmel fogadta el a meghívásokat és tartott a KP-ről
előadásokat, miközben a módszer telepítését a gyakorlatban nem tudta segíteni. Az
MPANNI sem módszertanilag, sem adminisztációs szempontból nem volt felkészülve a
KP más országokban történő implementálására. Dr. Hári 1988-ban így nyilatkozott a
Washington Post riporterének64: „Örülünk az elismerésnek, még akkor is, ha nem tudunk
olyan gyorsan megfelelni a megnövekedett igényeknek ... azért, mert a gyermekek
érdekét szolgálja.”

60.

61.

62.

63.

64.

Roberta O’Shea, Deborah Gaebler-Spira és Helen Bourke-Taylor (2007): Conductive Education: A
Functional Skills Program for Children with Cerebral Palsy, Physical & Occupational Therapy in
Pediatrics. 27(1)
Discover Conductive Education. Toronto, Canada. 1993. “Conductive Education Around the Wold”:
Panel discussion. (kézirat)
Marion Marx előadása, Discover Conductive Education. Toronto, Canada. 1993. “Conductive
Education Around the Wold”: Panel discussion. (kézirat)158.
Dr. Kollega Tarsoly István (2014): Emlékkönyv dr. Hári Mária 1923-2001, Pető András Főiskola,
2014. 54-57.)
Jakson Diel: The Washington Post, February 20, 1988.
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Szintén ebben a cikkben nyilatkozik arról is dr. Hári, hogy mi az oka annak, hogy más
országokban többnyire sikertelen a módszer telepítése: „… minimum 4 év tanulmány
szükséges ahhoz, hogy valakiből konduktor legyen, de ahhoz, hogy valaki jó vezető
legyen, legalább 20 év gyakorlat szükséges. Ennek ellenére az érdeklődők idejönnek 6
hétre, jegyzetelnek, majd hazájukban próbálják azt csinálni, amit mi itt. Természetes,
hogy kudarcba fullad a kísérletük.”
Dr. Hári maximálisan törekedett a „minőség védelmére”, ugyanakkor a módszer
terjeszkedett, és az amerikai fél megfelelő szemlélet, szakmai háttér és megfelelő
létszámú konduktor nélkül is meg kívánta valósítani konduktív nevelésként kínált
programját.
A módszer iránti megnövekedett és sokszor kielégítetlen igényt jól szemlélteti a Detroit
Free Press cikkében nyilatkozó Mick Buckley (szülő): „Hatalmas kereslet van az intézet
iránt. A magyaroknak elsőbbségük van, és a külföldieknek gyakran két évet is várniuk
kell a felvételi vizsgálatra. … 20 amerikai van várólistán, másoknak azt mondták, hogy
nem tudnak helyet biztosítani ….”65
Egy következő kutatás izgalmas kérdése lehet, hogy a 80-as években milyen politikai,
kulturális, személyes okok akadályozták meg – mind a konduktív nevelést befogadni
kívánó országok részéről, mind az intézet részéről – a konduktív nevelési rendszer
megfelelő alkalmazását és telepítését.
4.1.4 NEGYEDIK SZAKASZ – 1991-1999

Az 1990-es években a konduktív pedagógia egyre ismertebbé vált nemcsak az USA keleti
partvidéken, hanem az ország más államaiban is. Sajnos, a szervezők részéről még
mindig csak elvétve jelentkezett igény arra, hogy a konduktív pedagógiának nevezett
csoportokban oktató pedagógusok rendelkezzenek konduktori végzettséggel, ugyanakkor
bár lassan, de növekedett azok száma, akik személyes tapasztalatot szereztek a Pető
Intézetben folyó munkáról, és ezáltal „minőségi” konduktív pedagógia megvalósítására
tettek kísérletet – néhányan törekedve az MPANNI-val való együttműködésre is.

65.

Roddy Ray: Detroit Free Press, July 14, 1989.
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1990


Budapesten

megrendezésre

Világkonferencia”.

került

az

„Első

Konduktív

Pedagógia

27 ország több, mint 200 (a vendéglátókon kívül)

képviselőjének névsorában 9 amerikai résztvevőt66 találunk.
A konferencia kiadványa tartalmazza dr. Spivack beszédének kéziratos változatát,
melyből képet kaphatunk az amerikai CE helyzetéről, megismerhetjük a KP
program jellegzetességeit a HCHC-ben.

Dr. Spivack beszédében azt is

hangsúlyozta, hogy az általa vezetett intézményben (HCHC) más terápiákat is
sikeresen alkalmaznak, és példaként említi a Therapeutic Conductive
Environment and Program-ot, melyet halmozottan sérült gyermekek részére
fejlesztettek ki. Előadásának szövegében a konduktív nevelés alapfogalmai,
módszerei

keverednek,

és

a

„conductive

education”

többnyire

téves

interpretációban szerepel.67
Más, amerikából érkező résztvevő nem tartott előadást.
A konferencia mérföldkő volt az MPANNI nemzetközi kommunikációja és
kapcsolata terén. Az International Pető Association (IPA) – megalapította a
„tiszteletbeli konduktor” címet68: „Más szakemberek teamjeinek is tudomására
hoztuk, hogy rájuk éppúgy szükség van, mint azelőtt.” (Hári, 2005, 23.)

1991


Rhona Hanshaft, a Children’s Programs of United Cerebral Palsy of New York
City igazgatója, az UCP programban részt vevő minden manhattani, brooklyni és
Staten Island-i iskolában létrehozott egy konduktív pedagógiai csoportot.
Hanshaft visszaemlékezése szerint egy (a UCP programjában dolgozó)
gyógytornász keltette fel érdeklődését a konduktív nevelés iránt, melynek
hatására több alkalommal elllátogatott Budapestre az MPANNI-ba és
Birminghambe (Birmigham Istitute of Conductive Education). (Hanshaft, interjú,
2016. január 21.)

66.

67.
68.

Ms. B. Baugh, Ms. K. A. Bell, Ms. J. Ferren, Mrs. R. Hanshaft, Mrs. R. Leonard, Mrs. R. Levy, Mrs.
M. Marx, Ms. K. McGovern és dr. J. Szolnoki.
First World Congress 1990, The International Pető Association, Budapest.
Az első díjazottak: Ester Cotton †, United Kingdom, Helga Keil, Austria, Udi Lion, Israel, Anita
Loring, United Kingdom, Masanao Murai MD, Japan, Andrew Sutton M Phil, United Kingdom
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Az 1993-ban Torontóban megrendezésre került „Discover Conductive
Education” konferencián többen, közöttük Marion Marx69 is utalást tett arra, hogy
konduktor nem volt tagja az iskolai teamnek.
fizioterapeuták,

gyógypedagógusok,

A programot pedagógusok,

pedagógiai

asszisztensek

és

egy

pszichológus tervezte és irányította. Az UCP vezetősége a KP-i programok
munkájában részt vevőknek konduktív módszertani képzést szervezett, és
segítette

őket

az

általuk

konduktív

pedagógiának

nevezett

program

kidolgozásában.


Ester Cotton ötnapos konduktív pedagógiai képzést szervezett New Jersey-ben,
Peapackban, a Matheny School and Hospitalban.
A továbbképzés ismertetőjében – a konduktív nevelés alapelveinek ismertetésén
túl –

Cotton részletes leírást (rajzokat) mutatott be a speciális bútorokról,

körképet adott a világ számos pontján megvalósított programokról, és konkrét
tanácsokat nyújtott a KP telepítéséhez a résztvevőknek70.


A nyári táborok száma megsokszorozódott. A Riley által nyilvántartott adatok
szerint71 megnövekedett a konduktorok munkavállalása az USA-ban. Fiatal,
ambiciózus konduktorok – de számosan szakmai gyakorlat/tapasztalat nélkül –
hagyták el az MPANNI-t, és vállaltak munkát családoknál – intézeti kapcsolat,
szakmai felügyelet nélkül.

1992


Dr. Frieda Spivack megalapította az Inter American Conductive Education
Associationt (Inter-Amerikai Konduktív Pedagógiai Egyesületet, a továbbiakban
IACEA). Az alapító tagok (a Board tagjai) 72: szülők, nagyszülők, az oktatás vagy
a rehabilitáció területén dolgozó szakemberek és két magyar konduktor: Nagy
Erika és Bánhegyesi Tünde. (Nagy Erika, interjú, 2015. december 13.)

69.

70.
71.
72.

Marion Marx, gyógytornász. 1965 óta a gyógypedagógia területén dolgozik New Yorkban. A World
Rehabilitation Fund támogatásával Ausztráliába és Hong Kongba utazott azzal a céllal, hogy
meglátogassa az ott működő KN programokat. 1989-ben Broxban megnyitotta az általa vezetett KN
programját.
The New Approche Teaching Functional Skills – a konferencia jegyzetei , Peapack, New Jersey, 1991
Telefon interjú Patrick F. Riley-val (2013. szeptember 21.)
http://iacea.org/
2015. december 2.

45

James Garofalo (szintén alapító Board-tag) által rendelkezésemre bocsátott
információk alapján a szervezet hat, megvalósításra váró célt tűzött ki:
1. tréningeken, munkacsoportokban, konferenciákon és beszélgetéseken
tájékoztatni az észak-amerikai közvéleményt a konduktív pedagógia
alapelveiről;
2. szülők,

konduktorok,

terapeuták,

pedagógusok

és

egészségügyi

szakemberek segítségével elősegíteni, fejleszteni, támogatni a konduktív
pedagógiai programok elindítását;
3. Amerikában

dolgozó

konduktorok

végzettségének

elismertetése;

(Az USA-ban csak az államilag elfogadott „kód”-dal rendelkező és annak
alapján számlázható szolgáltatásokért fizetnek az egészségpénztárak
(Medicare73, Medicaid74), a kóddal nem rendelkező szolgáltatások a
szolgáltatást igénybe vevőknek önköltségesek. Ez az egyik ok, hogy a
konduktív nevelés sokak számára napjainkban is elérhetetlen az Egyesült
Államokban.)
4. elismert képzés és oklevél biztosítása az Észak-Amerikában dolgozó képzett
konduktoroknak;
5. kapcsolatot építeni a kanadai, európai, ázsiai és izraeli konduktív pedagógiai
központokkal;
6. az IACEA Észak-Amerikában a konduktív pedagógiai információs
központjaként működjön.
Így született meg a pedagógusok, Magyarországról áttelepült konduktorok,
egészségügyi szakemberek és szülők első „hivatalos” szervezete, amelynek
közvetlen célja a konduktív pedagógiai elvek megismertetése.

Az IACEA

igazgatója Patrick F. Riley lett, aki élete végéig (2015. január) töltötte be ezt a
pozíciót.

1993


A New York City UCP és a New York City Oktatási Bizottság két nyári tábort
szervezett a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetével

73.

74.

Medicare-Állami tulajdonú (országos) egészségpénztár: http://www.medicare.gov/sign-up-changeplans/decide-how-to-get-medicare/whats-medicare/what-is-medicare.html. 2015. május 2.
Medicaid-Állami tulajdonú (országos és állami – state) egészségpénztár Medicare Interactive.
http://www.medicareinteractive.org 2015. május 2.
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együttműködve. Az MPANNI dokumentumai szerint a program keretében négy
konduktor utazott Budapestről New Yorkba, hogy tíz gyermek konduktív
nevelését biztosítsa. (MPANNI irattár75)


A Mercer County Special Services School District a konduktív pedagógia elveire
épülő csoport szervezett óvodás életkorú gyermekek számára. A programot
Vicky Tsang terapeuta vezette, aki Hong Kongban ismerkedett meg a konduktív
pedagógiával, de konduktori diplomával nem rendelkezett.

Az 1993-as év fordulópontot jelentett a konduktív nevelés törtenetében
Kanadában.


A March of Dimes of Canada76 (Toronto, Ontario) konferenciát rendezett Andria
Spindel (általános igazgató) és Jerry Lucas (programigazgató) szervezésében:
„Discover Conductive Education” (A konduktív pedagógia felfedezése)77
mottóval. Andria beszélgetésünk során elmondta, hogy a konduktív pedagógia
iránti érdeklődését a BBC „Standing Up for Joe” című film keltette fel és
motiválta a KP program létrehozására Ontarióban, a March Of Dimes keretében.



Kanadai szülők mozgásukban akadályozott gyermekeik részére nyári tábort
szerveztek, melyet magyar konduktorok irányítottak. A Kanadában dolgozó
konduktorok közül többen Észak-Amerikában éltek életvitelszerűen, de voltak
közöttük, akik Magyarországról érkeztek a táborba. 78

1994


Az

IACEA

megszervezte

az

első

amerikai

konduktív

pedagógiai

világkonferenciát. Patrick Riley az Amerikai Egyesült Államokba hívta a
konduktív pedagógia legnevesebb szakembereit, többek között dr. Hári Máriát,
dr. Alexander Russellt, dr. Andrew Suttont, Anita Tatlow-t és Ester Cottont.
(Patrick F. Riley, interjú, 2013. november 26.)

75.
76.

77.

78.

Földiné Németh Gabriella, foldine.nemeth.gabriella@peto.hu
Észak-Amerika egyik legnagyobb nonprofit szociális, családsegítő szolgáltatást nyújtó szervezete
http://www.marchofdimes.ca/EN/AboutUs/about%20modc/history/Pages/History.aspx 2015. május
2.
Discover CE Toronto: Ontario March of Dimes 1994 – Conductive Education Around the World: Panel
discussion jegyzetei.
Discover CE Toronto: Ontario March of Dimes 1994. Jegyzőkönyv.
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Szülői nyomásnak engedve, New York város Oktatási Bizottsága Manhattanben
és Queensben is megszervezett egy-egy konduktív pedagógiai csoportot – sajnos
még mindig szakképzett konduktor részvétele nélkül.



Long Islanden (New York City vonzáskörzetében) élő családok egy csoportjának
sikerült elérnie az iskolakörzet vezetésénél, hogy az állami fenntartású iskola
szerződést

kössön

a

Mozgássérültek

Pető

András

Nevelőképző

és

Nevelőintézetével, mely szerint az intézet az iskolában az 1996-os tanévtől
szakképzett konduktort biztosít a konduktív csoport szervezésére és a program
lebonyolítására, mozgásukban korlátozott óvodás és kisiskolás életkorú
gyermekek részére. Ennek eredményeképpen született meg Long Islanden a
Konduktív Pedagógiai Központ (Conductive Education Center of Long Island).
A szülőcsoport PACE-nek (Parents for the Advancement of Conductive
Education, azaz, Szülők a konduktív pedagógia fejlesztéséért) nevezte magát.
(MPANNI irattár)

1995


Elindul Kevin Hickling (szülő) szervezésében az első egész éves konduktív
pedagógiai program Észak-Amerikában, a kanadai Ontario állam Picton
városában: az „Ability Camp”.79 Kezdetektől fogva nagy számban vettek részt
amerikai családok az öthetes fejlesztő csoportokban, hiszen az USA-ban ez idáig
egész évben működő konduktív nevelési program még nem volt.



Szülők

által

szervezett

programok

indultak

New

Yorkban

(Bronx),

Connecticutban, Washingtonban, Virginiában, Long Islanden és Kaliforniában.
Mindegyiket egy vagy két, az MPANNI-ban végzett konduktor vezette, akikhez
esetenként csatlakoztak (3-5 hétre) Magyarországról érkező konduktorok.
A programalapító szülők keresték a lehetőségeket, hogy felhívják a figyelmet az
Amerikában elérhető szolgáltatások hiányosságaira, és támogatókat keressenek
programjaikhoz.80


Az „Infants & Young Children” (An Interdisciplinary Journal of Special Care)
című, neveléssel, gyógypedagógiával, pszichológiával és rehabilitációval

79.

80.

Konduktív nevelési program (Ontario, Kanada)
https://www.youtube.com/watch?v=gHIWsTmZCHc 2015. január 8.
Merri Rosenberg: Alternative for Children With Cerebral Palsy, The New York Times, Sunday, July
30, 1995.
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foglalkozó folyóirat akkori főszerkesztője, James A. Blackman – éves előkészítő
munka után – több KN-sel foglalkozó cikket jelentetett meg:
Kozma, I. – Balogh, E. A brief introduction to conductive education and its
application at early age. Infants & Young Children. 1995; 8(1):68-74.
James A. Blackman: Editorial. Infants & Young Children 1995;8(1):IV-V
Goldstein M. Conductive Education: An Overview. Infants & Young Children
1995;8(1)VI-VII
Felts Jerry and Felts Jean. Conductive Education: One Family's View. Infants &
Young Children1995;8(1):VIII-X.
Spivack F. Conductive education perspectives. Infants & Young Children. 1995;
8(1):75-85.

1996-1999


Minnesotában a konduktív pedagógiai program szakembereinek ideiglenesen
sikerült állami támogatást szerezniük, így anyagi segítséget nyújtani a konduktív
pedagógiai ellátásban részesülő gyermekek családjai számára. (Garofalo, 2005)



Western Springsben (Illinois) Patricia C. Herbst – szintén érdekelt szülő –
megalapította férjével a Center for Independence through Conductive Education
Non-Profit szervezetet. A programban multidiszciplináris csoport dolgozott: az
MPANNI-ban diplomázott konduktor-tanítók, a különböző szakirányú (PT:
physical therapeuta, OT: occupational therapeuta) specialistákkal.81



Jim Prust (szülő), magyar konduktorral együttműködve, elsők között szervezett
konduktív csoportot Kaliforniában. A csoport működésének második évében
sikeresen

integrálta

a

módszert

mint

szolgáltatást

–

a

konduktor

multidiszciplináris team tagjaként vett részt az SNI gyermekek fejlesztésében – a
helyi általános iskola, a Danbury School (Claremont Unified School District)
programjába.82


Arizonai nagyszülők, David Rhea, M.D. és felesége Mary Hare – miután 3 éven
keresztül utaztak Amerika más államaiba, hogy CP-vel diagnosztizált

81.

82.

http://www.center-for-independence.org/about_cfi.html
2015. december 8.
http://www.conductability.org/
2015. december 8.

49

unokájuknak konduktív nevelést biztosítsanak, létrehozták lakóhelyükön
(Tucson-ban) a GaitWay konduktív pedagógiai programot83.


Margy Nelson, Marie Berger, Dianne Ferguson – érdekelt szülők csoportja –
megalapította Manitobában Kanada első konduktív pedagógia programját84, a
Movement Centert.

A nonprofit szervezet kezdetben 3 hetes időtartamú

programokat kínált, melyek megvalósítására magyar konduktorokkal kötöttek
egyéni szerződéseket. Nelson elmondása szerint 2000-től két állandó konduktor
részvételével egész évben, folyamatosan kínálnak programot gyermekek és
felnőttek részére is.


Michiganben Sue és Chuck Saur – gyermekük révén szintén érintett szülők –
megszervezték az első konduktív pedagógiai nyári tábort Grand Rapidsben, amit
két egymást követő nyáron megismételtek. Úttörő munkájuk révén egy „pilot
program” megszervezésére kaptak lehetőséget, melynek sikere után az Aquinas
College vezetősége

érdeklődést

mutatott

a

konduktorképzési

program

beindítására. (Saur, interjú, 2013. november 11.)
1996 és 1999 között az MPANNI öt hivatalos megállapodást kötött, amelyek szerint az
Egyesült Államokban konduktív pedagógiai program szakmai ellenőrzését látta el,
és/vagy konduktorok kiküldetését biztosította a programok működéséhez;


PACE program (Long Island, NY) – négy nyári program



Arlington (VA) – két nyári program



Capitol Association for Conductive Education (Washington DC) egy nyári tábori
program



Ohio United Cerebral Palsy Association (Cleveland, OH) először nyári tábori,
majd egész éves program



Grand Rapids (MI): a többi programtól eltérően, az intézet egy főiskolával, és
nem egy szülői szervezettel kötött megállapodást. Az MPANNI és az AQ közötti
szándéknyilatkozat túlmutat minden eddig ismert amerikai kapcsolaton: nem csak
egy induló, vagy már működő KP program vezetésére irányult, hanem célja a
helyi konduktorképzés megteremtése – ezzel biztosítva a helyi szakképzett
konduktorok folyamatos jelenlétét. (MPANNI irattár)

83.

84.

http://gaitwayaz.org/
2015. december 8.
http://www.movementcentre.ca
2015. december 8.
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Fontos eredménye ennek a történeti szakasznak az, hogy a konduktív pedagógiai
programok között funkcionális együttműködés kezdett kialakulni.

Az IACEA

beszámolója szerint a 90-es években évente 25-50 konduktív pedagógiai program
működött Észak-Amerikában. A szervezet tizenhat, egész éven át működő programot és
ezenfelül tizenhét nyári programot tartott nyilván. Patrick F. Riley, az IACEA vezetője
fontos feladátának tekintette az alakuló programok, szülői kezdeményezések pártfogását,
aktívan támogatta a magyar konduktorok kiutazását és egyéni munkavállalásukat az
Egyesült Államokban. Munkája sokban hozzájárult ahhoz, hogy a 1990-es években
Észak-Amerikában megsokszorozódott a programok és a konduktorok száma. Ez a tény
ugyanakkor új nehézségeket, kihívásokat is generált: többnyire pályakezdő, fiatal
szakemberek egyedül vállaltak olyan feladatot, melyet nem véd a környezet támogató
hatása.

(A konduktor a képzése során meg sem érzi igazán a konduktor-team

automatikusan védő /protective effect/ hatását, mert ez a hatás evidens számára, ám
amikor nem áll rendelkezésére, akkor nagyon hiányzik, különösen egy nyelvileg és
struktúrájában, de főként mentalitásában idegen országban.) A homogén konduktori
teamek és a támogató szakemberek hiánya miatt mind szakmailag, mind morálisan sok
konduktor magára maradt.

Ennek veszélyét már az I. Konduktív Pedagógiai

Világkonferencián jelezték előadók.85
Ezzel párhuzamosan a magán-munkavállalók felbukkanásával megjelent „piacosodás” az
intézet számára felvetette a konduktív nevelés minőségi sztenderdjei kidolgozásának
szükségességét.

Nyilvánvaló, hogy az intézet csak a vele hivatalos szerződéssel

rendelkező családoknál, szervezeteknél munkát vállaló és csak a konduktori munkával
összefüggő kérdésekben vállalhatja a felelősséget és adhat minőségbiztosítást.
Álláspontom szerint lényegi változás, igazi fordulópont a konduktív nevelés amerikai
történetében azonban csak a 1999-es évben következett be, mikortól az MPANNI
folyamatos szakmai jelenléte megkezdődött Michigan államban – Grand Rapidsben –, és
az első amerikai konduktor-tanító hallgatók megkezdték tanulmányaikat az Aquinas
College-ban.
Meglátásom szerint különös jelenség a konduktív nevelés történetében az, hogy
nemzetközi elterjedése sok esetben nem járt együtt annak lényegi megértésével, és a világ

85.

Mervyn Taylor, Horváth Dezsőné dr. Conductive Education Occasional Papers Number 1Trentham
Books 1990
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számos pontján speciális szaktudású konduktor nélkül próbálták – és próbálják
napjainkban is – a konduktív pedagógiát interpretálni.

4.2 A KONDUKTÍV NEVELÉS MEGJELENÉSE GRAND RAPIDSBEN

A

konduktív

nevelés

nemzetközi

megjelenése

szinte

kizárólag

szülői

kezdeményezéseknek köszönhető a világ számos pontján, és ezt az állítást az Amerikai
Egyesült Államokban szerzett tapasztalatok is alátámasztják.
Országhatárok nélkül is tipikus, hogy: a jövendőbeli szülők várakozással tekintenek az új
családtag érkezése elé. Abban az esetben, ha a gyermek korábban, éretlenül születik,
vagy éppen szüléskor vagy a szülést követően komplikációk lépnek fel – ami a központi
idegrendszer károsodásához vezethet – a szülők először a baba életben maradásáért
küzdenek, alig várják, hogy kikerüljön az intenzív osztályról, és hazavihessék
otthonukba.
Azonban hamarosan szembe kell nézniük azzal a ténnyel, hogy gyermekük fejlődése
egyre jobban elmarad az életkorától, esetleg nem alszik, az evés-ivás nehézkes, állandóan
sír, vagy éppen túl csendes, és nem érdeklődik a környezete iránt. A „tökéletesnek” várt
baba „gyógyíthatalan”, és a szülők elsősorban az alábbi kérdéseket vetik fel, amelyekre,
mint például: „mire lesz képes a gyermek?”, „meg fog tanulni járni?” általában nincs
megnyugtató felelet … Nem is lehet, hiszen hiába tudják meg a gyermekük pontos
klinikai diagnózisát, a cerebral palsyval járó társtünetek (mentális retardáció,
oligophrénia különböző mértékben, emocionális és magatartászavarok, kognitív
defektusok, memóriazavarok, általános és tanulási képtelenség /tanulási deficit/,
diszlexia, diszkalkulia stb. (Balogh, Kozma, 2000) – variábilis kombinációkban,
egyénenként változó gyakoriságban és súlyossági fokkal fordulhatnak elő. A szülők
megkezdik gyötredelmes kálváriájukat, a véget nem érő kivizsgálások, terápiák,
tanácsadások sokaságával.

A rendeléseken, kezeléseken és a szűrővizsgálatok,

iskolaérettségi vizsgálatok során is szembesítik őket azzal, hogy „mit nem tud a
gyermeke” és „milyen területeken”, „milyen mértékben” van lemaradva. A szülő, aki
sokszor nem találja helyét, elbizonytalanodva keresi a megoldást.
A konduktív szemlélettel való találkozás során a szülők – az addig gyakorta ismételt: „
soha sem fog a gyermeke ... „ szemlélettel szemben – megismernek egy pozitív
hozzáállást a mozgásukban akadályozott gyermekükhöz: „így fogunk továbblépni”, „ezt
fogjuk megtanulni”. Már az első találkozás során sem azt méri fel a konduktor, hogy mit
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nem tud a gyermek, hanem azt, hogy mit tud. „Elvarázsolja” őket azzal, hogy nem a
sérülést, hanem a gyermeket látja, nem feladatokat végeztet velük, hanem
személyiségükön keresztül, motiválva tanítja őket.

Nem köti be a gyermeket a

kerekesszékbe, nem „bélyegzi meg”, hanem megtanítja neki a mozgás, az önállóság
élményét.
Grand Rapidsben Sue és Chuck Saur – személyes interjúk során megismert – története
tipikusnak mondható a konduktív nevelés palettáján. Elsőszülött gyermekük – Dan
(1987) – koraszülöttként látta meg a napvilágot, és egyévesen CP-t diagnosztizáltak nála.
Sue és férje kitartóan keresték a megfelelő fejlesztést gyermeküknek Grand Rapidsben és
környékén, Michigan államban.
Először 1995-ben hallottak a konduktív nevelésről, mint egy lehetséges alternatív, a
tradicionálistól eltérő pedagógiai programról, az akkor már 8 éves, mozgásban,
beszédben súlyosan akadályozott gyermekük fejlesztésére.
A nyolcadik életévét betöltött Dannel – több amerikai család mintáját követve –
Kanadába (Ability Camp, Ontario) utaztak, ahol öt hétig vettek részt az egyetlen,
folyamatosan működő észak-amerikai konduktív nevelési programban.
Sue és Chuck megdöbbenve tapasztalták Dan fejlődését – nem csak a fizikális, hanem
elsősorban a szociális és akarati életében történő változást.
Gyermekük látványos mozgási és szociális fejlődését látva az anyuka elhatározta, hogy a
már 9 éves, mozgásában súlyosan korlátozott gyermekével hosszabb időre Budapestre
költözik, hogy folyamatosan részt vehessenek a tradicionális KP-i programban.
A programban való részvételhez szükséges anyagi fedezetet és a budapesti tartózkodás
tetemes költségeit a család a házukra felvett zálogkölcsönnel fedezte.

Sajnos, az

MPANNI-ban több hónapos várólistára kerültek, ezért – más megoldást keresve
Budapesten – a magán-szervezésű Butterfly KN-programban vettek részt, hat hónapon
keresztül.
Michiganbe visszatérve a szülők elhatározták, hogy „hazahozzák” a konduktív nevelést,
és lakóhelyükön megszervezik a programot.
1996 és 1998 között két konduktív pedagógiai nyári tábort szerveztek a Butterfly KNszervezet segítségével a helyi, CP-vel élő, speciális nevelést igénylő gyermekek részére.
A Saur házaspár beszámolója szerint ez idő alatt – a szervezési nehézségek mellett –
szembe kellett nézniük megfelelő szakmai és nyelvi felkészültséggel rendelkező
konduktorok és a szakmai felügyelet hiányával, és nem utolsósorban a magyar
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konduktorok alkalmazása során felmerülő jogi (pl. munkavállalási engedély)
problémákkal. Felismerték, hogy ideiglenesen szervezett, kisebb konduktív csoportok
nem fogják megoldani a konduktív neveléshez való hozzáférés lehetőségét, ezért helyi
felsőfokú intézményekben működő pedagógiai programok vezetőit keresték fel azzal a
szándékkal, hogy – a konduktív nevelés hiánypótló szerepét megismertetve – felkeltsék
az érdeklődést a konduktorképzés megszervezésére.
Közel kétéves erőfeszítésük eredményeként 1997-ben az Aquinas College School of
Education vezetője, dr. James Garofalo fantáziát, lehetőséget látott a programban.
Személyes interjú során dr. Garofalo arra a kérdésre, hogy mi volt a személyes, illetve
szakmai motivációja a konduktív nevelési program megismerésére és támogatására, a
következőket válaszolta:
„Oktatási és orvosi szempontból is megdöbbentett/felháborított, hogy milyen módszerrel
foglalkoznak a motoros zavarokkal élő gyerekekkel Nyugat-Michiganben.

Meg se

próbálták kihozni belőlük a maximumot. Az általam megfigyelt oktatási programok
tulajdonképpen raktározták (megőrizték) a gyerekeket. A „segítőket” azért fizették, hogy
a terápiás időben hintáztassák a gyerekeket, egyébként egész nap hagyták, hogy
üldögéljenek vagy feküdjenek. Orvosilag a terápia abból állt, hogy igyekeztek nem
motoros zavarokkal élő testhez hasonítani a gyerekek testét. Nem foglalkoztak pillanatnyi
állapotukkal, nem dolgoztak velük azon, hogy a testükből így, ebben az állapotban hozzák
ki a maximumot.

Rengeteg fájdalmas sebészeti beavatkozás, segédszközök, sínek

felhelyezése segítségével akarták „újraszabni” a gyerekek testét.
Lenyűgözött, hogy a konduktív megközelítés az adott állapotú testet akarja megerősíteni,
és rávenni a gyerekeket, hogy az adott a lehetőségekkel éljenek, valamint a „képes vagyok
rá” szemléletet erősíti, miközben a lehető leggyakrabban alkalmazza a csoportos munkát.
Mikor elolvastam a konduktív pedagógiáról szóló, mellette és ellene érvelő szakirodalmat
(ami akkor meglehetősen kevés volt), kiderült számomra, hogy a konduktív módszer
alternatív lehetőséget kínál a jelenleg ismert oktatási kínálat mellé, és ígéretes jövőt kínál
a motoros panaszokkal élő gyerekeknek.”
A konduktív nevelés „diadalmenete” Magyarországon sem és külföldön sem az
akadémikusok révén bontakoztott ki, annál inkább a mozgásukban akadályozott
gyermekek jogaiért harcoló szülők és a tanítványaik, kezeltjeik eredményesebb
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fejlesztéséért, gyógyításáért felelősséget vállaló egy-egy pedagógus, orvos érdeme.
A konduktív pedagógia amerikai történetéből kiderül, hogy a módszer szélesebb körű
terjedésének legnagyobb gátja – a múltban és napjainkban is –, hogy hiába látja benne
egy-egy innovatív gondolkodó a megújulás lehetőségét, a KP a hagyományos amerikai
rendszertől és szemlélettől „idegen”. Sem az amerikai egészségügy, sem az oktatás nem
tudta elfogadni a mozgásukban akadályozott gyermekek nevelésének a hagyományostól
radikálisan eltérő koncepcióját, noha azt gondolhatnánk, hogy John Dewey
szociálpedagógiai szemléletén és a fejlesztéscentrikus elméletén „nevelődött” amerikai
gyógypedagógusok, gondolkodók érdeklődéssel fordulnak Pető aktív tanulásra épülő
konduktív nevelési módszere iránt, hiszen Dewey legfontosabb pedagógiai alapelvei
számos ponton találkoznak Pető konduktív nevelésének elméleti és gyakorlati elemeivel.
(2. számú táblázat)
2. sz. táblázat: Dewey és Pető néhány pedagógiai alapelvének összevetése
Pető András

John Dewey
„A

gyermeket

...

az

életre

kell

felkészíteni.”86

„... az egyén képes lesz különböző
feladatok megoldására, dolgozni tud,
személyes problémáin túl más dolgok
iránt is érdeklődik és a közösség számára
is hasznos emberré válik.”87
„... a program csak akkor működik, ha
ésszerű

keretbe

tartozik

az

ember

hétköznapjainak kontextusában.”88
Az iskolának cselekvő embert kell nevelnie.

„A konduktív nevelés az intenciót és nem
a teljesítményt kívánja megváltoztatni.
Az intenció speciálisan az emberi lényre
jellemző tevékenység: egy rendkívül
hatékony kezdeményezés, belső késztetés,
döntés, hogy valamit megtegyünk.

86.
87.

88.

Mészáros István, Németh András és Pukánszky Béla (2003): Neveléstörténet. Osiris, Budapest. 179.
Hári Mária (1988): A humán alapelv a konduktív nevelésben. In: Balogh Margit (szerk) (2005): Hári
Mária. MPANNI, Budapest. 27.
Hári Mária (1988): A humán alapelv a konduktív nevelésben. In: Balogh Margit (szerk) (2005): Hári
Mária. MPANNI, Budapest. 37.
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Az intenció lényegében a cselekvés belső
képe ...”89
A gyermeknek önálló erőfeszítéseket kell

„A kondukció olyan különleges irányítás,

tennie az új ismeretek megismeréséhez,

vezetés,

azaz a pedagógus feladata az ismeretszerzés

periférikus segítségnyújtást, beavatkozást.

készségének megtanítása.

...

amely

elutasítja

a

direkt

és a kézzel nem fogható, indirekt

gondolatokhoz,

célokhoz

motivációkhoz

fordul

...

a

és
helyes

kondukció ahhoz segít, hogy a tanulónak
legyen célja, bizalmat ad és biztonságot,
valamint minden lehetséges eszközzel
biztosítja az aktivitást és az önálló
célelérést.
Ez az emberi méltóság és a személyes
szabadság fontos szemlélete.”90
“A

tanulók

ugyanis

csak

konkrét,

„... az értelmes cselekvés során jön létre az

cselekvésekre épülő feladat megoldása

idegrendszeri

során találkozhatnak problémahelyzetekkel,

(összerendezés). A koordinálási művelet

problémáikat

irányításának egyetlen módja az, ha azt

egyénileg

kell

megoldaniuk.”91

koordináció

meghatározott

célú

tevékenység

véghezvitelének érdekében alkalmazzuk.
Tehát az is, aki valamilyen diszfunkcióban
szenved, az is sokkal könnyebben ért és
tanul meg dolgokat, ha egy kitűzött célt el
akar érni.

A cselekvés lebonyolítását

pedig akkor is az idegrendszer szervezi
meg,

ha

annak

működése

diszfunkcionális.”92
"Minden egyes iskolánk egy kicsi kis

A

társadalmi közösséggé válik (embryonic

formálódnak

89.

90.

91.
92.

konduktív

csoportok
–

az

közösséggé

interperszonális

Hári Mária (1988): A humán alapelv a konduktív nevelésben. In: Balogh Margit (szerk) (2005): Hári
Mária. MPANNI, Budapest. 34.
Hári Mária (1988): A humán alapelv a konduktív nevelésben. In: Balogh Margit (szerk) (2005): Hári
Mária. MPANNI, Budapest. 34.
Mészáros István, Németh András és Pukánszky Béla (2003): Neveléstörténet. Osiris, Budapest. 180.
Hári Mária (1988): A humán alapelv a konduktív nevelésben. In: Balogh Margit (szerk) (2005): Hári
Mária. MPANNI, Budapest. 30.

56

community life) az alkotó munka típusaival,

kapcsolatok elengedhetetlenek az életre

amely a nagyobb társadalom életének

való felkészülésben. (Hári és mts. 1991)

tükre."93
A

tanulók

fejlődési

ütemének figyelembevétele.

sajátosságának,

A csoport tagjainak egyéni szükségletei a
csoportos

foglalkozások

során

is

érvényesülnek, miközben a csoportot
irányító konduktor a gyermeket, az egyéni
fejlődést

a

program

tervezésnél

maximálisan figyelembe veszi. A csoport
feladatait a csoport minden tagja egyeni
differenciálással teljesíti. (Hári és mts.
1991)

Mind Dewey, mind Pető pedagógiai elvrendszerében rendkívüli figyelmet kapott a
közösségi nevelés, a nevelődő egyén fejlődési sajátosságát, érdeklődését figyelembe vevő
egyéni bánásmód, az egységes követeléssel egyidejűleg a differenciálás, a kreatív
gondolkodás, az akarati élet (intenció) fejlesztése, melyet átsző a funkcionális
cselekedtetés.
Dewey vitathatalanul nagy hatással volt nemcsak az amerikai, de az európai
reformpedagógiai mozgalmakra is. Ugyanakkor azt is meg kell állapítanom, hogy a
mozgásukban akadályozottak (és általában a speciális nevelést igénylő gyermekek)
nevelését ellátó intézmények szellemiségében – mint ezt a fenntiekben idézett Garofalo
interjú is érzékelteti – nem volt észlelhető a pragmatizmus nevelésfelfogására épülő
nevelő-/oktató munka.
Tapasztalataim szerint az akadémikusok, pedagógusok elméletben bármennyire is
ismerik Dewey pragmatikus filozófiáját, a gyakorlatban e „más” szemlélet felé rendkívül
nehezen nyitnak.
A szülők mivel a tradicionális terápiáktól, oktatási intézményektől várt segítség elmarad,
így egy alternatív megoldásban látják a hatékonyabb fejlesztés lehetőségét és céljaik
elérése érdekében szervezetekbe tömörülnek vagy egyénenként harcolják ki a
változásokat. Ezek a szülők akár ismerik akár nem a kortárs nevelési „divatokat”, mint
például a népszerű gordoni nevelési elveket és talán sokaknak be is épült
gyermeknevelési kultúrájába – tudatosan, szülőknek szóló szakirodalmakon, vagy a
93.

John Dewey (1912): Az iskola és a társadalom. Lampel, Budapest. 31.
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médiákon keresztül –a feltétel nélküli szeretetre, empátiára, hatékony kommunikációra
törekvő szülői magatartás,94 azonban a motivációjuk elsősorban az, hogy a sajátos
nevelést igénylő gyermekük részére a legmegfelelőbb ellátást megtalálják. Az a szülő,
akinek gyermeke nem tudja a fejét emelni, esetleg felülni, felállni, kezeit játékra,
önellátásra használni, egy-egy funkció fejlesztésében látja a megoldás lehetőségét: ...
„talán más, a konduktív nevelés segíthet”.

Csak ezután, a konduktív pedagógiai

programba bekerülve fedezik fel a módszer holisztikus nevelési koncepcióját.
Dr. Garofalo az Aquinas College neveléstudományi tanszékének vezetője, szakmai
kihívásokra nyitott, felkészültsége, szakmai hitelessége és kommunikációs képessége
által megnyerő vezető, és nem utolsósorban egy kiváló pedagógus.

Kivételes

személyiség, aki tudományos érdeklődéssel fordult más reformpedagógiai gondolatok,
módszerek, így Pető munkássága felé is.

Ezt a szellemi nyitottságot bizonyítja a

budapesti konferencián elhangzott előadása is, melynek egy részletét tartalmilag idézem:
A pedagógia írott története bizonyítja, hogy mindig voltak, akik az ember egészének
nevelése mellett törtek lándzsát. Szem előtt tartották, hogy minden gyermek egyéni
képességekkel rendelkezik, ezeket tiszteletben kell tartani, és az oktatást a gyermek
érdeklődésének és érdekének megfelelően kell megszervezni, középpontjában az
értelmes tanulásnak kell állnia. A gyakorlatban pedig ezeket az alapvető elképzeléseket
az éppen népszerű módszerekkel kell ötvözni. Platón, Rousseau, Froebel, Steiner, Dewey,
Montessori és Freinet mintájára Pető András és munkatársai diákjaikat képességekkel
rendelkező emberi lényeknek tartják. Azt kutatták, milyen módon lehet a diákjaikból
kihozni a bennük rejtőző lehetőségek maximumát, hogyan ismerhetik meg a tanítványok
méltósággal és örömmel önmagukat és a világot.
Garofalo az Aquinas professzoraként nemcsak a katedráról oktatta a pedagógia állandó
megújulásának szükségességét, de gyakorlati lépéseket is tett arra, hogy hallgatói sokféle
pedagógiai szemlélettel találkozzanak, és a gyakorlatban is megismerhessék ezeket. A
KP programmal közel egy időben, szintén szülői kezdeményezésre induló Child
Discocery Center (Grand Rapids) alapító tagja volt. A Reggio Emilia módszerére épülő
program szintén gyakorlóterületévé vált az AQ bölcsészképzésének.

94.

Thomas Gordon amerikai pszichológus. Amerikai szülők és pedagógusok körében is bestsellerré
váltak könyvei és programja. A szülő-gyermek kapcsolatban felmerülő problémahelyzetek
felismerésére és a konfliktusok eredményes kezelésére szolgáló kommunikációs technikák
alkalmazására vezeti rá a szülőt.
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Dr. Garofalo nem mint szülő, hanem mint a gyermekek hatékonyabb nevelésért
felelősséget vállaló tudós karolta fel a konduktív pedagógia támogatását.
„Pető és követői azokat a régi, jó gyakorlatokat követték, amelyeket napjainkban
„konstruktivista” gyakorlatnak neveznek, és amelyeket hatékonyan lehet alkalmazni a
speciális igényű gyermekek esetében ... Felelősek vagyunk azért, hogy a konduktív
pedagógia elveit a jelenleginél ismertebbé és hasznosíthatóbbá tegyük az egész világon.”
(Garofalo, 2004. 9.)
Ennek szellemében Garofalo professzor az United Cerebral Palsy Association of
Michigan anyagi támogatásával héthetes konduktív pedagógiai „pilot programot” indított
azzal a céllal, hogy a KP gyakorlati megvalósítását és eredményességét tanulmányozza.
A kutatás lebonyolítására a budapesti székhelyű Butterfly95 konduktív pedagógiai
program vállalkozott – hat konduktor részvételével. Dr. James Garofalo a Description of
Behaviors and Attitudes before and after the CE Program című munkájában foglalta össze
kutatásának eredményeit.
A kísérleti programban húsz család vett részt, 3-12 éves életkorú, mozgásukban
akadályozott gyermekükkel. A kutatás során kérdőíves vizsgálatokat alkalmazva mérték
fel a szülők, illetve a konduktorok megfigyeléseit, véleményét a gyermekek felvételi
állapotáról és fejlődési kimeneteléről. A kutatás nem használt nemzetközileg elfogadott
mérési sorokat, standard teszteket a különböző funkciók változásának vizsgálatára
(mozgás, beszéd, akarati élet, finommanipulációs fejlődés stb.), ezért nem használható
arra, hogy tudományosan alátámassza a konduktív nevelés eredményességét.
Ugyanakkor

annak

a

célnak

megfelelt,

hogy

megismertesse

a

helybeli

pedagógus∕gyógypedagógus körökkel, szülőkkel a módszert.
Minden várakozást felülmúlva, a program biztató kimenetelét látva, és a KP iránti
igények megismerése, felmérése után, az Aquinas College vezetősége úgy döntött, hogy
támogatja az amerikai konduktorok képzését, és Garofalo professzor irányításával a
konduktor szak elindítását kezdeményezte.

95.

Magán konduktív nevelési program (Budapest)
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5. AZ AQUINAS COLLEGE-BAN MEGVALÓSULÓ TANÍTÓ/GYÓGYPEDAGÓGUS-/KONDUKTORKÉPZÉS
„Az egész világon szükség van magasan képzett konduktor pedagógusokra.”
(Garofalo, 2004. 8.)
A konduktív neveléshez, konduktorokhoz való hozzáférés lehetőségének
biztosítása mellett – a konduktív nevelés „tartalmának” védelme érdekében is – sürgető
és indokolt volt az amerikai konduktorképzés megvalósítása.
Bármennyire is meglepő, de a XXI. század Amerikájában is hasonló nehézségekkel,
kérdésekkel találkozunk, mint amilyenekkel Pető szembesült Magyarországon, 60 évvel
korábban. Ezért érdemes és szükséges – mielőtt a képzés megvalósításának kezdeti
lépéseit bemutatnám – néhány kihívást kiemelni, mint pl. a megfelelően képzett
szakemberek hiánya, kétkedés az új szemlélettel szemben, vagy a gyakorlatcentrikus
képzés kérdése.
A 1980-90-es évektől az USA-ban a KP megvalósításának legnagyobb nehézségére – és
ez igaz napjainkra is –: a megfelelően képzett konduktorhiány megoldására számtalan
kezdeményezés született.

Ezek közül a legtipikusabb az, hogy különböző

szakképzettséggel rendelkező emberek probálják a konduktív nevelés metodikáját
külföldön elsajátítani, rövid tanfolyamok vagy KP-centrumok látogatása során.
Hazatérve többnyire a speciális bútorok (priccsek, fokosszék stb.) használatával kínálják
programjukat mint konduktív programot, a konduktív neveléshez szükséges speciális
szaktudás nélkül. Ezek a kezdeményzések – mint azt a KP történeti leírásában is láthattuk
– sokat ártottak és ártanak napjainkban is a módszernek, mert sem folyamatában, sem
eredményeiben nem igazolják annak hatásosságát. A KP meghonosítására egy másik
elterjedt kísérlet az, hogy egy konduktort alkalmaznak egy-egy iskolában vagy iskolai
körzetben. Ezekben az esetekben a konduktor feladata többnyire tanácsadói szerepre
korlátozódik az iskola pedagógusai, gyógypedagógusai vagy terapeutái részére, illetve
egy-egy gyermek vagy kisebb csoport alkalmankénti foglalkozásainak vezetésére.
A konduktor, aki team-munkában „nevelődött”, ebben a helyzetben elszigetelődik, a KP
egységes rendszere helyett csak részfeladatok megoldására van lehetősége, így ezekben
az esetben is elmaradnak a KP-tól várt eredmények.
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Az sem elhanyagolható tény, hogy az Amerikában „újszerű” holisztikus konduktív
szemlélet a hagyományos, megszokott rendszertől eltér, ezért többnyire ellenállást vált ki
mind a társszakmák szakembereiből, mind a tradicionális oktatási és egészségbiztosítási
redszerek képviselőiből.

Ezt megerősítik a Kathy Barker gyógypedagógus által

megfogalmazott tapasztalatok:
„Mielőtt az Aquinas-programhoz csatlakoztam, a közoktatási rendszer iskoláiban a
sajátos nevelési igényű gyermekek számára indított programokban vettem részt
tanárként, konzulensként, vezetőként és igazgatóként. Ebben a rendszerben a fizikai
fogyatékossággal élő kisdiákok oktatásában a kognitív fejlődés kapott hangsúlyt, fizikai
problémáikat a mozgást támogató/segítő eszközökkel és hagyományos fizioterápiával
kezelték.
Felkértek, hogy vegyek részt egy kísérleti konduktív oktatási program kidolgozásában,
az egyik kerületi iskolában. Megszerveztük a csoportot, amelyben olyan, fizikailag
károsodott gyermekeket oktató tanárok vettek részt, akik korábban hagyományos
gyógypedagógiai nevelésben részesültek.

A kísérletnek ebben a szakaszában az

oktatóktól és a szülőktől rendkívül pozitív visszajelzéseket kaptunk arról, hogy 1) sokkal
inkább remélték és hitték, hogy a konduktív pedagógiai módszernek köszönhetően a
gyermek nagyobb önállóságra tesz szert, képes lesz aktívabb résztvevővé válni, és 2) a
résztvevők jelezték, hogy attitűdjük pozitívan változott, és nagy erőfeszítéseket tettek.
Az ellenkezés két helyen jelentkezett: az oktatói közösség (tantestület) felől, amely nem
kívánta felkarolni a várható gyakorlati változásokat, illetve az egészségügyben a
terapeuták közössége tiltakozott, mert úgy érezték, a módszer megkérdőjelezi
szakértelmüket. Mindkét álláspont alapvetően a tudatlanságból eredeztethető. Rendkívül
fontos volt tehát, hogy mind a két területen kipróbáljuk a konduktív oktatási modellt.
Mindent megtettünk, hogy megszólítsuk a két szakma képviselőit, és tudomásukra
hozzuk, hogy a modell alternatíva, nem pedig szakmai képességeik megkérdőjelezése.
Vagyis bővülés, egy ÉS, nem egy VAGY.”96

A képzés megvalósításának talán legnagyobb kihívása a gyakorlóterületként szolgáló,
folyamatosan működő konduktív iskola hiánya jelentette.

Miközben a Pető által

megalkotott konduktorképzési rendszer megkérdőjelezhetetlen feltétele a hallgatók

96.

Személyes interjú Kathy Barkerrel. 2015. május 23.
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gyakorlati cselekedtetés által megvalósuló oktatása, addig az USA tradicionális
pedagógus képzési gyakorlatában ez eddig idegen volt.
5.1 A KONDUKTORKÉPZÉS TELEPÍTÉSÉNEK ELŐKÉSZÍTŐ LÉPÉSEI

Garofalo professzor felismerte azt, hogy három fontos komponensre van szükég a
program megvalósításához:
1. BA képzési tapasztalattal rendelkező partnerre, egy olyan intézményre, amely
többéves jártassággal rendelkezik a konduktorképzés sikeres megvalósításában,
és nemzetközileg is elismert.
Megbeszéléseket kezdeményezett a lehetséges kooperáció reményében azokkal
az intézményekkel, ahol az MPANNI közreműködésével megvalósult a
konduktorképzés: a – The National Institute on Conductive Education,
Birmingham (Nagy-Britannia) és a Tsad-Kadima, the Association for the
advancement of Conductive Education in Israel, Jerusalem (Izrael), és
természetesen az MPANNI vezetőivel is. A tárgyalások eredményeként dr.
Garofalo a konduktív pedagógia anyaintézetének, szellemi központjának
(MPANNI) vezetőségét kereste meg együttműködési szándékkal.
2. Helyi,

elismert

szakemberre,

aki

megfelelő

elméleti

és

gyakorlati

gyógypedagógiai ismeretekkel rendelkezik, innovatív gondolkodású, és ezen felül
érdekérvényesítő

összeköttetései

vannak

Michigan

állam

oktatási

minisztériumában az új pedagógus szakirány akkreditálásához. Dr. Garofalo
koncepcióját, Kathy Barker – a helyi gyógypedagógiai intézmény igazgatója
(Ken-O-Sha) – személyesítette meg.
3. Szellemi és anyagi támogatók, szponzorok csoportjára.
Meg kellett nyerni az Aquinas College President-je (Harry Knopke, PhD) és a
Board of Trustees97 támogatása mellett adományozók csoportját, akik a biztos
anyagi hátteret jelentették a program beindításához, működtetéséhez.

Mindhárom szegmensre elengedhetetlen szükség volt a program telepítésének
megvalósításához.

97.

Ugyanakkor a projekt szervezése és kivitelezése során a

AQ működését szabályozó és fenntartó testületének tagjai a társadalom vezető személyiségeiből,
mecénásaiból kerülnek ki.
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közreműködők – attól függően, mely fázisban tartott a fejlesztés – természetesen
folyamatosan egyeztetve, de különböző súllyal vettek részt a munkában.
A 3. sz. táblázat bemutatja azokat az eseményeket, amelyek időpontokhoz köthetően
meghatározó lépések voltak az AQ és az MPANNI között születendő kooperáció
előkészítése során. (1999 előtti időszak Balogh és Garofalo elmondása, majd 1999
tavaszától személyes tapasztalatom alapján.)
3. sz. táblázat: Az AQ és az MPANNI kooperációját előkészítő események
DÁTUM

ESEMÉNY

1998-99-es tanév

Az AQ két fiatal, Amerikában élő konduktort alkalmaz (Pataki

első félév

Ildikó, Róth Judit) a helyi konduktív pedagógiai csoport
folyamatos működtetésére.
A konduktív program – bár kis volumenű –, de állandó
működtetése lehetővé teszi, hogy folyamatosan fennmaradjon a
konduktív nevelés iránti érdeklődés, hozzáférhetőség.
A tárgyalások megkezdése a két intézmény között:
Kozma Ildikó (főigazgató) és dr. Balogh Erzsébet (főigazgatóhelyettes) vezetésével kialakítják a stratégiai lépéseket és
megegyeznek egy közös nyári tábor lebonyolításában Grand
Rapidsben.
AQ helyi konduktorok – az MPANNI által megadott minőségi
standardok szerint, Salga Anikó (az MPANNI Nemzetközi
Tagozat

vezetője)

irányításával

–

megkezdik

a

tábor

előkészítését.
1999. tavasz

Az Az MPANNI képviselőinek (Salga Anikót és Benyovszky
Andreát delegálják a program megszervezésére) látogatása
Grand Rapidsben.
Célkitűzés:


98.

KP tanácsadás, ARENA98 assessment formájában

Budapesten először 1991-ben került sor erre a vizsgálati módszerre, amely a gyermekek csoportban
történő konduktív megfigyelését jelenti. Hasonló korú gyermekek (8-10 fős) csoportjainak kialakítása
történt meg, az előzetes neurológiai leletek tanulmányozása után. A vizsgálat a konduktorok
irányításával, szülői segítséggel, rövidített napirend keretében történik, amelynek során a konduktorok
megfigyelik a gyermekek helyzet- és helyváltoztatási módjait, önellátását, a kognitív és beszédképességeket, a játék-tevékenységet, “spontán helyzet” és “feladat” szituációban is. A konduktorok
közös álláspontjának kialakítása után a szülővel történő egyéni konzultáció alkalmával történik meg a
gyermek további programjának megbeszélése.
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alkalmassági vizsgálat99 lebonyolítása a helyi konduktorok
részvételével.


A tervezett tábor személyi és technikai feltételeinek
megbeszélése, az MPANNI sztenderdjeinek követésével.

1999. július

Az első, kooperációban megvalósuló program, az MPANNI
szakmai irányításával


Az öthetes időtartamú nyári táborba két helyi konduktor
mellett tíz magyar konduktort delegál az MPANNI.



A táborban 42 család 2 éves életkortól 14 éves korig vett
részt.

1999. augusztus

A nyári tábor sikeres zárásával párhuzamosan az AQ School of
Education alkalmazza Kathy Barkert, és megbízza a konduktor
szakirány tervezésével, kidolgozásával.
Megszületik

a

két

intézmény

közötti

együttműködési

megállapodás az első amerikai konduktorképzésről és az ehhez
elengedhetetlenül szükséges – az intézet minőségi sztenderdjeit
követő – gyakorló iskola megalapításáról.
1999. ősz

A konduktorképzés megvalósításának első lépéseként, magyar
minta alapján, az MPANNI szakmai irányítása alatt megalakul a
képzés bázisául szolgáló gyakorlóterület, a konduktív
pedagógiai iskola modellkísérlet, mai nevén CLC.
Az iskola konduktív nevelési programjának kialakításához,
szakmai munkájának megszervezéséhez – mint az intézet által
kinevezett magyar programigazgató – maximálisan szabad kezet
és támogatást kaptam Kathy Barkertől és Jim Garofalo-tól.

Érdekes utólag konstatálni, hogy az MPANNI által irányított nyári konduktív nevelés
program (1999. július) nemcsak szakmailag volt eredményes, de a város szimpátiáját is
elnyerte.

A helyi szervezők, szülők minden lehetőséget kihasználtak arra, hogy a

programot propagálják, és a közvéleményt pozitívan befolyásolják. Ez pedig nagyon
fontos az Egyesült Államokban! A főiskola integráns része a helyi közösség, a város
kulturális, tudományos és a politikai életének. A magán oktatási intézmény „léte” lokális
99.

Az alkalmassági vizsgálat/szaktanácsadás során az intézet konduktora javaslatot tesz, hogy a
konduktív nevelés kritériumrendszere alapján jól fejleszthető-e a gyermek a módszerrel, vagy más
foglalkoztatási formát javasol részére.
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szponzorok és pártfogók adományán múlik, ezért létfontosságú volt az AQ számára a
konduktív pedagógia program beindításához a nyilvánosság, a közvélemény, és nem
utolsósorban az anyagi támogatók, mecénások megnyerése.100 (4-5. sz. melléklet)

Véleményem szerint az MPANNI részvételét az amerikai konduktorképzésben több
tényező is indokolta:


az MPANNI törekvése, hogy a nemzetközi színtéren történő, a konduktív
neveléssel összefüggő kezdeményezések az intézet szakmai felügyelete mellett
történjenek. Ez különösen igaz a szakemberek képzése esetén. A konduktív
pedagógiai módszer minőségének védelmében az intézet érdeke, hogy az
MPANNI-n kívül is a módszer minden elemét maximálisan figyelembe vevő
konduktorképzés valósuljon meg



a konduktív nevelés terjesztése, hogy azon családok számára is elérhető legyen a
magas szintű program, akik nem tudják vállalni a budapesti tartózkodást



partnerkapcsolatok bővítése: minőségellenőrzés biztosítása



konduktorhiány csökkentése nemzetközi szinten



megfelelő létszámú amerikai konduktor képzésével megteremtődhet a lehetőség
a folyamatos, iskolai keretek között megvalósuló konduktív nevelésben való
részvételhez



a mozgásfejlesztéssel szorosan összefonódó pedagógiai munka színvonalának
emelése azáltal, hogy a helyi, angol anyanyelvű pedagógusok adott társadalmi és
kulturális ismereteikkel hatékonyabban tudnak bekapcsolódni a gyermek iskolai
teljesítményének növelésébe, mint a Magyarországról „exportált” konduktorok,
akik gyakran beilleszkedési és nyelvi nehézségekkel is küzdenek, és nem minden
esetben rendezettek munkajogi viszonyaik sem



adatgyűjtés, a konduktív nevelés eredményességének kutatása, dokumentálása
nemzetközi színtereken, az MPANNI részvételével.

5.2 A KONDUKTORKÉPZÉS ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI HÁTTERE

Mind az AQ pedagógiai tanszékének vezetője, mind az MPANNI szakmai vezetősége
azzal a szándékkal kezdte meg a közös munkát, hogy az amerikai pedagógiai kultúrában,

100.

Newsline, Grand Rapids Press (1998. február, 1999. november)
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szociokulturális környezetben, jogi szabályozási rendszerben megtalálják annak a
lehetőségét, hogy a petői alapelveket maximálisan figyelembe vevő és erre épülő
konduktor szak implementálása megvalósulhasson Michigan államban. Az AQ és az
MPANNI együttműködésének célkitűzései:


konduktor-tanítók képzése az AQ (School of Education) és az MPANNI
kooperációjában, a delegált programigazgató közreműködésével



a

konduktív

nevelés

beépítése

Michigan

gyógypedagógus-képzésének

rendszerébe, a mozgásukban akadályozott gyermekeket nevelő szülők részére
alternatív nevelési lehetőség biztosítása


a konduktív nevelésre való igény kielégítése, színvonalas konduktív program
biztosítása az MPANNI által delegált programigazgató vezetésével, az MPANNI
szakmai felügyeletével



a gyakorlati munka adatainak biomedikális és nevelési szempontok alapján való
feldolgozása.

A konduktorképzés tervezéséhez, megvalósításához és az új szak akkreditálásához
egyrészről elengedhetetlen feltétel volt Michigan állam pedagógus-/gyógypedagógusképzési rendszerének figyelembevétele, másrészről nélkülözhetetlen volt az MPANNItanterv elméleti és fejlesztési tapasztalatainak analizálása.

5.2.1 A PEDAGÓGUS-/GYÓGYPEDAGÓGUS-KÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI
MICHIGAN ÁLLAMBAN
Az Egyesült Államok közoktatására jellemző, hogy decentralizált, mivel az alkotmány az
oktatásügyet az egyes államok fennhatósága alá rendeli. Az államok maguk határozzák
meg a tanárképzés és a tanári diploma követelményeit, és mivel nincsenek általános jogi
szabályzók, minden állam – így Michigan állam is – maga alakította ki a tanárképzés
kritériumait és a képzés menetét úgy, hogy az más államokban is honosítható legyen.
A Michigani Oktatási Minisztérium (Michigan Department of Education, a továbbiakban
MDE) és az Állami Oktatási Hivatal (State Board of Education, a továbbiakban SBE)
határozza meg az oktatás paramétereit.101

101.

Michigan Department of Education, Office of Professional Preparation Services. Facts On Educator
Certification, 2014.
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Michiganben 34 főiskola és egyetem rendelkezik az SBE által elfogadott és ajánlott
képzési programmal. Az állam nem ír elő speciális kurzusokat, és nem szabja meg a
kötelezően teljesítendő kreditrendszert. Ebben minden intézmény szabadon dönthet.
Ugyanakkor a képzés során fel kell készíteni a hallgatókat arra, hogy sikeresen meg
tudjanak felelni a Michigan Test for Teacher Certification (tanári képesítő) vizsga
követelményeinek.
Michigan

állam

oktatást

meghatározó

törvényei

megszabják,

hogy

az

egyetemek/főiskolák csak olyan szakokat/programokat indíthatnak, melyeket a Michigan
Department of Education’s Office of Professional Preparation Services (Michigani
Oktatási Minisztérium Szakmai Előkészítő Szervezete, továbbiakban OPPS) elfogadott,
és a Council for the Accreditation of Educator Preparation (Pedagógiai Előkészítő
Akkreditációs Tanács) akkreditált.
A 34 főiskola teljesítményét és munkáját az OPPS rendszeresen ellenőrzi, a következő
indikátorok alapján:


hány tanárjelölt teszi le sikeresen a Michigan Test for Teacher Certification (tanári
képesítő) vizsgát



a tanárjelöltek visszajelzése alapján mérik, hogy mennyire tartották hatékonynak
a felkészülést a hallgatók – ebbe beletartozik az iskolai gyakorlat is



a tanszékek visszajelzése alapján mérik, hogy az oktatók mennyire elégedettek a
tanárképzési programjukkal



hány gyakornok kapja meg az eredményes vagy nagyon eredményes minősítést
az iskolákban eltöltött első három tanév után.

Az eredményeket évenként összesítik, értékelik, és a pedagógusi pályára készülők
részletes információt kapnak mind a 34 intézmény képzési eredményeiről.
Képesítő vizsgák (Teacher Testing)
Miután a jelölt sikeresen elvégezte a pedagógus alapképzést, teljesítenie kell a megfelelő
michigani képesítő vizsgát (Michigan Test for Teacher Certification, a továbbiakban
MTTC). Három szinten lehet pedagógiai képesítést szerezni: MTTC alapképesítői
(óvodapedagógusi), MTTC tanítói és MTTC középiskolai szinten – ez utóbbinál abból a
tárgyból, amelyik tárgyat a középiskolában tanítani fogja, a jelöltnek külön

http://www.michigan.gov/documents/mde/Facts_About_Teacher_Certification_In_Michigan_23061
2_7.pdf 2016. január 18.
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szakmódszertani vizsgát kell tennie. Ezenkívül minden tanárjelöltnek sikeresen le kell
tennie a diplomája megszerzéséhez a Professional Readiness Examinationt (PRE vizsga).
Az MDE tizenhárom különféle oklevelet ad ki. Azok a pedagógusok, akik sikeresen
befejezték az alapképzést és letették az MTTC és a PRE vizsgákat, Ideiglenes Oklevelet
(Initial Provisional Certificate) kapnak, ez hat évig érvényes. Ez alatt az időszak alatt a
pedagógusnak legalább három évig kell sikeresen oktatnia az oklevélben szereplő
területen, és folyamatosan tovább kell képeznie magát. Amennyiben ennek nem tesz
eleget, az Ideiglenes Oklevelet még kétszer lehet meghosszabbítani (különleges
esetekben mód van a harmadszori hosszabbításra is). Mindegyik hosszabbítás további
három évig érvényes.

Szakmai Oklevél (Professional Certification)
Az oklevél feltétele hároméves sikeres oktatás Ideiglenes Oklevéllel, valamint 6
szemeszter elvégzése egy adott kurzuson, vagy 150 órás, az iskola előírásainak megfelelő
szakmai továbbképzés. A követelmények sikeres teljesítése után az oklevél öt évig
érvényes.
A Szakmai Oklevelet ötévenként kell megújítani, mindaddig, amíg a pedagógus az állam
közoktatási intézményeiben kíván dolgozni.
A megújítás feltétele egy 150 órás állami vagy tankerületi/területi szakmai
továbbképzésen való részvétel, vagy egy 6 szemeszteres kurzus elvégzése.
Michigani Alternatív Pedagógiai Oklevél: MARTC (Michigan’s Alternative Route to
Teacher Certification)102
Az államban a tanárhiány megoldására az MDE és az SBE alternatív módszert dolgozott
ki a pedagógusi oklevél megszerzésére azoknak, akik valamilyen BA (vagy magasabb)
fokozattal rendelkeznek, és teljes munkaidőben vállalják a tanítást, továbbá akik e mellett
a munka mellett vállalják, hogy teljesítik az alternatív képzés követelményeit.
Az alternatív képzés során további kurzusokat kell látogatniuk, internetes tanfolyamokon
kell részt venniük, gyakorlati tapasztalatokat kell szerezniük, és együtt kell dolgozniuk
egy tapasztalt szupervizorral vagy mentorral. Ha sikeresen eleget tesznek ezeknek a

102.

Michigan Department of Education, Office of Professional Preparation Services. Alternate Route to
Interim Teaching Certification Program Application
https://www.michigan.gov/documents/mde/Final_MARITC_402558_7.pdf 2016. január 18.
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követelményeknek, akkor a programfelelős ideiglenes vagy szakmai oklevelet állíthat ki
a résztvevőknek.
Sajátos nevelési igényű gyermekek oktatásának engedélyezése: (Special Education
Endorsement)103
A sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását csak erre felkészített, oklevéllel
rendelkező pedagógusok végezhetik.
Ehhez az állam kilencféle engedélyt/oklevelet ad ki:


értelmileg akadályozottak pedagógusa



logopédus



szomatopedagógus



mozgásában akadályozott, vagy más okból sajátos nevelést igénylők pedagógusa
(Physical and Other Health Impairment (POHI))



szurdopedagógus



tiflopedagógus



pszichopedagógus



fejlesztő pedagógus



autizmusra és határterületeire specializálódott pedagógus.

Ehhez akkreditált kurzust kell elvégezni, és sikeresen le kell tenni a megfelelő Michigan
Test for Teacher Certification megszerzéséhez szükséges vizsgát.
Michigan államban két akkreditált program működik – az egyik az Aquinas College
(Grand Rapids, MI), másik az Eastern Michigan University (Ypsilanti, MI) –, amely
kiadhatja a szükséges engedélyt/tanúsítványt/oklevelet a mozgásukban akadályozott,
vagy más okból sajátos nevelést igénylő gyermekek speciális nevelésére.
A fentiek alapján egyértelműen következik, hogy a speciális képzést biztosító
pedagógusnak sokféle elvárásnak kell megfelelnie.

Az országos és állami (state)

törvények szabályozzák a tanárképzést, a felvételit, a diákok kiválasztásának folyamatát,
a tantervet, az értékelést, az anyagi támogatás módját és mértékét.

Ezeket a

jogszabályokat kellett harmonizálnunk a konduktív pedagógia elveivel és struktúrájával
– amely hosszú és alapos tervezőmunkánk során megvalósuló konszenzus eredménye

103.

Michigan Department of Education, Office of Professional Preparation Services. Facts On Educator
Certification, 2014. 2016. január 18.
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volt – csak így születhetett meg Michiganben, konduktív pedagógiai tartalommal, a
POHI-program.
5.3 A POHI-PROGRAM CÉLKITŰZÉSE ÉS KARAKTERE

A Michiganben induló POHI-program célja: olyan speciális felkészültségű pedagógiai
szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek
birtokában alkalmasak a K-5 (4-11 éves korosztály) elemi szintű, illetve a K-12 (4-18
éves korosztály) SNI tanulók oktatására, nevelésére, valamint felkészültek a
(diszfunkciós) 0-26 éves korú, mozgásukban akadályozott tanulók konduktív neveléssel
(orthofunkcióssá) történő komplex fejlesztésére.
A képzés időtartama: 1+4 év. Az első évben általános műveltségi tárgyakat tanulnak a
hallgatók, a második évtől specializálódnak a választott szakterület szerint.
A képzés elvégzésének időbeli követelménye minimum 10 szemeszter (5 tanév).
A program három elemből tevődik össze
1. Általános műveltségi rész:
A hallgatók természet- és társadalomtudományi, emberi kapcsolatokra irányuló
tanulmányokat folytatnak, ezenkívül sportkurzusokat végeznek el, kötelező
testnevelési órákon vesznek részt.
2. Tanítói modul:
A pedagógiai képzés részei: neveléslélektan, neveléstörténet, filozófia,
szakmódszertanok, oktatási módszerek, oktatástechnikák.
A

pedagógusi

diploma

megszerzéséhez

a

fenti

témakörökből

a

pedagógusjelöltnek minimum 124 kredit értékű tanegységet kell teljesítenie.
3. A POHI-szakra való specializálódás további 57 kredit megszerzését írja elő.
Az AQ által meghirdetett POHI-program kizárólag konduktív pedagógiai és az
ehhez szorosan kapcsolódó orvos-biológiai ismereteket magába foglaló
tanegységekből áll.

A végzettség/oklevél megszerzése:
A képzés felkészít a Michigan állami POHI-minősítésre.

Azok a hallgatók, akik

befejezték az alapképzést és sikeresen teljesítették az MTTC és a PRE ehhez szükséges
vizsgáit:
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BA szintű tanítói (K-5, azaz óvodáskortól 6. osztályig szóló) oklevelet (Initial
Provisional Certificate),



BA szintű gyógypedagógusi (K-12, azaz óvodáskortól 12. osztályig szóló
gyógypedagógusi) oklevelet (Initial Provisional Certificate),



konduktori tanúsítványt kapnak, melyet az MPANNI állít ki annak igazolására,
hogy a szerződés szerinti konduktív pedagógiai és orvosbiológiai tantárgyakat
elsajátították, az ehhez szüséges követeményeket teljesítették.

Az AQ az Elementary Certification with POHI/Conductive Education Major szakot a
Michigan Department of Education’s Office of Professional Preparation Services
(Michigani Oktatási Minisztérium Szakmai Előkészítő Szervezete) és a Council for the
Accreditation of Educator Preparation (Pedagógiai Előkészítő Akkreditációs Tanács)
2000 tavaszán sikeresen akkreditáltatta.
A POHI-program keretében az első évfolyam a 2000-2001-es tanévben kezdhette meg
tanulmányait.

5.4 A POHI SZAK FELÉPÍTÉSE

A POHI konduktív nevelés szak új elemeket vitt a tradicionális amerikai
gyógypedagógus-képzési modellbe.
(alapszak)

mellé

választható

A szak a hagyományos michigani pedagógusi

„major”-ként

(szakirány)

került

be

az

AQ

bölcsészképzésének kínálatába. A szak egyedi jellegét adó ismeretanyagát az MPANNI
főigazgatója, Kozma Ildikó és az Orvosbiológiai Tanszék vezetője, dr. Balogh Erzsébet
dolgozta ki. A konduktív pedagógiai gyakorlat moduljának tartalmi kidolgozása Horváth
Dezsőné dr., az MPANNI Konduktív Pedagógia Tanszék vezetőjének nevéhez fűzödik.
Ők folyamatosan részt vettek az oktatásban is.
Az 1999-2000-es tanév során kidolgozott elméleti és gyakorlati modulok maximálisan
követték az intézet hagyományaira, standardjaira épülő konduktorképzést, mind az
elméleti oktatás, mind a gyakorlati tapasztalatszerzés terén.

5.4.1

KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI ISMERETEK

A konduktív pedagógiai tanegységeket kizárólag az MPANNI által kinevezett oktatók
tanították – és tanítják napjainkban is.
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A

konduktív

pedagógia

alapelveinek,

történetének,

a

konduktív

szemlélet

megalapozásának, valamint a motoros diszfunkciók és azok patológiai alapjainak és
karakterének – a PI 101, PI 102, PI 103, PI 104 tanegységek – oktatása az MPANNI által
kihelyezett programigazgató feladata.

4. sz. táblázat: A POHI képzés KP tanegységei
A tantárgyelem neve

Kód

Kontakt

Kredit

óraszám
Foundation

of

PI* 101

17

Ajánlott

Előfeltételek

szemeszter
2

1

POHI-szakra

Conductive Education –

történő felvételi

Part I

követelmények

Bevezetés a konduktív

teljesítése

pedagógiába I
Foundation

of

PI 102

17

2

2

PI 101

PI103

17

2

1

POHI-szakra

Conductive Education –
Part II
Bevezetés a konduktív
pedagógiába II
Symptomes Studies
– Part I

történő felvételi

Motoros diszfunkciók I.

követelmények

Tünettani ismeretek I

teljesítése

Symptomes Studies –

PI 104

17

2

2

PI 103

of

PI 205

17

2

3

PI 102, PI 104

of

PI 206

17

2

4

PI 101, PI 203,

Part II
Motoros diszfunkciók II
Tünettani ismeretek II
Establishment
Orthofunction
Az orthofunkció
megalapozása
Application
Orthofunction

PI 205

Konduktív vizsgálat és
feladatsor
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Conductive Education
for

Pre-School

PI 207

17

2

3

PI 102, PI 104

PI 208

17

2

4

PI 203, PI 205,

and

Kindergarten Part I
Konduktív

nevelés

különböző
életkorokban
 Óvodáskor I
Conductive Education
for Pre-School and

PI 207

Kindergarten Part II
Konduktív nevelés
különböző
életkorokban
 Óvodáskor II
Conductive Education –

PI 301

17

2

5

PI 208

PI 302

17

2

6

PI 301

PI 305

17

2

5

PI 102, PI 104

PI 306

17

2

6

Infant and Toddler
Konduktív

nevelés

különböző
életkorokban
 Korai

konduktív

nevelés
Conductive Education –
School

Age

and

Adolescent
Konduktív

nevelés

különböző
életkorokban
 Tanköteles korúak
Conductive Education
Program Planning
Konduktív

nevelési

programtervezés
Speech

Development

for Special Population
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A

EN 201104

komunikáció

kérdései,

zavarai

és

fejlesztése
Comperative Studies of

PI 402

17

2

7

PI 208,

Rehabilitation Methods

PI 302,

Összehasonlító

PI 304,

pedagógiai

PI 306

rehabilitáció
(Az MPANNI-AQ együttműködési szerződés alapján, 1999)
*PI – Physicaly Impaired
Bevezetés a konduktív pedagógiába: 8 kredit
A konduktív nevelés módszertana: 6 kredit
Konduktív nevelés különböző életkorokban: 8 kredit
A kommunikáció kérdései, kommunikációs zavarok: 2 kredit
Összehasonlító pedagógiai rehabilitáció: 2 kredit
Az elméleti képzéshez kapcsolódó heti minimum 10 óra kötelező gyakorlati tapasztalatot
a hallgatók a magyar gyakorlatvezető irányítása alatt működő gyakorlóterületen, a CLCben szerzik meg. A tanulmányokhoz kapcsolódó gyakorlatközpontú tapasztalatszerzés a
konduktív pedagógiai oktatás humanisztikus szemléletű és egyben elengedhetetlen
feltétele.
A tanulmányok harmadik szemeszterétől a PI 200-as, PI 300-as és a PI 400-as
tanegységeket az MPANNI Kondukív Pedagógiai Tanszéke által kinevezett, a konduktív
nevelés meghatározott területeire szakosodott vendégoktatók tanítják.
A PI 100-as tanegységeket – az állandó személyes jelenlét miatt – órarend szerint
szemeszterenként 16 héten keresztül, heti 3 órában hallgatják a hallgatók, míg a további
KP és orvosbiológiai tanegységeket tömbösítve – szemeszterenként 27/kredit
óraszámban – oktatják a vendégoktatók.

104.

EN 201 Introduction to Education – Bevezetés a pedagógiába
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5.4.2

KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI GYAKORLAT

A két intézmény kooperációjában megvalósuló gyakorlati képzés magán hordozza mind
az MPANNI, mind a michigani pedagógusképzés tradícióinak jellemző jegyeit. Bizton
állíthatom, hogy a helyi tanítási gyakorlat és a petői szemléletű – nevezetesen a
folyamatos konduktív gyakorlati tevénységre, képességfejlesztésre épülő – gyakorlati
képzés ötvözése az AQ-ban megvalósuló program egyik erőssége. A gyakorlati képzés
mindkét intézmény hagyományaira épül, ugyanakkor minőségi, mennyiségi és
strukturális szempontból is újszerű, és maximálisan elősegíti a pedagógusjelöltek
konduktív szemléletének kialakítását, a konduktori kompetenciák kiformálódását, és a
szakmai önállóságra való felkészítést.
Az Egyesült Államokban a pedagógusképzés gyakorlati oktatásának tradicionális
eljárásmódja, hogy a pedagógusjelöltek tanulmányaik utolsó szemeszterében a felsőfokú
oktatási intézményekkel kapcsolatban álló, állami finanszírozású iskolákban teljesítik a
tanítási gyakorlatot. A gyakorló tanítás időtartama egy teljes szemeszter (16-18 hét).
Az iskolák teljes munkaidőben foglalkoztatják a tanárjelölteket, akik a vezetőtanárok
irányításával valamennyi iskolai feladatban részt vesznek. A hallgatókat fokozatosan
vezetik be az iskolán belüli és kívüli munkába, az önálló tanításba. A pedagógusjelöltek
szakmai gyakorlatát a gyakorlóterület tanára és az egyetem által kinevezett koordinátor
ellenőrzi és értékeli.
Az AQ pedagógusjelöltek többnyire nem ismerik a számukra kijelölt gyakolóterületet,
sem a vezetőtanárt a tanítási gyakorlatuk megkezdése előtt (az erre vonatkozó egyéni
kívánságaikat meghallgatják ugyan, de azokat a legritkább eseteben tudják teljesíteni).
A School of Education által kinevezett koordinátorok nyugdíjas oktatók, akiket kizárólag
erre a feladatkörre, részmunkaidőben alkalmaz a főiskola. A koordinátor egy-két hetente
látogatja meg a hallgatók tanóráit, és ad alkalmanként tanácsokat, értékeli
tevékenységüket. A hallgatók direkt irányítása már az első egy-két hét után megszűnik,
és a pedagógusjelölteknek egyre komplexebb feladatokat kell önállóan teljesíteniük.
A hallgatók beszámolói szerint a várva várt önállóság során sokszor úgy érzik, hogy
magukra maradnak, és csak a szerencsén múlik, hogy milyen állami finanszírozású
iskolába kerülnek, a szakmai fejlődésüket milyen mértékben támogató kooperatív vezető
és koordinátor tanárral hozza össze őket a véletlen.
Ezzel a gyakorlattal szemben az MPANNI-ban a konduktor hallgatók a tanulmányaik
megkezdéstől folyamatosan (évfolyamonként meghatározott heti órászámban) szereznek
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gyakorlati tapasztalatot, és fokozatosan bővülő feladatkörrel vesznek részt a konduktív
csoportok munkájában.
holisztikus

szemléletű

A konduktív gyakorlat során is előtérbe kerül a hallgatók
személyiségfejlesztése,

a

képességfejlesztésre

épülő

ismeretszerzés. A gyakorlati képzés négyéves programja szisztematikusan kialakított
ismeretek elsajátítására épít, és a gyakorlati képzési dokumentumban határozza meg a
célokat, feladatokat és a követelményszintet mind a hallgató, mind a gyakorlatot
koordináló konduktor számára.

A folyamatos gyakorlati tevékenység azonnali

visszajelzésre ad lehetőséget a nevelőmunka hatékonyságáról, vagy esetenként egy-egy
helyzet kudarcáról is. Ez alkalmat ad a pedagógiai helyzetek elemzésére, értékelésére, és
ha szükséges, esetleges korrigálására is, ami hozzásegíti a hallgatót a konduktori
személyiségvonások, kompetenciák elsajátításához.
A hallgató a tanulmányai utolsó évében – a képzési követelmények fontos elemeként –
zárótanítással

ad

számot

elméleti

és

gyakorlati

tudásáról,

rátermettségéről.

A konduktorjelölt a csoportban dolgozó konduktorok által kidolgozott komplex program
alapján egyénileg tervezi, szervezi meg megadott időtartamra (3x45 perc) az adott
gyermekcsoport három, egymásra épülő foglalkozását: egy általa választott feladatsor
megoldását, óvodai vagy iskolai foglalkozást, és végül a tanult megoldásmódok
alkalmazását a napirend során.

Az MPANNI-ban megvalósuló képzés felkészít a

homogén konduktori teamben való hatékony nevelő-oktató munkára, azonban a feladatok
önálló elvégzésére, a szülőkkel, a társszakmák képviselőivel való heterogén környezetben
való minőségi munkára nem kínál gyakorlati megoldást.
Az AQ-ban megvalósuló POHI konduktorképzés sajátossága és egyben erőssége is, hogy
a képzési modell tartalmazza:


az MPANNI négyéves gyakorlati képzési struktúráját



önálló pedagógiai munkára leginkább felkészítő michigani pedagógusképzés
tradícióját követő gyakorló tanítást (Student Teaching) is.

Az AQ/MPANNI POHI konduktorképzés gyakorlóterülete a CLC.
A gyakorlati képzés programját az MPANNI Konduktív Pedagógia Tanszéke készítette
el, Horváth Dezsőné dr. irányításával. A dokumentum évfolyamokra lebontva adja meg
a célkategóriákat, követelményeket, illetve részletesen, 4 hetes lebontásban a hallgatók
gyakorlati tevékenysége során teljesítendő feladatokat, megfigyelési szempontokat.
A gondosan tervezett szakmai gyakorlat a képzés – elsősorban a konduktív pedagógiai
ismeretek – tematikájára épül, azzal szoros kölcsönhatásban van. A szakmai gyakorlat
színterei maximálisan követik, gazdagítják és kiegészítik az elméleti ismerteket.
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Ebben a szellemben a tanulmányok első évében a gyakorlati képzés célja, hogy a
hallgatók átfogó képet kapjanak a CLC programjáról, és megismerjék:

és



a beiskolázott gyermekeket és fiatal felnőtteket,



az életkorspecifikus csoportok programjait,



a csoportokban dolgozó konduktorokat,



a programszervezési feladatokat,
tapasztalatokat

szerezzenek

a

központi

idegrendszeri

sérülésből

eredő

mozgássérülések tüneti és korspecifikus jellemzőiről.
A folyamatosan és intervallum rendszerben működő csoportok munkájába a hallgatók
minimum 8 hetes időtartamokra kapcsolódnak be. Alapvető ismereteket szereznek a
csoportokban foglalkoztatott gyermekek személyiségére, nevelésére és esetenként
speciális ellátására vonatkozóan. Ezeket az ismereteket a gyakorlatban – konduktor
irányítása mellett – alkalmazni is tudják. A másodéves hallgatók szakmai gyakorlatának
színtere a 3-7 éves korú gyermekeket foglalkoztató „Early Childhood” csoport.
A harmadéves hallgatók 4 hetes, intervallum rendszerben működő, életkorspecifikus
konduktív csoportok munkájában szereznek tapasztalatot – elméleti tanulmányaikkal
párhuzamosan –, és aktívan részt vesznek a Parent and Child csoport (0-3 éves korig), a
Lower Primary csoport (7-11 éves korig), az Elementary csoport (11-15 éves korig), az
Adolescent és a Young Adult csoportok (16 éves kor fölött) programjában.
A CLC-ben megvalósuló gyakorlati képzés sajátossága a hallgatók tapasztalatszerzését
biztosító konduktorteam nem hagyományos összetétele.

A 2001 és 2006 közötti

időszakban egy időben általában 2-4 (az MPANNI által delegált) konduktor 4-8 hetes
váltásban, a programigazgatóval együtt dolgozva vett rész a konduktív pedagógiai
csoportok vezetésében és a hallgatók gyakorlati képzésében. A 2005-ös tanévtől (az első
AQ POHI konduktor-tanítók végzése és a CLC-ben történő munkába állása) a helyi
konduktorok (intervallum rendszerben) együtt dolgoznak az MPANNI által hivatalosan
kiküldött, tanácsadói státuszú konduktorokkal. Ennek értelmében az AQ POHI hallgatók
„vegyes“, mindig megújuló team-munkába kapcsolódhatnak be, szerezhetnek változatos
tapasztalatot. A konduktorok munkáját és a hallgatók szakmai gyakorlatát az MPANNI
által delegált, kettős feladatkört betöltő konduktor/programigazgató koordinálja, aki a
konduktív nevelési csoportokban a hallgatókkal közvetlenül és közvetve együtt dolgozva
segíti azok gyakorlati ismeretszerzését, elméleti tanulmányaikkal is összhangban.
A folyamatosan működő konduktív csoport (csoportok) mindennapos tevékenységébe
való bekapcsolódás során a hallgatóknak lehetőségük van a gyermekek személyiség-,
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mozgás-, akarati, kognitív, érzelmi és szociális fejlődésének megfigyelésére, a napi
pedagógiai munka során a csoport és az egyén fejlődésének elősegítésére, miközben
fejlődik kapcsolatteremtő, információközvetítő képességük is. A gyakorlati képzés során
a hallgatók – tapasztalataik, tanulmányaik előrehaladtával – egyre önállóbban és egyre
komplexebb feladatokat teljesítenek. A mindennapok során a természetes közegben
szerzett, megtapasztalt változatos nevelési szituációk hozzásegítik őket az objektív,
teljesítményképes tudás kialakulásához, így a többéves elméleti és empirikus ismeret
birtokában képessé válnak arra, hogy a konduktív nevelésre vonatkozó metodikai és
speciális orvosbiológia szaktudásukat egyre önállóbban alkalmazzák.

Ennek

eredményeként a POHI tanulmányok negyedik évében a hallgatók szakmailag
felkészültté válnak arra, hogy „student teacher”-ként megfeleljenek mind a konduktív
pedagógia színterén, mind az elemi iskolában kitűzött feladatoknak, elvárásoknak.
A POHI képzésben részt vevő pedagógusjelöltek a 17 hét tanítási gyakorlat során – heti
40 órában – két oktatási-nevelési területen, szakpedagógus irányítása alatt szereznek
nevelési tapasztalalot (5. számú táblázat):

5. sz. táblázat: A POHI képzés tanítási gyakorlat
A tantárgyelem neve

Kód

Kontakt

Kredit

óraszám
Directed
Student Teaching

PI 404

17 hét, heti
40 óra

 CLC

Ajánlott

Előfeltételek

szemeszter
6

8

POHI
tanegységek
EN 495105

 Public school
Tanítási gyakorlat
 A CLC
gyakorlóterületén

 Állami általános
iskola osztályában
(1-6. osztály)

(Aquinas College Academic Catalog, 2001-2002)

105.

Directed Student teaching - Tanítási gyakorlat. Ez a tanegység a heti szemináriumokat foglalja
magába, mely a tanítási gyakorlattal párhuzamosan felkészít többek között a munkába állásra, az
iskolák közötti tájékozódásra, szakmai portfólió készítésére.
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A tanítási gyakorlat színterei:


állami finanszírozású általános iskola 1-6. osztályában, ennek időtartama
minimum 8 hét,



a CLC konduktív pedagógiai programjában.
A konduktor-pedagógusjelöltek az Aquinasban végzett (CLC-ben alkalmazott) és
az MPANNI által delegált vendég-konduktorokkal együttműködve vesznek részt
a mozgásukban akadályozott gyermekek konduktív nevelésében. A 8 hét során
önálló feladatokat kapnak, két (különböző életkorú, vegyes diagnózisú, 4 hetes
intervallumban működő) csoport programjának tervezésében, irányításában,
szervezésében, illetve a gyermekek egyéni fejlődésének dokumentálásában.
Tanulmányaik végén a konduktorjelöltek – a gyakorlóterület vezetőjének
felügyeletével

–

aktívan

bekapcsolódhatnak

a

szülőkkel,

társszakmák

képviselőivel való kommunikációba, a CLC keretein belüli és kívüli
tevékenységekbe

–

családlátogatások

keretében,

különböző

orvosi

tanácsadásokon, speciális terápiai órákon vehetnek részt, hogy jobban
megismerjék és tudásukkal támogathassák a gyermekeket, fiatal felnőtteket.

5.4.3

ORVOSTUDOMÁNYI ALAPISMERETEK TANEGYSÉGEI:

A POHI tanulmányok harmadik szemeszterétől a további orvosbiológiai tanegységeket
az MPANNI által kinevezett oktatók tanították – és tanítják napjainkban is – Grand
Rapidsben.
Erre azért van szükség, mert az ideg-élettan-/anatómia-/kórélettan egyes, a méhen belüli
fejlődésben bekövetkező károsodások, a gyermeki fejlődés miatt lényeges, nem arányos,
hanem a KP szempontjaihoz adaptált bemutatásáról van szó. A korai idegműködés
élettanában az érzékelés, viselkedés és motoros magatartás ép és kóros fejlődéstana
bemutatása alapján a csecsemő és kisded átlagos, eltérő és kóros jeleinek,
felismerhetőségének is érthetőnek kell lenni. Egyes, a KP-ben túlreprezentált kórképek
(neuropatológia), a cerebralis paresis formái és a felnőttkori bénulások, parkinzonizmus
részletdúsabb bemutatásra kerülnek.
Az orvosbiológiai tanegységeket (a kötelező szakmai elméleti modulokat) az 6. számú
táblázat mutatja be.
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6. sz. táblázat: A POHI képzés orvosbiológiai tanegységei
A tantárgyelem neve

Kód

Kontakt

Kredit

Ajánlott

óraszám
Biology

for

Health

BY 155

54

szemeszter
4

Alapozó

Sciences I

-

(Freshman)
év

Anatómia és fiziológia I
Biology

Előfeltételek

for

Health

BY 156

40.5

3

Alapozó

Sciences II

BY 155

(Freshman)

Anatómia és fiziológia II
Neuroanatomy I

PI 201

27

2

Neuroanatómia I
Neuroanatomy II

PI 202

27

3.

PI 101, BY

(1st Quad*)

155, BY 156

2

PI 203

27

2

PI 203

27

2

Neurofiziológia II
Neuropathology

4.

PI 201

(1st Quad)

Neurofiziológia I
Neurophysiology II

PI 201

(2nd Quad)

Neuroanatómia II
Neurophysiology I

3.

4.

PI 202,

(2nd Quad)

PI 203

PI 304

27

2

5.

PI 204

PI 401

13,5

1

7.

PI 202,

Neuropatológia
Neuropsychology

Neuropszichológia
(Az MPANNI-AQ együttműködési szerződés alapján, 1999)

PI 203

*negyedév

A POHI-programba való felvétel első két szemeszterében a további tanulmányok
előfeltétele a hallgatóknak az anatómia és a fiziológia I-II. tanegységek (BZ 155-156)
sikeres abszolválása. Ezeket az alapozó tanegységeket az AQ professzorai oktatják (7
kredit).

A tanegységek sikeres teljesítése a követelmény az MPANNI professzorai által tanított
orvostudományi alapismereti tanegységek felvételéhez. (11 kredit)
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5.4.4

EGYÉB, A POHI-SZAKHOZ KAPCSOLÓDÓ TANEGYSÉGEK

Michigan állam nem határoz meg előírt kurzusokat, és nem szabja meg a kötelezően
teljesítendő tanegységeket a pedagógusképzés során. Ugyanakkor az AQ programjának
fel kell készítenie a hallgatókat arra, hogy sikeresen meg tudjanak felelni a Michigan Test
for Teacher Certification (tanári képesítő) vizsga követelményeinek. Annak ellenére,
hogy az AQ szabadon dönthetett abban, hogy a konduktív pedagógiai tartalommal
meghirdetett POHI-program milyen elemeket, tanegységeket tartalmazzon, egyidejűleg
be kellett építeni a programba a tradicionális michigani pedagógus-/gyógypedagógusképzési modell alábbi tanegységeit is, melyeket a hallgatóknak teljesíteni kell POHItanulmányaik során.
A tanegységeket a 7. számú táblázat mutatja be.
7. sz. táblázat: A POHI képzés tanegységei
A tantárgyelem neve

Kód

Kontakt

Kredit

óraszám
Kinesiology

KN 256

54

Ajánlott
szemeszter

4

7

Physical Activities for

KN 452

40,5

Special Population

igénylő

BY 155,
BY 156

Kineziológia

Testnevelés

Előfeltételek

3

8

KN 159LB
Bevezetés a

SN-t

kineziológiába

gyermekek

részére
(Aquinas College Academic Catalog, 2001-2002)

A POHI programba felvételt nyert hallgatók, tanulmányaik megkezdésekor kézhez
kapják a modulok kötelező és választható tanegységeinek listáját, melynek alapján – a
SOE által kinevezett személyes tanácsadó segítségével tervezhetik meg tanulmányaikat.
A 6. számú melléklet tartalmazza az AQ (1+4 év) POHI-tanulmányok dokumentumait.

5.5 A KÉPZÉS SAJÁTOSSÁGAI

Az AQ/MPANNI kooperációjában megvalósuló POHI-program határozottan új elemeket
és szemléletet vitt a tradicionális amerikai gyógypedagógus-képzési modellbe,
ugyanakkor ez a hatás kölcsönös, mert egy-egy Amerikában kialakított képzési stratégia,
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megoldási mód értékes tanulsággal szolgálhat a konduktorképzés továbbfejlesztésében,
mind a hazai, mind a nemzetközi konduktorképzési gyakorlatban.

A FELVÉTELI ALKALMASSÁG SAJÁTOSSÁGAI
A pedagógusi rátermettség összetevőit, a hatékonyság okait a pedagógia történetében
régóta kutatják. A gyakorlati és kutató szakemberek is egyetértenek abban a kérdésben,
hogy a pedagógiai folyamat meghatározó, központi szereplője a pedagógus. Ezért a
pedagógusképzés egyik viszatérő kérdésköre az, hogy kik alkalmasak a pályára, kikből
válhat jó pedagógus?

Vannak-e olyan velünk született tulajdonságok, amelyek

predesztinálnak a pedagógusi hivatásra? Arra a kérdésre, hogy kiből és miért lesz jó vagy
kevésbé jó pedagógus, még nem született meg az egyértelmű válasz. A világ minden
pontján – bár különböző kritériumok szerint – minden oktatási intézmény igyekszik
kiszűrni azokat a jelentkezőket, akik az oktatási rendszer meghatározott elvárásainak nem
tudnak megfelelni, és így alkalmatlannak ítéltetnek a pedagógusi pályára.
A konduktori pályára való alkalmasság már a konduktív pedagógia történetének
hőskorában lényeges kérdés volt, ahogy napjainkban is az.
Föster Vera pszichológus visszaemlékezései szerint Pető professzor az 50-es években
sajátos módon szelektálta az Országos Mozgásterápia Intézetbe jelentkező leendő
mozgáskezelőket (konduktorokat).
„Az Országos Mozgásterápiai Intézet úgy működött, mintha Pető András tulajdona lett
volna. Teljes egészében az elképzelései szerint építették és rendezték be. Ő maga
választotta ki a kezelőnőket, és a Párt beavatkozása nélkül eldönthette, hogy kit alkalmaz
... Az interjúra behívott fiatal nőktől nem kívánt meg formális képzettséget. Értelmesnek
és fizikailag erősnek kellett lenniük, és mentesnek lenni a mozgássérüléssel kapcsolatos
babonáktól. Amennyire csak lehetett, olyan fiatal nőket választott ki, akiknek jó szerelmi
kapcsolatuk vagy boldog családi életük volt és mindenkit elküldött, aki azzal jelentkezett,
hogy a szegény nyomorék gyerekeknek akarja szentelni az életét. Nem volt se mankó, se
kerekesszék, mintha az intézet nem is a fizikailag megrokkant gyerekek és felnőttek
otthona lett volna...” (Förster, 2012. 225.)

Kortársai leírásából, de főként az első

munkatársak személyes elbeszéléseiből (Hári, 1997) tudni lehet, hogy bár Pető maga nem
volt olyan megnyerő küllemű, mint amennyire inspiráló, mégis fontos volt az intézetben
folyó nevelőmunka szempontjából, hogy jól ápolt, szuggesztív munkatársakat
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alkalmazzon.106 Pető nem olvashatott még a tükörneuronokról, a felfedezés ugyanis a
múlt század 80-as, 90-es éveire tehető, de olvashatott a szemmel követésről, a látási
észrevevésről, a látómezők sajátosságairól, a perifériás látásról – egyáltalán: a vizualitás
élettanáról. De olvashatott az emberek közötti hatékony interakcióról és a nem szóbeli
(nonverbális) kommunikációról is.
pszichodráma-előadásokon.107

Nemcsak tudott róla, de maga is részt vett

Hazánkban általános gyakorlat, hogy az osztatlan

tanári/tanítói/óvodapedagógusi/csecsemő- és kisgyermeknevelői pályára jelentkező,
megfelelő pontszámmal rendelkező, érettségizett diákoknak pályaalkalmassági vizsgán
is meg kell felelniük ahhoz, hogy felvételi vizsgát tehessenek a megjelölt intézményben.
Az MPANNI-ban napjainkban is életben lévő beszéd-, testi és ének-zenei alkalmassági
vizsga az AQ-program tervezése idején összeegyeztethetetlennek tűnt – és napjainkban
is az – az amerikai diákok jogaival, így ebben a formában kivitelezhetetlen volt nemcsak
az AQ-ban, hanem bármely más michigani felsőfokú oktatási intézményben is.
Az AQ-ban induló POHI konduktor szak követelményeinek kidolgozása során a két
főiskola vezetői között egyetértés volt abban, hogy a képzés követelményei szigorúak, és
az elsősorban gyakorlat-orientált POHI konduktor szak komoly lelki és fizikai
odafigyelést igényel a hallgatóktól, ezért fontos az alkalmasság alapján történő előzetes
szelekció.
Megfelelő megoldási lehetőséget kínált a konduktori pályára való alkalmatlanság
kiszűrésére az amerikai pedagógusképzés szerkezete, mely szerint a felsőfokú
tanulmányok megkezdésének első évében (Freshman) a tanulmányok az általános
műveltség megalapozására fókuszálnak, míg szakosodásra a tanulmányok második
évétől (Sophomore) van lehetősége a diákoknak. Ennek értelmében a POHI-szak iránt
érdeklődő hallgatók – pályaalkalmasságuk megállapítására – felvételi követelményként
40 óra önkéntes munkát végeznek a CLC-ben. Ez idő alatt megismerhetik a konduktori
munka mindennapjait, megismerkedhetnek a konduktív pedagógiai csoportok
jellemzőivel, a konduktív munka humán lényegével. Megtapasztalhatják a ritmus, a zene,
az
106.

107.

ének

fontosságát,

hangulatteremtő

atmoszféráját

a

konduktív

pedagógiai

NAVA gyűjtemény: Századfordító magyarok http://kereso.nava.hu/document/play/id/530218
2015. február 3.
Pető, Jakob Levy Morenoval, a pszichodráma megalkotójával a 30-as években a Bécsi Egyetemen,
orvosi tanulmányai során ismerkedett meg, majd életre szóló barátságot kötött. Moreno és Pető életük
meghatározó szakaszában egyazon közösségben éltek, gondolkodásuk, szociális érzékenységük sok
hasonló vonást mutatott.
http://www.morenocentrum.hu/index.php/tanulmanyok-pinter-gabor/60-jacob-levi-moreno-es-petoandras-2, 2015. május 7.
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környezetben. Gyakorlatban kipróbálhatják kreativitásukat, problémaérzékenységüket,
fizikai teherbírásukat, alkalmasságukat a gyermekekkel és a konduktorokkal való
együttműködésre.
Az önkéntes munka során a programigazgatónak lehetősége van a jövendőbeli hallgató
gyakorlatban, spontán nevelési szituációkban való megfigyelésére, és ez alapján
javasolhatja a POHI-tanulmányok megkezdését, vagy más szakirány felvételét. A 40 óra
teljesítéséről szóló igazolás, mely egyidejűleg tartalmazza a programigazgató ajánlását
is, elengedhetetlen feltétele a szakra való felvételnek.
Az önkéntes munka során a hallgatójelöltek közül minden ötödik szembesül azzal a 40
óra letöltése előtt, hogy nem szeretné a konduktív pedagógusi hivatást választani.
A hallgatók által megnevezett két leggyakoribb ok gyakorlatuk során a fizikai
megterhelés és a gyermekek önkiszolgáló tevékenységeibe való bekapcsolódás
szükségessége (fürdőszoba használata, étkezés tanítása).
Az AQ-ban alkalmazott „önkéntes munka” személyes tapasztalataim szerint egy
rendkívül hatékony és humánus megoldási módja a konduktori pályaalkalmasság
megállapításának.

AZ OKTATÁS SAJÁTOS JELLEGE
A két intézmény közötti fizikai távolság már az együttműködés kezdeti szakaszában előre
vetítette egy egyedi oktatási modell kialakításátnak szükségességét.

A sikeres

kooperáció, a hatékony és eredményes oktatás három tényező megoldását feltételezte:


a konduktív pedagógia és az ehhez kapcsolodó orvosbiológiai tárgyak tanításához
speciális szaktudással rendelkező MPANNI-oktatók részvételét,



az elméleti képzést megerősítő, azzal szoros kapcsolatban álló helyi
gyakorlóterület meglétét és a helyben nem hozzáférhető konduktív pedagógiai
szakterületekről való tapasztalatszerzési lehetőség biztosítását az MPANNI-ban,



elméleti és gyakorlati képzés összehangolását menedzselő és a vendégoktatók
oktatását szervező koordinátor folyamatos jelenlétét.

Az AQ−Pető 14 éves kooperáció során ezeket a feltételeket sikerült az intézményeknek
megvalósítani és folyamatosan fenntartani:


az MPANNI – amely napjainkban is a konduktív nevelés szellemi központja –
oktatói exkluzív módon szolgáltatják a POHI konduktor szak tanegységeinek
oktatását,
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a

képzés

nélkülözhetetlen

feltételét

biztosító

konduktív

pedagógiai

gyakorlóterület (CLC) a kezdetektől (1999) az intézet szakmai irányítása és
felügyelete alatt áll. Az egész éves szakmai gyakorlat mellett minden POHI
konduktor szakon tanuló hallgató tapasztalatot szerzett az MPANNI-ban
megvalósuló multifunkcionális konduktív pedagógia szolgáltatások terén.
Budapesti látogatásuk során megismerték mindazon konduktív nevelési
területeket, melyek Amerikában még nem valósultak meg, többek között a
bentlakó csoportokat, az integrált nevelést folytató gyakorló óvoda programját, a
folyamatosan működő gyakorló általános iskolát, és a felnőttekkel foglalkozó
tünetspecifikus munkacsoportokat.
Az AQ és a CLC Board is elfogadta az MPANNI által delegált projektigazgató
szakmai vezetését, így az intézmények közötti kommunikáció, a képzés
megvalósításának mindennapi gyakorlati lépései a távolság és a kulturális
különbségek ellenére is sikeresen megvalósulhattak.
A 4 éves POHI-tanulmányok folyamán az oktatási környezet és az oktatás módja
jellegzetes variánsokat mutatnak, attól függően, hogy helyi vagy vendégoktató tanítja a
POHI konduktor szak tanegységeit.
A POHI-tanulmányok első tanévében (PI 100) a tanegységek oktatása helyileg az AQ
School of Education tanszékén, az őszi és a tavaszi szemeszterek108 során zajlik, heti
rendszerességgel (2x 16 hét). A tanegységek oktatója az MPANNI által delegált CLC
programigazgató.

Az oktatás módját a kombinált oktatási forma jellemzi, azaz, a

hagyományos oktatási munkaformák – jellemzően a frontális, melyet feladattól függően
kiegészít a kiscsoportos, illetve az egyéni munkaforma – mellett nagy szerepet kap a
multimédiás eszközök alkalmazása.
Második tanévtől (PI 200, PI 300, PI 400) az AQ hallgatói az MPANNI által delegált
oktatók irányításával sajátítják el a KP és az orvosbiológiai tanegységek tananyagát.
Grand Rapidsben a vendégoktatóknak tanegységenként többnyire kéthetes blokkokban –
8-10 tanítási nap – van lehetőségük a hallgatókkal való személyes találkozásra.

108.

Az őszi szemeszter augusztus utolsó hetétől december közepéig tart (16 hét).
A tavaszi szemeszter január második hetétől május elejéig tart (16 hét).
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A program első éveiben ez az intenzív tanítási-tanulási periódus rendkívül megterhelő
volt mind az oktatók, mind a hallgatók számára. Az oktatóknak rövid idő alatt nagy
mennyiségű új ismeret átadását kellett megoldaniuk. A hallgatóknak – tanulmányaik
mellett – szintén megterhelő volt az új ismeretek befogadása és a magyar oktatók
elvárásaihoz, tanítási stílusához való alkalmazkodás. A személyes találkozások között a
kapcsolattartás (az elektronikusan támogatott tanulási terek elterjedése, vagyis, a 2000es évek eleje előtt) nehézkes és költséges volt. Ennek ellenére az intenzív tanítási
periódusok alatt a hallgatók rendkívül motiváltan vettek részt a munkában. A hallgatók
hatékony és eredményes részvételét az MPANNI oktatói által biztosított kiváló
audiovizuális kiegészítő anyagok és a jó hangulatú tanítási órák, konzultációk
biztosították.
A technológia, a multimédiás rendszerek fejlődésével és térhódításával (gyors internetkapcsolat, Skype konferencia, Moodle oktatási keretrendszer, GotoMeeting) évről évre
változtak az oktatás lehetőségei és hatékonysága, ami új lehetőségeket teremtett a
távolságok áthidalására.
személyes

jelenléte,

Mindeközben csökkent ugyan az MPANNI oktatóinak

ugyanakkor

az

új

virtuális

oktatási/tanulási

környezet

megjelenésével jelentősen nőtt a tanárok és hallgatók közötti kooperativitás és az oktatás
produktivitása.
A konduktív pedagógiai és az orvosbiológiai tanegységek oktatását megnehezíti a
szakirodalomhoz való hozzáférés akadályozottsága.

Elsősorban az angol nyelvű

konduktív pedagógiai tankönyvek, jegyzetek hiánya jelent nehézséget. Szakirodalom –
kevés kivételtől eltekintve – csak magyar nyelven jelent meg. Az ismeretekhez való
hozzáférést segítik ugyan az International András Pető Association által nagy számban
megjelentetett angol nyelvű segédanyagok („Supplementumok” könyvek és „Occasional
Paper” kiadványok), melyek az amerikai hallgatók számára is elérhetőek, azonban akár
helyi, akár vendégtanár tanít, az oktatótól többletmunkát kíván a hatékony oktatáshoz
szükséges naprakész multimédiás előadások és jegyzetek elkészítése.
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5.6 A HALLGATÓI LÉTSZÁMOK ALAKULÁSA
Az AQ–Pető kooperációban megvalósuló POHI-program a kezdetektől napjainkig
számos változáson ment keresztül, a képzés támogatottságát, anyagi finanszírozását
tekintve.
Az elvi megállapodás szerint az AQ és az MPANNI 10 főben állapította meg –
beleszámítva a lemorzsolódás, évfolyamismétlés lehetőségét is – az évfolyamok
minimum-létszámát. Az első évben mindkét fél hajlandó volt kompromisszumra a
hallgatói létszámok kérdésében, ezért 2001-ben, az első évfolyamban, 5 hallgató kezdte
meg tanulmányait a POHI konduktor szakon.
A program beindítását követő politikai események (2001. szeptember 11.) gazdasági
következményei nem várt finanszírozási változást hoztak az Aquinas College
költségvetésében. Mint nem állami támogatású intézmény, a költségvetésének egy részét
kitevő adományok elvesztésével, illetve drasztikus csökkenésével megváltozott az
innovációkra, új programokra szánt összegek elosztása.

Ennek következtében a

2001/2002-es tanév során az AQ School of Education több programjának önállósítását
kezdeményezte és valósította meg. Ezek között volt a Child Discovery Center, a Reggio
Emilia Program és a POHI-program gyakorlóterületeként működő konduktív iskola is.
A konduktív pedagógiai program iránti kezdeti lelkesedést – és az ezzel járó morális és
anyagi támogatottságot – felváltotta a program gazdaságosságát megkérdőjelező
álláspont.

A College vezetése úgy döntött, hogy POHI-program gyakorlóiskoláját

gazdaságilag önállósítja, ugyanakkor tulajdonjogáról nem mondott le.109
Az AQ részéről kinevezett POHI programigazgató (Kathy Barker) főállását először
részmunkaidőre csökkentették, majd 2003-ban meg is szüntették. Egyidejűleg a főiskola
leállította a program propagálását, így a kis létszámú jelentkezés miatt a program egyre
költségesebbé vált, aminek eredményeként a SOE – gazdasági okokra hivatkozva – a
2006/2007-es tanévben felfüggesztette a hallgatók felvételét.
Ennek ellenére az AQ önállósodott iskolája (CLC) egyre elismertebbé vált, nem csak
Grand Rapidsben, hanem más államokban és nemzetközi színtereken is.

109.

Az iskola az AQ „wholly owned subsibiary”-va vált, azaz teljes egészében a tulajdonában lévő
leányvállalata lett.
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A CLC közvéleményre gyakorolt hatása és a konduktív pedagógiai programok
megnövekedett konduktor-pedagógus igénye meghatározó indikátor volt abban, hogy az
AQ 2011-ben újraindította a szakot.
A 8. számú táblázat a hallgatói létszámok alakulását és a hallgatók elhelyezkedési
mutatóit tartalmazza:
8. sz.táblázat: A hallgatói létszámok alakulása
Oktatási

Felvett

Végzett

év

hallgatók (fő)

hallgatók (fő)

2001-2002

5

0

2002-2003

0

0

2003-2004

4

0

2004-2005

2

4

2005-2006

4

0

2006-2007

*

0

2007-2008

*

2008-2009

Elhelyezkedési mutató
Konduktor

Spec.ped./ped.

Egyéb

4

-

-

3

1

1

1

*

2

2

-

-

2009-2010

*

3

2010-2011

*

0

2011-2012

5

0

2012-2013

*

0

2013-2014

4

0

2014-2015

4

4**

2

2

-

(AQ/MPANNI képzés statisztikai adatai, Benyovszky, 2015)
* Az AQ nem hirdette meg a szakot.
** Az ötödik hallgató egy szemesztert halasztott.
Michiganben a pedagógusok elhelyezkedése a szakma telítődése miatt nehezített, ennek
ellenére a POHI konduktor szakon végzett pedagógusok több állásajánlat közül
válogathatnak nemcsak Michiganben, hanem az USA több államában és Kanadában is.
Érdemes megemlíteni a POHI konduktív pedagógia szakon végzett hallgatók szakmai
életútjának kezdetét, melynek adatait a 8. számú táblázat mutatja.
Az első négy végzett hallgató közül hárman a CLC-ben, egy hallgató a Center of
Independence

Through

Conductive

Education

programban,

Illinois

államban

helyezkedett el.
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A 2008 májusában végzett három hallgató közül egy a Beginning Step to Independence
konduktív nevelési programban, Kaliforniában kezdett dolgozni, a másik két hallgató
szeretett volna a CLC-ben, Grand Rapidsben maradni, de sajnos konduktori
munkakörben nem volt új felvétel. Az egyikük pályát módosítva folytatta tanulmányait,
és egy helyi kórházban, nővérként helyezkedett el, míg a másikat gyógypedagógusként
alkalmazták egy helyi iskolában.
A 2009-ben végzett két hallgató közül az egyiknek lehetősége volt POHI konduktor
pedagógusként a CLC-ben elhelyezkedni, míg a másik hallgató Indianában, a Sarah’s
Garden konduktív nevelési programban, Ohioban kezdte meg pedagógusi pályafutását.
A 2010 májusában végzett három POHI konduktor közül kettőnek ajánlott fel a CLC
állást konduktori munkakörben, míg a harmadik hallgató gyógypedagógusi munkakörben
helyezkedett el, szintén Grand Rapidsben.
2015 májusában négy hallgató fejezte be POHI-tanulmányait. Közülük ketten maradtak
a CLC-ben, ketten michigani általános iskolai pedagógusként kezdik meg szakmai
pályafutásukat.
Az AQ programjában végzett hallgatók közel sem elégítik ki a konduktív pedagógusi
munkaerőpiac szükségleteit, a konduktorok iránti érdeklődés változatlanul nagy, sőt, a
speciális tudással rendelkező szakemberek iránti szükséglet – az inkluzív oktatás
növekedésével – fokozatosan növekszik Ėszak-Amerikában. Mint a 8. számú táblázat
adataiból kiolvasható, a főiskola nem tud beiskolázni annyi hallgatót, hogy a képzés
anyagilag kifizetődő legyen a College számára.
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6. A KONDUKTĺV ISKOLAMODELL – CONDUCTIVE LEARNING
CENTER
6.1 A CLC-AQ-MPANNI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK EGYEDI FORMÁJA
AZ INTÉZMÉNYEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS GYAKORLATI
MEGVALÓSULÁSA
Az AQ vezetősége a 2001-es tanév második felében kezdem ényezte a konduktív
pedagógiai gyakorlóiskola önállósodását, és működtetésére az AQ Boardjától
(igazgatótanács) független fenntartó testület létrehozását. Ennek következményeként
2002 januárjában megalakult az iskola „fenntartója”, a Board of Trustees
(igazgatótanács). A CLC, bár jogilag az Aquinas College része maradt, de gazdaságilag
független, nonprofit intézménnyé vált.
2002-től napjainkig három intézmény – MPANNI, AQ, Conductive Learning Center –
együttműködése határozza meg a program egyedi arculatát, működési sajátosságait.
(1. számú ábra)

AQUINAS
COLLEGE

MPANNI

CONDUCTIVE
LEARNING CENTER

1. sz. ábra: A 3 intézmény partnerkapcsolata
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AQ – MPANNI
Az AQ és az MPANNI kapcsolata a CLC igazgatótanácsának megalakulása óta (2001) a
POHI konduktív pedagógiai tanegységek elméleti és gyakorlati oktatásában teljesedik ki.
A képzési együttműködés keretében az MPANNI oktatói vendégoktatóként 2001 óta
szemeszterenként 1-4 tanegység elméleti tananyagát tanítják, részben személyesen,
részben E-Learning internetes oktatás (Moodle) és Skype-oktatás formájában. Ezenfelül
az MPANNI vállalta Konduktív Pedagógiai Intézetének oktatói részvételével a
képzésfejlesztési tevékenységeket, a tanegységek rendszeres – évente egy-egy témakör –
tartalmi felülvizsgálatát és folyamatos korszerűsítését.
Észak-Amerikában a POHI-keretek között megvalósuló konduktív pedagógiai
szakemberképzés mindkét főiskola számára több lehetőséggel és előnnyel is jár:


Az MPANNI célja, hogy a KP nemzetközi központja legyen, ezért különösen
fontosak az intézmény számára a nemzetközi képzési és gyakorlati
partnerkapcsolatok.



A kooperáció során az AQ SOE vezetése a POHI konduktív pedagógiai
tanegységek elméleti és gyakorlati programjának kidolgozását az MPANNI
szakembereire bízta, ezzel megteremtődött a lehetősége annak, hogy a konduktív
pedagógia a maga tradicionális elméleti tételei és metodikája szerint
valósulhasson meg – természetesen figyelembe véve a helyi sajátosságokat.

Még inkább hangsúlyozza a program eredményeit és jelentőségét az, hogy az AQ-ban a
POHI-program keretein belül meghirdetett konduktív pedagógiai képzés az egyetlen,
amely 14 év után is a petői alapelvek szerint, exkluzívan az MPANNI szakmai
irányításával és folyamatos részvételével működik.


Az AQ elismertségét kétségtelenül emeli az a tény, hogy Észak-Amerikában
máshol nem elérhető, egyedülálló és speciális POHI-képzést tud kínálni a
hallgatók részére. Annak ellenére, hogy a programban részt vevő hallgatók száma
csekély, ugyanakkor az AQ más programjaihoz viszonyítva a más államokból
érkező, kizárólag a POHI konduktív nevelés szakra jelentkező hallgatók aránya
messze meghaladja a többi szakirányra jelentkező, nem michigani hallgatók
arányát.



A POHI konduktív pedagógiai képzés az MPANNI képzési tapasztalatainak,
oktatói szakembereinek közreműködése nélkül nem valósulhatna meg abban a
szellemben és színvonalon, amely Észak-Amerikában a KP eredményességét és
elismertségét eredményezi.
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AQ – CLC
Az AQ/MPANNI kooprációban megvalósuló képzés egyik legfontosabb feltétele a magas
szakmai

színvonalú

konduktív

nevelési

gyakorlóterületen

végzett

gyakorlati

tapasztalatszerzés.
A hallgatók exkluzívan a Conductive Learning Centerben teljesítik konduktív pedagógiai
– illetve, tanulmányaik utolsó évében konduktorjelölti – gyakorlatukat, ezért az AQ/CLC
partnerkapcsolata létfontosságú a főiskolai POHI konduktorprogram megvalósításához.
A hallgatók folyamatos jelenléte a Conductive Learning Centerben az AQ-nak és a CLCnek is számos ok miatt kulcsfontosságú:


a motivált, energikus fiatal hallgatók jelenléte a CLC-ben megvalósuló KP munka
sikeréhez számottevően hozzájárul;



a hallgatókkal foglalkozó konduktív nevelési szakemberek a mindennapi munka
során együtt értékelik a hallgatók tevékenységét és ezzel kapcsolatosan a
gyermekek fejlődését, a KP csoport munkáját. Ez az oktató-hallgató viszony
lehetőséget teremt a konduktív nevelési gyakorlat sok szempontú elemzésére, a
CLC-ben megvalósuló KP munka folyamatos minőségellenőrzésére és
fejlesztésére;



a CLC számára szintén rendkívül előnyös az, hogy az együttműködés megteremti
a konduktív szakember-utánpótlás lehetőségét.

Amíg Észak-Amerikában a

programok működtetésében konduktorhiány van, addig a CLC-nek mindig
lehetősége volt és van a tanulmányaikat befejező hallgatók közül a
legrátermettebbeket alkalmazni.110


annak ellenére, hogy a hallgatók gyakorlati képzése a konduktoroknak
pluszfeladatot és időráfordítást jelent, ugyanakkor a CLC számára költségkímélő
megoldás is.
A hallgatók folyamatos gyakorlati jelenléte a program működtetésének költségét
csökkenti azzal, hogy a konduktori teammel szoros munkamegosztásban – a
tanulási folyamat részeként – a konduktori kvalitást nem igénylő napi feladatok
ellátásához nem kell képzetlen és gyakran cserélődő asszisztenseket alkalmazni.

110.

Észak-Amerikában a konduktív nevelési szolgáltatást ajánló programokban elterjedt gyakorlat, hogy
egy-egy konduktor mellé szakképzetlen asszisztenseket alkalmaznak az intézmények. Nem ritka
jelenség az USA-ban – ACENA kérdőíves felmérési adatai szerint például a CECO (Conductive
Education Center of Orlando, Florida), The Movement Centre of Manitoba (Kanada) programban stb.
–, hogy tíz-tizenkét gyermekre egy konduktor és nyolc-tíz képzetlen, pedagógiai tapasztalattal nem
rendelkező segítő (asszisztens) jut, ami egyértelműen megkérdőjelezi a KN alapelvei szerinti
foglalkoztatást.
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a CLC programjának emeli a tekintélyét és megbecsültségét az, hogy főiskolai
kapcsolattal és támogatással rendelkezik;



az AQ és a CLC kapcsolata – fenntartói jogai és kötelességei szempontjából is –
sajátos képet mutat. A CLC igazgatótanácsának saját erőből kell megoldania a
program működtetéséhez szükséges anyagi források előteremtését, ugyanakkor az
AQ gyakorolja a program felett a munkáltatói jogokat. Bármennyire is szokatlan
ez a helyzet, mindkét fél számára nagyon sok privilégiummal jár, mint például: a
CLC az AQ által nyújtott szolgáltatásokért előre megállapított éves díjat fizet
(egészségbiztosítás,

könyvelés,

humánpolitikai

szolgáltatások,

felelősségbiztosítás stb.), ellenben ebben a formában a CLC magasabb
színvonalon és kevesebb költségért tudja biztosítani a program működtetéséhez
szükséges munkáltatói feladatokat és szolgáltatásokat.
Meglátásom szerint az együttműködés előnyei az AQ szempontjából többek között a
következők:


költségmentesen megoldódik a POHI-hallgatók minőségi szakterületre való
kihelyezése,



a CLC programjának sikerei – melyeknek az AQ hallgatói és „öregdiákjai” is
részesei – a főiskola hírnevét öregbítik, miközben a program a főiskola
költségvetését semmilyen szempontból nem terheli,



nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a konduktív nevelési tevékenység, a
központi idegrendszeri sérülés következtében mozgáskorlátozottá vált gyermekek
humanisztikus nevelése az AQ szellemiségéhez, küldetéséhez szervesen
illeszkedik.

MPANNI-CLC
A CLC küldetése, hogy Észak-Amerikában, az MPANNI-val kooperációban, a konduktív
pedagógia szellemi centruma és gyakorlati modellintézménye legyen.

A CLC

igazgatótanácsa maradéktalanul elfogadta és elfogadja az MPANNI szakmai irányelveit,
az együttműködés – a konduktív intézmény megalakulása óta – folyamatos és stabil.


A Conductive Learning Center identitását meghatározzák az anyaintézet által
delegált konduktorok és a permanens kiküldetésben jelen lévő programigazgató,
aki biztosítja a hatékony kooperációhoz elengedhetetlenül fontos folyamatos
információcserét, kapcsolattartást.
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Napjainkig 79 MPANNI által kinevezett konduktor (közülük többen hosszú évek
óta rendszeresen) vett részt a projekt munkájában, minimum háromhetes,
maximum egy tanévre szóló kiküldetés keretében.


Az MPANNI célja, hogy megmaradjon a KP szellemi és módszertani
központjának, és tevékenységét nemcsak otthon, de külföldön is még többen
elismerjék.
Észak-Amerikában, a CLC-vel való együttműködés keretében, az MPANNI közel
másfél évtizede vezető szerepet játszik az Amerikában megvalósuló KP
gyakorlatban.



Az MPANNI-ban dolgozó konduktorok számára szakmai tapasztalatszerzést és
nyelvtudásuk tökéletesítését is jelenti az angol nyelvterületen való KP munkába
való bekapcsolódás, amelynek során megismerkedhetnek a michigani oktatási
rendszerrel, a szülőkkel való megbeszélések során bepillantást nyerhetnek a
központi idegrendszeri sérülés következtében mozgásukban akadályozottá vált
amerikai gyermekek és az őket nevelő családok lehetőségeivel, nehézségeivel.
Ahhoz, hogy az MPANNI innovatív, piacképes legyen, és a hazai és nemzetközi
tudományos együttműködésben hatékonyan részt tudjon venni, feltétélenül
szükség van idegen nyelvet jól beszélő, külföldi tapasztalatokkal rendelkező, így
a kulturális sokkot jól kezelő szakemberekre is.

A kooperációs partnerviszony kapcsán az elektronikus és a nyomtatott sajtóban,
közösségi médiákban való megjelenés mindhárom fél számára előnyös.
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6.2 A CONDUCTIVE LEARNING CENTER FENNTARTÓJA – A BOARD OF
TRUSTEES (IGAZGATÓTANÁCS)
A CLC közösségi alapítvány, mely nonprofit szervezetként működik.
A nonprofit szervezet jogi, a működésre vonatkozó meghatározás, amely megszabja,
hogyan lehet ilyen társaságokat alapítani és azok milyen feladatokat láthatnak el.

6.2.1

A NONPROFIT SZERVEZETEK SAJÁTOSSÁGAI
AZ AMERIKAI EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN

A nonprofit szervezeti forma az 1970-es években szilárdult meg az USA-ban.

A

szövetségi törvény értelmében nonprofit szervezet jótékonysági, oktatási, vallási vagy
tudományos célból hozható létre. A nonprofit szervezet meghatározása az Amerikai
Egyesült Államok Adókódexének (Internal Revenue Code) 501 (c) paragrafusában111
olvasható. A paragrafusban 29 nonprofit szándékot különböztetnek meg. A CLC az
501(c)(3) kategóriába tartozik, melynek célja a humán szolgáltatások biztosítása. A CLC
működését ez a meghatározás és az ide vonatkozó szövetségi és állami törvények szabják
meg. A nonprofit besorolás jelentős előnyöket biztosít ezeknek a szervezeteknek. A nem
profitorientált szervezetek, így a CLC is, mentesül az olyan adófizetési kötelezettségek
alól, amelyek minden profitorientált szervezet és társaság számára kötelezőek. Másik
fontos tényező, hogy a kormány adókedvezményt biztosít azoknak, akik anyagilag
támogatják a nonprofit szervezeteket.
Ezek a szervezetek olyan szolgáltatásokat kínálnak, amelyeket sem az állam, sem a profitorientált szervezetek nem nyújtanak, ezért a szolgáltatások terén hiánypótló szerepet
játszanak az amerikai társadalomban. Ilyen szolgáltatás például a gyermekgondozás, a
korai fejlesztés, a háborús veteránok gondozása, az idősgondozás stb.

Ezeknek a

szervezeteknek fontos szerepük van abban, hogy az állami „gondoskodást” több
szférában kiegészítsék, sokszor pótolják, és támogassák az Egyesült Államok gazdaságát.
Michiganben 2012-ben 31037 szervezetet soroltak be a 501(c)(3) kategóriába, melyek
878 milliárd dollárral járultak hozzá az Egyesült Államok gazdaságához.112

111.

112.

http://www.irs.gov/Charities-&-Non-Profits/Charitable-Organizations/Exemption-RequirementsSection-501(c)(3)-Organizations: New Requirements for 501(c)(3) Hospitals Under the Affordable
Care Act 2015. június 4.
https://www.irs.gov/Charities-&-Non-Profits/Charitable-Organizations, 2015. június 4.
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A nonprofit társaság szervezeti felépítésének jellemzői:
Minden nonprofit szervezet megalapításakor elengedhetetlen feltétel az Alapító Okirat
elkészítése, amelyben definiálják a szervezet célját, székhelyét és egyéb részleteket. A
szervezetnek

saját

társasági

alapszabályzattal

kell

rendelkeznie,

amelyben

meghatározzák az adott szervezet felépítését, működési szabályzatát, többek között azt
is, hogyan nevezik ki a felügyelő testület tagjait, hányan tartoznak ebbe a testületbe,
milyen hosszú időre szól a megbízatásuk és így tovább.
A Board of Trustees (Igazgatótanács) határozza meg a szervezet küldetését, és biztosítja,
hogy a társaság ennek megfelelően működjön.
Az igazgatótanácsnak három területen van jogi felelőssége a szervezet működtetése
során:
1. „Gondoskodási kötelezettség”, amely megköveteli a Tanács tagjaitól, hogy
ésszerű módon hozzák meg döntéseiket.
2. „Lojalitási kötelezettség”, amely előírja a Tanács tagjainak, hogy mindig a
szervezet legjobb érdekeinek megfelelően cselekedjenek, és kerüljék a személyes
érdekütközésből adódó konfliktusokat.
3. „Engedelmességi kötelezettség”, amely megköveteli a Tanács tagjaitól, hogy a
szervezet és az őket megbízó kurátorok céljaival összhangban kezeljék a
forrásokat.

Az igazgatótanács feladatai:
1. Meg kell fogalmaznia a szervezet jövőképét, küldetését és céljait.
2. Ki kell választania és értékelnie kell az ügyvezető igazgatókat.
3. Támogatnia kell az ügyvezető igazgatók tevékenységét.
4. Biztosítania kell a jogi, etikai és anyagi elszámoltathatóságot.
5. Biztosítania kell a megfelelő anyagi forrásokat.
6. Biztosítania kell a hatékony tervezést.
7. Ellenőriznie és erősítenie kell a programokat és szolgáltatásokat.
Az igazgatótanács által alkalmazott Executive Director (ügyvezető igazgató) feladata a
szervezet programjainak bevezetése, végrehajtatása. Beszámol az igazgatótanácsnak, a
szervezet sikeres tevékenysége érdekében együttműködik a Bizottsággal. Az ügyvezető
felelős a szervezet különféle tevékenységeinek megvalósításáért, ideértve a programokat
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és szolgáltatásokat, adománygyűjtést, az emberi erőforrás és az anyagi feltételek
biztosítását. További sajátos feladatai a szervezet nagyságától és célkitűzéseitől függnek.

6.2.2

A CLC IGAZGATÓTANÁCSÁNAK SAJÁTOSSÁGAI ÉS
SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

A CLC felépítése némileg eltér a fent leírt nonprofit szervezetek felépítésétől. Elsősorban
azért, mert bár a CLC önálló működési forrásokkal, irányítói testülettel, igazgatótanáccsal
rendelkezik, ugyanakkor hivatalosan az AQ tulajdona.

Másodsorban a program

egyedisége megkívánta a hagyományostól eltérő vezetői team kialakítását, azaz a
szervezeten belül az Executive Director (ügyvezető igazgató) és a speciális felkészültségű
Program Director (programigazgató) feladatainak összhangját.

A CLC igazgatótanácsának feladatai, hogy:


meghatározza az iskola jövőképét és küldetését,



biztosítsa az iskola működéséhez szükséges anyagi forrásokat,



közösségi kapcsolatokon keresztül szélesebb körben ismertté tegye az iskolát és
annak konduktív nevelési programját,



felügyeletet gyakoroljon, és teremtse meg a feltételeket, hogy az iskola minőségi
programot biztosítson a programban részt vevő családok részére,



gondoskodjon arról, hogy az alapítvány működése megfeleljen a nonprofit
szervezetekre vonatkozó előírásoknak. (Conductive Learning Center alapító
okirat)

Az igazgatótanácsi tagság felkérésre, ajánlásra történik. A CLC igazgatótanácsának
jelenleg 17 tagja van (ez a szám átlagosnak mondható a helyi nonprofit szervezetek Board
of Trusteeseinek működtetésénél). A tagsági ciklus két-három év, de négy tag több, mint
egy évtizede tagja a társaságnak. Mivel az alapítvány nonprofit célú, a tagok társadalmi
munkában dolgoznak. Mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, hozzáértésükkel, szakmai
tudásukkal, kapcsolataikkal, sőt, ezenfelül anyagilag is támogatják a programot.
A tagok különböző – pedagógiai, pénzügyi, marketing, kommunikáció, egészségügyi,
jogi, stb. – háttérrel rendelkeznek. (7. sz. melléklet) A CLC igazgatótanácsában az AQ
vezetősége is képviselteti magát.
A Vezetőség az igazgatótanács tagjaiból bizottságokat alakít, úgynevezett committee-ket,
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amelyek konkrét feladatok elvégzésére kapnak megbízást, pl. adománygyűjtés,
jótékonysági estek szervezése, pénzügyi ellenőrzés, a tanács működésének fejlesztése,
marketing stb. Ezen bizottságok munkájában nemcsak a CLC igazgatótanácsának tagjai
vesznek részt, hanem meghívott szakemberek is, akik elsősorban tudásukkal, munkahelyi
és civil kapcsolataikkal tudják segíteni a működés hatékonyságát.
1. Vezetőség (Executive Committee)
A bizottság elsődleges javaslattevő szereppel rendelkezik a CLC vezetésében és
irányításában, szorosan együttműködve és összekötő szerepet betöltve az
igazgatótanács, az AQ, az iskolával kapcsolatban álló szervezetek és a programot
támogató magánszemélyek között.
A CLC igazgatótanácsának vezetőség tagjai: elnök (President), elnökhelyettes
(Vice President), gazdasági igazgató, titkár, és állandó meghívottja a CLC
ügyvezető igazgatója.
A bizottság feladatát képezi – a CLC irányításával összefüggésben felmerülő
döntések meghozatala mellett – a munkáltatói jogok gyakorlása, a program éves
költségvetésének kidolgozása és annak revíziója.
2. Adományokat Gyűjtő Bizottság (Fund Development Committee)
A bizottság az ügyvezető igazgatóval közvetlenül együttműködve tervezi a
szervezet működéséhez nélkülözhetetlen források megteremtésének lehetőségét,
bonyolítja le az előző éves tapasztalatok alapján az adománygyűjtő
rendezvényeket és az eseményekhez kötött személyes, postai vagy elektronikus
megkereséseket.
A

Vezetőséggel

együttműködve

analizálja

az

aktuális

és

potenciális

adományozók adatbázisát, és elkészíti a jövőre vonatkozó fejlesztési tervezetet.

3. Programbizottság (Program Committee)
A bizottság feladata – szorosan együttműködve a CLC programigazgatóval és az
ügyvezető igazgatóval – az, hogy elősegítse és támogassa a CLC programját és a
konduktív nevelés módszertanát, értékelve és elemezve az eredményeket,
meghatározva a fejlesztéseket.
A bizottság segíti a konduktív neveléssel kapcsolatos kutatási projektek
megszervezését,

kivitelezését,

valamint

az

alkalmazottak

szakmai

továbbképzését.
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4. Marketingbizottság (Marketing Committee)
A Marketingbizottság feladata – tevékenységét összehangolva a többi
bizottsággal – meghatározni a CLC imázsát, szem előtt tartva az AQ irányelveit.
A bizottság meghatározza a marketinganyagok egyedi arculatának megtervezését
és kidolgozását, a honlapkészítést és annak korszerűsítését, a prospektusok és
prezentációs anyagok dizájnját és a közösségi médiakapcsolatokban való
megjelenést.
5. Létesítmény-felügyelő Bizottság (Facilities Committee)
Felügyeli az optimális, biztonságos és egészséges munkakörülményeket és azok
működtetését.

Biztosítja a konduktív nevelési szolgáltatások ellátásához

szükséges tárgyi feltételrendszert (infrastruktúrát).
A bizottság működése időszakos, csak konkrét megoldandó feladat esetén hívja
össze az igazgatótanács.

6. Stratégiai Bizottság (Strategic Planning Committee)
Feladata a stratégiai tervezés és ellenőrzés. Garanciák megteremtése arra, hogy a
CLC folyamatosan rendelkezzen a jövőre vonatkozó rövid és hosszú távú
tervekkel, elképzelésekkel.
7. Vezetőség Utódlás Tervező Bizottság (Succession Planning Committee)
A Vezetői Utódlás Tervezési Bizottság elsődleges feladata az emberi
erőforrásokkal való gazdálkodás és a humánstratégiai kérdések – elsősorban a
kulcsfontosságú vezetői pozíciókban lévők utódlásának – tudatos tervezése, az
igazgatótanács és a program igényeit figyelembe véve.

Az igazgatótanács tagjai havonta tartják megbeszéléseiket, amelyekre a programigazgató
és az ügyvezető igazgató is állandó meghívott.
A bizottságok változó intenzitással üléseznek, attól függően, hogy az igazgatótanács
milyen feladatok megoldását látja szükségesnek a CLC programjának sikeres
működtetéséhez.
Meglátásom szerint a CLC igazgatótanácsának leghatékonyabban működő bizottsága az
Adományokat Gyűjtő Bizottság.
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A jótékonysági, forrásteremtő rendezvények célja kettős:


egyrészt a CLC-nek mint közösségi alapítványnak érdeke a mozgásukban
korlátozott gyermekek konduktív nevelése hatékonyságának népszerűsítése, a
nyilvánosság érdeklődésének felkeltése, fenntartása, illetve kiterjesztése;



másrészt az iskola működéséhez elengedhetetlenül szükséges anyagi támogatás
gyűjtése.

A Board of Trustees megalakulásának első éveiben a CLC évi 2–3 alkalommal mint
társszervező vett részt adománygyűjtő rendezvényeken – Grand Rapidsben már jól ismert
nonprofit szervezetekel (pl.: Ronald McDonald House113) összefogva.
A program ismertségének és az ezzel járó nyilvános támogatottságának növekedésével a
Conductive Learing Center fokozatosan önállósodott a jótékonysági rendezvények
szervezésében, lebonyolításában.

A konduktív nevelést és programot bemutató,

vacsorával és árveréssel egybekötött jótékonysági gálaest a részt vevő nyugat–michigani
prominens magánszemélyek és helyi szervezetek számát és társadalmi szerepét tekintve
napjainkra az egyik legnépszerűbb eseménnyé vált Grand Rapidsben.

A 2002-től

tradicionálisan októberben megrendezésre kerülő CLC-rendezvényre az USA különböző
államaiból érkeznek az árverésre szánt adományok. A rendezvény során – számos
önkéntes segítségével – több, mint 500 vendég ismerkedhet meg a CLC missziójával,
eredményeivel, akik megjelenésükkel és adományokkal támogathatják a programot.

113.

A Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány (www.rmhc.org). 1974, az első „ház” philadelphiai
megnyitása óta, a világ számos pontján biztosít otthonos körülményeket (szállást, gondoskodást,
különböző programokat) a rászoruló beteg gyermekek családjainak – ingyenesen, vagy szolgálatai
fejében csak jelképes összegért.
1999 óta Magyarországon (először Budapesten, majd Miskolcon) is igénybe vehető ez a humanisztikus
szolgáltatás.
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6.3 A CONDUCTIVE LEARNING CENTER SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE,
SZEMÉLYI FELTÉTELEI
A CLC szervezeti működési kultúrájának megértéséhez fontos a szervezet felépítésének
megértése. (2. számú ábra) Mint ahogy az USA nonprofit szektorára jellemző, a CLCben is megtaláljuk azon professzionális munkatársak csoportját, akik a szervezet
mindennapi ügyeivel, programjával rész- vagy teljes munkaidőben dolgoznak: igazgatók,
konduktorok, média-koordinátor, adminisztratív dolgozók, valamint azok, akik
munkájukat önkéntesen, anyagi juttatás nélkül végzik.

Fontos megemlítenünk egy

harmadik csoportot, a POHI konduktor-hallgatókat is, hiszen az ő szerepük is rendkívül
jelentős a szervezet működésében.

IGAZGATÓTANÁCS

ÜGYVEZETŐ
IGAZGATÓ

PROGRAMIGAZGATÓ

• Adománygyűjtő és
marketing menedzser
• Tanácsadó asszisztens

• Konduktorok
• Aquinas College POHI hallgatók
• Média- és adatkoordinátor

2. sz. ábra: A CLC működési modellje
A továbbaikban ismertetem a legfontosabb szerepeket és azon munkaköröket, funkciókat,
melyeket a CLC szervezetén belül ellátnak.
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ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ (ED)
A konduktív gyakorlóintézmény megalakulásakor (1999) az AQ-SOE vezetése sokéves
pedagógiai, szakmai és vezetői tapasztalattal, helyismerettel rendelkező vezetőt keresett
a program beindítására. Az általános igazgató feladatkörének elődleges célja volt, hogy
– az MPANNI által kinevezett programigazgatóval szorosan együttműködve – elősegítse
a KP elfogadását és a konduktív nevelési rendszer implementálását a michigani oktatási
rendszerben.
A konduktív pedagógiai gyakorlóiskola önállósodása, gazdasági függetlenedése,
nonprofit intézménnyé válása szükségessé tette a program vezetésének szerkezeti
átalakulását is.
Az igazgatótanács – az intézmény új fenntartója – megalakulását követően alapvetően
megváltoztatta a vezetés struktúráját, és határozottan elkülönítette a szakmai vezetést a
mindennapi operatív működés biztosításától.

Az új struktúrában az iskolaigazgató

feladatkörét felváltotta az ügyvezető igazgatói pozíció.

Az új vezető pedagógiai

gyakorlattal nem rendelkezett, legfontosabb feladatai az adománygyűjtés, forrásteremtés,
pénzügyi szervezés, menedzsment, marketing, adminisztráció lettek, és ezzel
párhuzamosan mindennapi operatív feladatokat lát el. A teljes pedagógiai, szakmai
irányítás az MPANNI által megbízott programigazgató (Program Director) feladata
maradt.

A CLC igazgatótanácsának megalakulásától napjainkig 6 ED látta el az intézményi
menedzsment feladatait. Kinevezésük határozatlan időre szólt, megbízásuk időtartama
azonban 11 hónaptól közel 6 évig tartott. Végzettségük széles skálán mozgott. Az ED
pozíciót többek között betöltötte: PhD végzettséggel rendelkező nonprofit szervezet
konzulense, MBA (Master of Business Administration) menedzser, egészségügyi
ápolónő és szociális munkaszervezői gyakorlattal és végzettséggel rendelkező
alkalmazott is.
A CLC igazgatótanácsa különböző szempontok alapján – az intézmény pillanatnyi
szükségletének megfelelően – nevezte ki az ED pozíciót betöltő vezetőket.
Amikor például a szervezet instabil pénzügyi állapota (a 2006-ban kezdődő, a
világgazdaságot is megrengető amerikai gazdasági válság114 hatására, amely – mint sok
114.

Michiganben 2006-ban már érzékelhetők voltak a pénzügyi válság első jelei, az infláció megjelenése,
a munkanélküliség drasztikus növekedése: csak az autóiparban, mely Michigan vezető iparága, 30.000
munkahely szűnt meg.
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más michigani nonprofit szervezet – a CLC financiális helyzetét is jelentősen érintette)
mélypontra került, és a támogató szervezetektől és magánszemélyektől éves szinten
tervezhetően befolyó támogatások, adományok a gazdasági válság következményeként
számottevően lecsökkentek, a CLC igazgatótanácsa gazdasági menedzsment, marketing
területén jártas, vagy pénzügyi forráskapcsolatokkal rendelkező munkaerőket nevezett ki
az ED pozíció betöltésére, ami nem minden esetben a szervezet küldetését, hosszú távú
stratégiáját szolgálta, hanem a mindennapi operációs gondok csökkentésére irányult.
Ezért az ED személyének megválasztásánál nem a szakmai kvalitások, hanem a civil
társadalomban betöltött helye, a szervezet működéséhez szükséges politikai és pénzügyi
támogatáshoz való hozzáférés lehetősége lett az elsődleges szempont.
Bár a szervezeten belüli vezetői cselekvési/döntési hatáskörök és vezetői stílusok minden
vezetőcserével változtak, meg lehetett találni azokat az együttműködési formákat,
amelyek előbb vagy utóbb hosszú távon egyensúlyban tartották a KP program működését.
Ebben a legnagyobb kontrolláló tényezőt a CLC-AQ-MPANNI által szerződésben
rögzített együttműködési feltélek alkották, melyek – személyes preferenciák nélkül – az
ED döntéseit behatárolták.
Az ED-váltások ellenére a mindennapokban mind a KP-i programban részt vevő
családoknak nyújtott szolgáltatások, mind az AQ POHI hallgatók oktatása, mind az
MPANNI-val való együttműködés kiegyensúlyozott volt, és ez napjainkra is érvényes.
2010-től a szervezet anyagi helyzete stabil, ezért az igazgatótanács által 2015 őszén
újonnan kinevezett ED feladata – a pénzügyi stabilitás megtartása mellett – a Conductive
Learning Center állami és civil szervezetekkel való kapcsolatainak kiterjesztése, valamint
(a programigazgatóval szoros együttműködésben) a KP program infrastrukturális
feltételeinek és szolgáltatásainak további fejlesztése és bővítése.

PROGRAMIGAZGATÓ (PD)
Az MPANNI által kinevezett programigazgató (Program Director) 1999 óta
folyamatosan látja el – az MPANNI és az AQ, majd 2001-től a CLC által aláírt szerződés
alapján – a projekt vezetését.
Feladatköre a projekt összetettségéből adódóan sokrétű, az alábbi területeket öleli fel:


gyakorlóterület szakmai vezetése, a programba jelentkező gyermekek szűrése és
felvételük a konduktív programba, egyéni és csoportos fejlesztési terv készítése,
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az egyéni fejlődés, csoportprogram dokumentálásának kidolgozása és annak
karbantartása,


a főiskolai hallgatók elméleti oktatása és gyakorlati képzésük irányítása,



a helyi konduktorok munkájának koordinálása, összehangolása az MPANNI-ból
kiutazó szaktanácsadó konduktorok munkájával,



az MPANNI által változó időtartamra kinevezett magyar konduktorok
munkájának koordinálása, szakmai irányítása,



az Aquinas College, az MPANNI és a CLC közötti kommunikáció és
munkakapcsolat koordinálása,



adatgyűjtés, a tudományos kutatás megalapozása, a helyi KP-val kapcsolatos
kutatások szakmai értékelése, szükség szerinti támogatása,



a társszakmákkal (gyógytornász, logopédus, táplálkozás-terapeuta, tanító-tanár
stb.), civil társadalmi szervezetekkel, intézményekkel való együttműködés,



a konduktív nevelés népszerűsítése Észak-Amerikában.

Amint látható, az MPANNI egy rendkívül komplex, egységes rendszerbe szervezett
feladatkört határozott meg a mindenkori PD-nek.
De, a program sajátosságaiból adódóan – más szociokulturális környezetben, amerikai és
magyar munkatársak részvételével –, a PD által végzett szervezői és irányítói feladatok
még a felsoroltaknál is szerteágazóbbak.
A KP program irányítása, vezetése, a mindennapi munka koordinálása, az MPANNI
standardjainak megfelelő eredményes működtetése a mindennapokban számos
rendhagyó részfeladat végrehajtásával is együtt jár. Például a Magyarországról kiutazó
oktatók, konduktorok utazásának, szálláshelyének, helyi közlekedésüknek, illetve
személyes kéréseiknek, igényeiknek a megoldása is a kiküldetésben lévő PD önként
vállalt, vagy a helyzetből adódó feladatai közé tartozik.

KONDUKTOR/KONDUKTOR TEAM
A Conductive Learning Center homogén konduktori teamje a programigazgatóval
szorosan együttműködve biztosítja a gyermekek konduktív szemléletű nevelésének
tervezését, megvalósítását és a konduktív nevelő-oktató munka dokumentálását.
Mindennapi feladatuk része az Aquinas POHI hallgatók gyakorlati képzésébe való
bekapcsolódás, a konstruktív együttműködés, személyes példaadás, mely során a
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hallgatók a gyermekközpontú, a gyermek egyéni fejlődéséhez igazodó konduktív
szemlélettel pozitív hatású élmények, tapasztalatok birtokába juthatnak.
A program indulását követő első hat tanévében – 1999 és 2005 között – kizárólag az
MPANNI által delegált konduktor szakemberek biztosították a folyamatos konduktív
pedagógiai programot. Ebben az időszakban a magyar konduktoroknak – a konduktív
nevelési csoportok programjának tervezése és irányítása mellett – szignifikáns szerepe
volt a POHI hallgatók gyakorlati képzésében is.
A 2005-2006-os tanévtől a CLC vezetésének lehetősége nyílt arra, hogy az AQ-ban
tanulmányaikat befejező amerikai POHI konduktor-tanítókat alkalmazza. Ettől a tanévtől
folyamatosan 3-4 helyi POHI konduktor-tanító állt és áll a CLC-vel munkaviszonyban.
Ugyanakkor rendkívül nagy eredménynek tartom azt, hogy az MPANNI konduktorainak
jelenlétére való igény ennek ellenére nem változott, és az MPANNI-nak változatlanul évi
10-13 konduktor delegálására van lehetősége a projektbe. A konduktorok a főiskola
gyakorló intézményének különböző egységeiről, minimum 4, maximum 8 hetes
intervallumban érkeznek, és egyénenként többnyire évi 2-3 alkalommal vesznek részt a
CLC munkájában.
A CLC-ben sajátos légkört teremt a vegyes, magyar-amerikai konduktorteam
együttműködése.

Míg az amerikai konduktor-tanítók biztosítják a Michigan állam

követelményeinek megfelelő oktatási program tervezését és a helyi szokások (anyanyelvi
környezet, kulturális szokások stb.) figyelembevételét, addig a különböző szakspecifikus
háttérrel és tapasztalattal érkező magyar kollégák szakmai szempontból a program
fejlődésének katalizátorai.

Az elmúlt évek során kialakult hatékony és támogató

munkakapcsolat példaértékűnek mondható a vendég és a helyi munkatársak között.

MÉDIA- ÉS ADATKOORDINÁTOR
A CLC munkatársai között specifikus szerepet tölt be a média- és adatkoordinátor.
Munkája multifunkcionális, ugyanis a CLC sikeres működéséhez szervesen illeszkedő
feladatok széles körét lefedi.
A média- és adatkoordinátor egyik fontos feladata a KP programba jelentkezett és abban
részt vett gyermekek adatbázisának létrehozása, kezelése, a tudományos kutatáshoz
szükséges adatok rendszerezése.
Másik fontos feladatköre fotó- és videó-dokumentáció készítése a csoportok életéről és a
gyermekek egyéni fejlődéséről. A koordinátor által szerkesztett fényképes fejlődési
riportok a csoportokban folyó nevelő-/oktató munkát szemléletesen mutatják be a
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szülőknek, a gyermekekkel foglalkozó társszakmák képviselőinek (iskola, orvosi team),
és nem utolsósorban megkönnyítik a rotációs rendszerben dolgozó konduktorok jövőbeni
tervező munkáját is.
A fényképek jelentősége napjainkban – mind nyomtatásban, mind az elektronikus
médiában – vitathatatlan. Ez a megállapítás különösen igaz a CLC esetében, hiszen a
nagyközönség számára ismeretlen programot szeretnénk bemutatni, mindemellett az
intézet anyagi biztonsága nagymértékben múlik a támogatók megnyerésén. Az iskola
arculatát, a programokban végzett nevelő-/oktató munka jellegét, minőségét,
eredményességét hűen tükröző kiadványokban megjelentetett és a honlapot színesítő,
gazdagító fényképek erőteljes hatással vannak a programban részt vevőkre vagy azt
támogatókra és az érdeklődőkre.
Marketing szempontból az iskola életét bemutató fényképek, filmek figyelemfelhívó
funkciója és bemutató jellege mellett nem elhanyagolható a pozitív érzelmeket erősítő
hatásuk sem.
Az iskolai rendezvényeken vetített diák, PowerPoint-sorozatok – melyek szintén a médiakoordinátor „alkotásai” – a szép emlékek és jó hangulatú események felelevenítésével
örömteli pillanatokat nyújtanak a gyermekeknek, családjuknak és a meghívott
vendégeknek.
A honlapon, közösségi médiában megjelenített fényképek ereje meghatározó a csak
„nézelődők” vagy a potenciális érdeklődők számára. Megkönnyítik a tájékozódást, szinte
vezetik a szemet, és megmagyarázzák, megértetik, kifejezik a szöveges részek – az átadni
kívánt információ – sokaságát.

AQUINAS COLLEGE POHI HALLGATÓK
Az AQ POHI hallgatók szakmai gyakorlatuk teljesítése során, és általában azon felül is,
aktívan bekapcsolódnak az intézmény életébe. A szakmai gyakorlat négy éve alatt a
hallgatók fokozatosan megismerik a CLC-ben foglalkoztatott családokat, miközben az
oktató-hallgató viszony is lépésről lépésre munkatársi kapcsolattá fejlődik. A CLC-ben
dolgozó nevelők egyik nagy erénye a hallgatók tisztelete és az összetartozást erősítő,
stresszmentes és inspiráló munkahelyi légkör megteremtése.

Az új hallgatóknak

gyakorlati munkájuk megkezdése előtt közös programokat szervezünk, a tapasztaltabb
hallgatókat „mentornak” kérjük fel, hogy segítsék a fiatalabbak beilleszkedését a team
munkájába. A közösségi szellem kialakulásához és erősödéséhez hozzájárul a csoportban
töltött közös munka, az együttgondolkodás öröme, az együttes önkéntes munka vállalása
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a CLC adománygyűjtő rendezvényein, a KP népszerűsítő eseményein, és az eredmények
közös átélése, ünneplése.
A hallgatók visszajelzései szerint tanulmányaik „fénypontja” a program harmadik évében
megvalósuló, a képzésbe szervesen beépülő budapesti utazás, melynek során elméleti és
gyakorlati bemutató foglalkozások keretében ismerkedhetnek meg az anyaintézetben
folyó KP munkával. A szakmai tapasztalatszerzés mellett, az utazást megelőzően, a
közösen megtervezett és megvalósított – gyakran 2-3 évig tartó –, várakozással teli
szervezőmunka, majd a budapesti közös élmények nagyban hozzájárulnak a jövendőbeli
konduktor szakemberek szakmai identitásához, kollegiális magatartásához, és a magyar
szellemi értékek tiszteletéhez, megbecsüléséhez.

ÖNKÉNTESEK
Az önkéntes segítők munkája – mint jellemzően más nonprofit szervezetek és
alapítványok munkájában is – rendkívül fontos, sőt kijelenthetjük, hogy elengedhetetlen
feltétel a CLC eredményes működéséhez.
Bármennyire is szokatlannak tűnhet ez a kijelentés, de az USA-ban – így Michigan
államban is – több évtizedre visszatekintő társadalmi hagyománya van a nem fizetett, de
a közösség számára hasznos tevékenységek vállalásának.115
Putman (2000) a társadalmi-szociális kapcsolatok vizsgálatában arra az álláspontra jutott,
hogy az önkéntesség többet jelent mint „valamit adni és kapni”, és az önkéntes munkát a
társadalmi vagyon erősítésének, „eszközének” nevezte. Ez az állítás Grand Rapids
közösségére messzemenően igaz.116
A CLC önkéntesei, az önkéntes munka jellegét és intenzitását tekintve, több csoportba
sorolhatók:


Az irányítói testület, a Board of Trustees tagjai – mint az előzőekben már
említettem – társadalmi munkában dolgoznak.
Jellemzőnek mondható erre az önkéntes csoportra, hogy tagjai magas iskolai
végzettséggel, illetve magas jövedelemmel rendelkeznek.

115.
116.

Az USA-ban 1999-ben az önkéntesek száma megközelítette az 5 milliót.
Számtalan lehetőség van arra, hogy a városban és környéken minden korosztály megtalálhassa a
számára legvonzóbb önkéntes munkalehetőséget. A nonprofit szervezetek által fenntartott Volunteer
irodák és website-ok könnyen elérhetőek, és bő információval szolgálnak. Ezek közül is kiemelkedik
a lehetőségek kínálatával a “West Michigan Voluunteer Opportinities
http://www.hellowestmichigam.com/grandrapids. 2015. június 3.
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Különös jelentőséggel bír a szervezeten belül néhany anyagilag tehetősebb –
idejét a közjóért áldozó – hölgy, kiknek férje a város gazdasági vagy politikai
elitjébe tartozik.

Az

igazgatótanács

tagjainak többsége elkötelezett:

szakértelmükkel, szabadidejük ráfordításával, kapcsolataikkal, amellett anyagilag
is támogatják a szervezet működését.
A tagok önkéntes munkavállalásának motivációja változó, egyes esetekben
kétségtelenül személyes indíttatású, pl. ismernek vagy családjukban él egy SN-t
igénylő gyermek. Az ilyen tagok száma nem haladja meg az igazgatótanács
tagságának 20%-át. Ennél számottevőbb azok száma, akik értéket látnak az
önkéntes munkában, vagy/és megértik és támogatják a KP holisztikus szemléletét.
Következésképpen aktívan részesei szeretnének lenni annak az „ügynek”, hogy a
mozgásukban akadályozott gyermekek hozzáférhessenek a konduktív pedagógiai
programhoz. Emellett azt is meg kell jegyezni, hogy az önkéntesek motivációja
több

kontextusból

is

megközelíthető.

Átlagon

felüli

jövedelemmel

rendelkezőknél szinte társadalmi elvárás, hogy egy-két igazgatótanácsnak a tagja
legyenek. A karrierépítés fontos eleme, a kapcsolatépítés egyik legtámogatottabb
lépése, ha valaki egy elismert közösség (board) tagja. A tagság ezen túlmenően a
nyilvános szereplés, elismerés lehetőségét is biztosítja. Ezek a megállapítások a
CLC igazgatótanácsára is igazak.


Az önkéntesek másik nagy csoportja az „akcióra mozgósított emberek”. Ők
képviselik a CLC önkénteseinek legnagyobb létszámú csoportját.

Évi 2-3

alkalommal alkalmanként 30-40 önkéntes vesz részt jótékonysági akciók
szervezésben, lebonyolításában.


Az önkéntesek harmadik csoportját a CLC volt tanítványai alkotják. A CLC
programjában kisgyermekként részt vett, mozgásukban korlátozott, 18-20 éves
fiatal felnőttek gyakran keresik a lehetőséget, hogy segíthessenek a szervezetnek
és a programban részt vevő gyermekeknek.

Közülük vannak, akik heti

rendszerességgel, és olyanok is, akik a nyári szünidejük alatt heti 20-30 óra
önkéntes munkát vállalnak a CLC-ben. (Alkalmanként ugyan többletmunkával
jár a megfelelő munkafeltételek megteremtése, azonban rendkívül nagy motiváció
mind a családok, mind a CLC dolgozói részére az „öregdiákok” szerepvállalása a
program sikeres működésében.)


Végül meg kell említeni a „kötelezően” önkéntesek csoportját is. Bár e csoport
elnevezése önkéntes, munkavállalásuk motivációját illetően kontrasztos, mégis,
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évről évre egyre nagyobb létszámú azon főiskolai, egyetemi hallgatók száma, akik
tanulmányaikhoz előírt önkéntes munkára jelentkeznek a CLC-be. A jelentkezők
érdeklődési köre széles skálán mozog, megtalálunk közöttük szabadidő-tervezőt,
mozgásterapeutát, orvostanhallgatót, marketing- vagy adminisztratív asszisztensi
pályára készülőt is.

Tanulmányaikhoz kapcsolódva – és annak részeként –

minimum 120 órát dolgoznak a hallgatók a program különböző területein (a
csoportokban vagy adminisztratív területen).
Tapasztalataim szerint azok a hallgatók, akik kapcsolatba kerültek a CLC-vel, a
későbbiekben is szívesen részt vállalnak önkéntes munka formájában a program
segítésében, propagálásában.
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6.4 A CONDUCTIVE LEARNING CENTER ÉS A SZÜLŐI KÖZÖSSÉG
KAPCSOLATA
A konduktív pedagógia amerikai elterjedésének hátterében – mint ahogy a konduktív
nevelés amerikai történetéből egyértelműen kiderül – szinte kizárólag szülői
kezdeményezések álltak és állnak napjainkban is.
Ez a tény egyrészről rendkívül kedvező a pedagógus számára, hiszen egyértelműen
feltételezi a szülők motiváltságát és együttműködő részvételének igényét gyermekük
fejlesztésében. Másrészről az Amerikában dolgozó magyar konduktorok sok esetben
tapasztalták és tapasztalják, hogy az alapító és a programot szervező szülők
elképzeléseinek, elvárásainak való megfelelés (a saját gyermeknek/unokának nyújtott
szolgáltatás és a program anyagi biztonsága sokszor fontosabb szempont, mint a petői
alapelvekre épülő KP program menedzselése) lehetséges ütközőponttá válhat a
kiszolgáltatottság és a szakmaiság közt feszülő ellentét miatt.
A KP program telepítésének első éveiben munkám egyik meghatározó kérdése volt, hogy
miként lehet a helyi (esetünkben: Amerikai Egyesült Államok, Michigan állam)
pedagógus–szülő kapcsolat kulturális hagyományait tiszteletben tartva, a szülőkkel
együttműködve, de elvárásaiknak nem alárendelődve, a konduktív nevelési programot
eredményesen működtetni.
A hatékony, partnerközpontú munka kialakításához elengedhetetlen volt megismernem a
szülői szerepvállalás jellegzetes adottságait, igényeit, lehetőségeit, valamint az azokat
befolyásoló tényezőket.
Az intézményi szintű szülői szerepvállalást meghatározó – a helyi sajátosságokra épülő
– alapvető jegyek a következők:


Az Amerikai Egyesült Államokban nagy hagyománya, kultúrája van a szülői aktív
részvételnek és a helyi közösségek szerepvállalásának a közoktatásban. Kozma
Tamás (Az összehasonlító neveléstudomány alapjai, 2006) az amerikai–atlanti
iskolarendszert „a közösség iskolájának” nevezi.
„ ... az intézményeket nem a kormányzat irányítja, hanem választott
oktatáspolitikai testületek, az iskolaszékek. Ezek helyi vagy regonális testületek,
amelyeket a helyi (regionális) képviselőtestületek mintájára, azokkal együtt
választanak meg a törvényhatósági választások során. ... Az iskolaszékek az
iskola legfőbb irányítói.” (Kozma, 2006. 254.)
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Ez a megállapítás Michigan államra is érvényes, mivel nem találjuk meg az
európai rendszerre jellemző, központi irányítású oktatásigazgatást.
S habár köztudott az, hogy az amerikai elemi iskolák (elementary school 1-8.
osztály) hatékonysága megkérdőjelezhető117, mindamellett azt is el kell ismerni,
hogy partnerközpontúak, és szem előtt tartják az iskolahasználók igényeit.
A szülők – akik valós jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek – aktív és
együttműködő résztvevői az iskolai életnek, és ténylegesen bekapcsolódnak az
iskolai események szervezésébe, lebonyolításába, ellenőrzésébe.
Ez a társadalmi hozzáállás már a kezdetektől megteremtette a lehetőségét a család
és a konduktív pedagógiai program közötti partnerkapcsolat kialakításának,
erősítésének.


Második alapvető szempont, hogy sok szülő elégedetlen, és nem csupán az oktatás
minőségével, az átadott tudásanyag mennyiségével, sokkal inkább a nevelési
módszerekkel, az iskolai környezettel és az iskolai oktatás kereteivel. Különösen
jellemző ez a tény az önköltséges konduktív pedagógiai programba jelenkezőknél,
akik kitartóan keresik a legmegfelelőbb fejlesztő programot, és az „átlagosnál”
aktívabban szeretnének részt venni gyermekük fejlesztésében.
A szülők elkeseredett, ugyanakkor reményteljes elkötelezettségét támasztja alá az
a tény is, hogy annak ellenére, hogy a CLC – más alapítványi iskolákhoz
hasonlóan – tandíjköteles, a családok magas számban költöznek más városokból,
államokból, hosszabb-rövidebb időre Grand Rapidsbe, a konduktív neveléshez
való hozzáférés érdekében.

A CLC statisztikai adatai, melyek a családok földrajzi helyzetének jellemzőit dolgozzák
fel, ezt a szülői magatartást maximálisan alátámasztják: a Conductive Learning Center
programjában 1999 és 2013 között – mimimum 4 hetes periódusokban – részt vett
családok (N=364) az ország 38 államából érkeztek. A 3. számú ábrán kék szín jelöli
azokat az államokat, ahonnan a CLC-ben foglalkoztatott gyermekek érkeztek. Érdemes
megjegyezni, hogy több, kékkel megjelölt államban is működik – egész évben vagy
117.

Az Amerikai Egyesült Államokban a 90-es évek óta folyamatosan nő az otthon tanuló diákok száma,
és napjainkban az iskolaköteles gyermekek 2%-a, több mint kétmillió gyermek családja választja az
oktatás e formáját. Ennek oka többek között az, hogy az amerikai szülők többsége elégedetlen az
iskolarendszerrel; nem csupán az oktatás minőségével, az átadott tudásanyag mennyiségével, jóval
inkább a nevelési módszerekkel, az iskolai környezettel.
Benyovszky Andrea Otthonoktatás az Amerikai Egyesült Államokban
http://www.tani-tani.info/otthonoktatas_az_amerikai. 2015. szeptember 8.
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intervallumban – KP program118, ennek ellenére a szülők sokszor vállalják a hosszú és
költséges távollétet a tradicionális formában nyújtott konduktív nevelésben való
részvételért.

3. sz. ábra: A CLC növendékei

Különösen érdekes az a tény, hogy a CLC történetének 1999 és 2013 közötti periódusában
szinte állandónak mondható az, hogy megközelítőleg 50-50% százalékban vettek részt
minchigani, illetve más államokból (vagy esetenként más országokból) érkezett
gyermekek és fiatal felnőttek a programban.

A más államokból érkező családok

(szülő/k/, nagyszülő/k/) a tandíj mellett nemcsak az utazási, szállodai pluszköltségeket
vállalják, hanem azt a nehézséget is, hogy minimum 4 hétre otthoni kötelezettségeiktől,
szűkebb és tágabb családjuktól távol éljenek.

Kétségtelenül büszkék vagyunk arra, hogy a konduktív nevelés és a Conductive Learning
Center jó híre távoli államokba és az ország határain túlra is eljutott, és a családok
számára a CLC KP programja vonzó. A projekt indulásától kezdve törekedtünk arra,

118.

Ohio állam: Conductive Learning Center of Greater Cincinnati, Sara’s Garden, Texas állam: Creating
Footprints with Conductive Education, Independent Steps, Georgia állam: A Step to Independence,
Inc., Kalifornia állam: ConductAbility, Inc., Conductiva, United Cerebral Palsy of the North Bay –
Boost Conductive Education
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hogy mind a helyi, mind a más államból érkező családok sajátos igényeit figyelembe véve
szervezzük és kínáljuk az iskola programját.

Tapasztalataink szerint az otthoni

környzettől távol lévő családok sokkal több személyes odafigyelést igényelnek, ezért
fontos feladatunk – a programszervezésen túl – a mindennapi élet megszervezését érintő
segítségnyújtás.

A CSALÁD ÉS A CLC KÖZÖTTI PARTNERKAPCSOLAT FORMAI KERETEI
A szülők aktív részvételének igénye – mely, valljuk be, a magyarországi közoktatásban
kiművelődött konduktor pedagógusnak szokatlan lehet – sok lehetőséget teremtett a
családok és a program közötti hatékony együttműködés kialakításához. A CLC-ben a
kezdetektől fogva törekedtünk a kooperatív légkör megteremtésére, és napjainkban már
természetes az, hogy a konduktorok, adminisztratív dolgozók a szülőkkel sokféle
interakcióban működnek együtt.
A együttműködés legjellemzőbb formája az önkéntesség.
Az előző fejezetekben már szó esett arról, hogy a CLC eredményes működéséhez
rendkívül fontos az önkéntes segítők munkája. A programban részt vevő gyermekek
szüleinek és távolabbi családtagjainak (nagyszülők, rokonok) önként vállalt részvétele a
program szinte minden működési területére jellemző.
A szülők által vállalt önkéntes munka terén a – teljesség igénye nélkül – a lényegesebb
területek a következők:


az igazgatótanácsban – évekre visszatekintve – átlagosan két szülő/nagyszülő
vállalja a tagságot



a jótékonysági akciók szervezésében, lebonyolításában szinte minden Grand
Rapidsben vagy környékén élő család kiveszi a részét, sőt, más államokban élő
családok is nagy számban vállalnak szerepet



az iskolaépületnek, az iskola eszköztárának csinosításában, karbantartásában,
felújításában segédkeznek (ebbe beletartozik a tantermek falainak vidám
színekkel való kifestése, a szőnyegpadlók cseréje, a vendég konduktorok által
használt lakás rendbentartása stb.)



segítségnyújtás a más államokból érkező családoknak (szállás, közlekedés,
szabadidős tevékenységek terén stb.)

A CLC bármely tevékenységéhez kapcsolódó, a szülők által végzett önkéntes munka
hátterében minden esetben ott áll az igazgatók, konduktorok támogatása és a feladat
megszervezésének, összehangolásának felelőssége.
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A CLC SZÜLŐI KÖZÖSSÉGE
Az iskola szülői szervezete:
Az iskola és a szülőközösség együttműködésének eredményeként, önszerveződésben
alakult meg a Parents Connection, azaz a „Szülői Kapcsolat Egyesület”.
A családok fokozatosan ismerték fel, hogy közösségben, egy közös cél érdekében sokkal
hatékonyabban lehet küzdeni – nemcsak saját gyermekük érdekében, hanem más
családok, a CLC és a KP sikerességének érdekérvényesítésében is. Ezáltal a 2005
tavaszán szülői önszerveződés révén létrejött egylet államhatárok nélküli közösséggé
formálódott.
A szervezet célja – az iskola programjának internetes szülői fórumokon való patronálása,
népszerűsítése mellett – az információcsere (segédeszközök kérdéskörében, praktikus
ötletek megosztásában, szabadidős programok hirdetésében).

A CSALÁD ÉS KONDUKTOR (TEAM) KÖZÖTTI PARTNERI VISZONY
FORMAI KERETEI
A konduktív nevelés eredményessége a konduktor (team) és a család hatékony
együttműködésén, partnerkapcsolátán is múlik, ezért a CLC-ben számos formális és
informális lehetőséget teremtünk arra, hogy a felmerülő sajátos fejlődési, nevelési,
oktatási és életviteli kérdésekre a szülőkkel közösen keressünk megoldást.
A család és a konduktor együttműködésének hagyományos formáit megújított
tartalommal, esetenként új formában, de a konduktív nevelés komplex szemlélete iránt
elkötelezetten, a családok szükségleteihez igazodva alakítottuk ki, az évek során szerzett
tapasztalataink alapján.

A kapcsolattartás formái;
Hagyományos szülői értekezlet:
A hagyományos szülői értekezleteket mindig a ciklusok első napjára szervezzük az
aktuális 4 hetes programban részt vevő családok részére. E megbeszéléseken a kölönböző
életkorú csoportokban részt vevő családok személyesen megismerhetik egymást
(ciklusonként 3-10 nem helyi család kapcsolódik be az iskola programjába, csatlakozva
a folyamatosan részt vevőkhöz).

Így motiváljuk a szülők egymással való

kapcsolatfelvételét, és ezzel elősegítjük a CLC közösség kiformálódását is.

A

megbeszéléseken általános tájékoztatót nyújtunk az intézmény életével kapcsolatban. A
csoportok programjának rövid ismertetésére, a csoportokban dolgozó konduktorok,
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hallgatók bemutatására, az egyéni szülő-konduktor konferenciák időpontjának
megbeszélésére is a szülői értekezletek alkalmával kerül sor.
Szülői értekezlet más formában:
Két-három havonta megtartott, kötetlen, személyes hangulatú találkozások, a
programigazgató vezetésével. A szülői értekezletekre információs anyagokkal, illetve
különböző, a szülők által is javasolható témakörökből készülök fel; az előadások
szolgálnak alapul az őket követő közös beszélgetésekhez.
A számtalan tárgykörből néhány kiragadott példa:
„Fokosszék és priccs” – beszélgetés a KP-ről
„Műteni, vagy nem műteni?” – beszélgetések a gyakran előforduló orthopédiai műtéti
eljárásokról és ezek megelőzésének lehetőségéről
„Nem tudja, vagy csak nem akarja?” – nevelési kihívások a SN-t igénylő gyermekeknél
„A sérült gyermekek helyzete a családban” – testvérek, nagyszülők szerepvállalása.
Ezen összejövetelek egyik célja a szülők továbbképzése, ismereteik bővítésével
tájékozottságuk és ezáltal önbizalmuk erősítése, bátorítás véleményük kifejezésére és
gyermekeik speciális nevelésére vonatkozó dilemmáinak megosztására a CLC
biztonságos, megértő „sorstársi” közegében.

Moderátori feladatom elsősorban a

kommunikáció irányításában, a pozitív szülői attitűd bátorításában és megerősítésében
teljesedik ki.

Szülő-konduktor konferenciák:
A kölcsönös tájékoztatás színterei, melyeken a szülő(k) havonta minimum egyszer
megbeszélik a programigazgatóval és a csoportban dolgozó konduktorral a nevelő/fejlesztőmunka céljait és a gyermek feljődését.

A megbeszélések során a szülők

tájékoztatják a konduktorokat a családban, iskolában, a gyermek egészségében
bekövetkezett változásokról, esetleges nehézségekről. A beszélgetések alkalmával a
konduktor mindig partnerként, „a gyermeket legjobban ismerő szakértőként” fogadja el
a szülőt, és minden esetben törekszik a bizalomteljes légkör kialakítására. A konduktor
a megbeszélések során nem „sémákat” javasol, hanem a gyermekre, a család igényeire és
lehetőségeire szabott tanácsokat, javaslatokat ad a más (otthoni, iskolai) környezetben
történő fejlesztés lehetőségeire.
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Szülő-konduktorkonferenciák kibővített formája:
A tinédzsereket, fiatal felnőtteket biztatjuk, hogy részt vegyenek a szülőkkel történő
megbeszéléseken. Így a tanuló megtapasztalja azt, hogy neki is van véleményalkotási
joga és felelőssége is azzal, hogy személyesen is részesévé válik fejlődési céljainak
kitűzésében és azok megvalósításában.

Nyílt napok:
A

csoportok

sajátosságaitól

és

a

gyermekek

életkorától

függően

egyéni

programlátogatásokat, vagy a gyermekek szüleinek, családtagjainak nyílt napokat
szervezünk. Az ezeken való részvétel erősen ajánlott, mert rendkívül fontosnak tartjuk,
hogy a szülő megismerje a közösséget, a programot és a gyermekét a napirend minden
fázisában való részvétel során.

Intézményünk nyitott iskola, hiszen a szülők –

rugalmasan alkalmazkodva igényeikhez – bármikor megnézhetik a programot.

Iskolán kívüli konzultációk:
Családlátogatás:
Szülői

kérésére

történő

családlátogatások

során

lehetőség

nyílik

a

„közös

gondolkodásra”, bensőséges beszélgetésekre. Segítséget nyújtunk a szülőknek abban,
hogy milyen formában tudják a KP-i programban tanultakat (mozgásformákat)
implementálni az otthoni környezetben. Gyakran tapasztaljuk, hogy a megszokott,
természetes környezetében a gyermek másképp viselkedik, ezért fontos, hogy a
családtagok aktív részvételével a konduktor tanácsokat, praktikus ötleteket adjon a
gyermek önállóságát legjobban támogató otthoni környezet kialakításához.
Iskolalátogatás:
A családsegítésnek egy másik formája a – minden esetben – a szülő kérésére
megszervezett iskolalátogatás. A programban részt vevő, Grand Rapidsben és környékén
lakó családok gyermekeit 6-7 éves korban „elbocsátjuk” a CLC intenzív, óvódáskorúakra
szabott (Early Childhood) programjából. A konduktív nevelést intervallum formában
folytatjuk, miközben a gyermek megkezdi tanulmányait a körzeti iskolájában, vagy
esetenként gyógypedagógiai intézményben. Az iskolalátogatások során a szülőkkel,
pedagógusokkal és az iskolai terapeutákkal együtt dolgozva igyekszünk a mozgásukban
akadályozott – és az ezzel gyakran társuló tanulási, kommunikációs, érzelmi, akarati és
szociális képességek zavarával élő – gyermekek új iskolai közegbe való zökkenőmentes
beilleszkedését, vagy a mindennapi iskolai tevékenységben a sikeres teljesítés
116

feltételeinek megteremtését elősegíteni. A tanácsadáson (gyógypedagógiai eszközök
használata, segítségnyújtás formája, mértéke stb.) kívül a konduktorok gyakran részt
vesznek a gyermek körzeti, állami finanszírozású iskolájában az éves, Egyénre Szabott
Nevelési Tervek – Individual Educational Plan (IEP) – megbeszélésében, azaz a gyermek
fejlődéséhez szükséges legfontosabb nevelési-oktatási feladatokat meghatározó
alapdokumentum kidolgozásában is.
Szintén a szülővel történő egyeztetés után, a körzeti iskolákból rendszeresen fogadunk
pedagógusokat, pedagógus-asszisztenseket, terapeutákat.

A konzultációk során a

társszakmák képviselőivel – és többnyire szülői részvétellel – beszéljük meg a gyermek
fejlődésével kapcsolatos tapasztalatainkat, észrevételeinket, javaslatainkat.
Szülői elégedettség felmérése (Parent Satisfaction Survey)
A CLC és a szülők közötti együttműködés, kommunikáció másik módja a szülők
elégedettségének és igényeinek felmérése kérdőív segítségével, névvel vagy anonim
formában.
Ezt a típusú felmérést az iskola vezetése a program indulásának kezdetétől, 1999-től
kezdve használja (bár kissé módosult formában) a KP program és a programban dolgozók
értékelésére, az adminisztratív szolgáltatások, az iskolai infrastruktúra véleményezésére.
A szülői elégedettség fokának rendszeres felmérése (általában 4 hetente, ciklusonként)
iránymutató a CLC vezetése (programigazgató és általános igazgató) számára.
A mindennapi operatív feladatokat ellátó alkalmazottak és mindazok, akik aktív részesei
a fáradságos, de örömteli és sikeres munkának, amit a Conductive Learning Centert jelent
családjaink és a tágabb közösség számára, egy szerves egységet alkotva működtetik az
intézményt. Fontos eredménye szervező munkámnak, munkánknak, hogy ötvözve a
magyar mentalitást az amerikai sikerorientált hozzáállással – ebben a sajátos
„kétkultúrájúságban” – működőképes szervezeti forma jött létre, mely záloga a rövid és
hoszútávú elképzelések, tervek megvalósításának.

6.5 A CONDUCTIVE LEARNING CENTER INFRASTRUKTÚRÁJA, TÁRGYI
FELTÉTELEI ÉS ESZKÖZRENDSZERE

Az AQ-nak, majd a CLC Igazgatótanácsának nem állt rendelkezésre a program
igényeinek megfelelő, saját tulajdonú épület, ezért az iskola másfél évtizedes története
során többször költözött ideiglenesen használatba vett vagy bérelt épületbe.
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ÉPÜLETEK
1. St. Stephen Catholic School (1999-2000-es tanév)
Az iskola címe: 750 Gladstone Dr SE, East Grand Rapids, MI 49506
Az AQ Boardjának (Igazgatótanács) több tagja is jó kapcsolatot ápolt a helyi St. Stephen
Catholic School vezetőivel, aminek eredményeként az induló KP program először egy,
majd 1999 őszétől két tanteremet kapott használatra az iskola épületében.
Michiganben tipikusnak mondható az, hogy az egyházközösség iskolát működtet119.
Grand Rapidsben 41 általános iskola fenntartója az egyház, ebből 25 iskola a katolikus
egyház kezelésében van120. A St. Stephen Catholic School 4 éves kortól 8. osztályig
biztosítja katolikus szellemben történő oktatást és nevelést az egyházközösség tagjai és
az érdeklődő családok gyermekei részére.
Az iskolaépület infrastrukturájának lényegi jellemzői a következők voltak:
Előnyök:


A KP programban részt vevő családok örömmel hozták gyermekeiket egy
családias méretű iskola épületébe.
Ugyanakkor azt is meg kell említenem, hogy – bár az iskola gyakorlatilag
befogadta a mozgásukban akadályozott gyermekek speciális programját – a
mindennapok során ez csak az épület közös használatában nyilvánult meg, és a
programok egymástól függetlenül működtek. A St. Stephen pedagógusai folyosói
találkozások során mindig kedvesen, odafigyeléssel fordultak az SNI gyermekek
felé, de semmilyen kezdeményezést nem fogadtak el, és nem is indítványozták,
hogy a KP programban részt vevő gyermekek az iskola által biztosított tanórai
vagy azon kívüli programokban, közös tevékenységekben részt vehessenek.



Az épület a közlekedés szempontjából az AQ-hoz közel helyezkedett el, így mind
az AQ hallgatók, mind a konduktorok számára könnyen megközelíthető volt.



Az iskola biztosította a konduktorok részére a speciális neveléshez szükséges
oktatási anyagok és motivációs kellékek elkészítéséhez nélkülözhetetlen
eszközöket.

119.

120.

Michiganben napjainkban 767, egyházközösségek által fenntartott magániskola működik (79%-a az
összes iskolának!). A 2014-2015-ös tanévben közel 1,5 millió gyermeket regisztráltak az iskolák.
Ebből az egyházi magániskolákban tanuló gyermekek száma 134,109.
Legnagyobb létszámmal a római katolikus egyház kezelésében álló iskolák (269 intézmény)
rendelkeznek: ezekben 68,151 gyermek tanul.
Grand Rapidsben 46 magániskola működik (12,441 tanuló), melyek 93%-át a keresztény egyházak
működtetik.
Iskolai adatbázis. http://www.privateschoolreview.com/michigan/grand-rapids. 2015. június 16.
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Az osztályok programjaival történő egyeztetést követően a könyvtár, a
tornaterem, a játszótér használatára is lehetőségünk nyílt.

Nehézségek:


Az iskola épülete csak részben volt akadálymentesítve (az 1. számú képen látható,
hogy mindkét bejárata csak lépcsőkön keresztül volt megközelíthető), ami
megnehezítette a gyermekek közlekedését.
Az osztálytermekhez nem tartozott vizesblokk, így az önkiszolgálási
tevékenységek tanítása és alkalmazása különleges szervezést és rendkívül sok időt
igényelt. Ez különösen étkezésnél és a szobatisztaságra nevelésnél jelentett
gondot.

1 sz. kép St. Stephen Catholic School


A KP tantermei az általános iskola osztályai mellett helyezkedtek el, így a
kisgyermekek felvétele, beszoktatatása során gyakran előforduló sírás zavarta az
általános iskola osztályaiban folyó nevelő-/oktató munkát.



A KP programokban részt vevő gyermekek létszámának növekedésével
párhuzamosan az iskola nem tudott több osztálytermet felkínálni, azaz, a program
kinőtte az épületrészt.



Az épületben nem állt rendelkezésünkre irodahelyiség, külön terem, amely a
szülőkkel, vendégekkel történő, csoportszobán kívüli, meghitt, személyes
megbeszélésekre lehetőséget adott volna.
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2. AQ Campus – a főiskola területe (2000-től a 2003-as tanév végéig)
Az iskola címe: 1607 Robinson Rd SE, Grand Rapids, MI 49506
A St. Stephen Catholic School épületéből való kiköltözést követően a programnak az AQ
adott otthont. A program a főiskola területén először a Child Development Center, vagyis
a dolgozók gyermekeinek fenntartott bölcsőde épületének kihasználatlan termeit kapta
meg, majd egy tanév elteltével egy másik, immáron önálló épületbe költözhettünk. A 8.
számú melléklet az AQ térképét mutatja, a CLC-nek otthont adó épületek megjelölésével.
Mindkét épület használata során két nagyméretű tanterem mellett további irodahelyiségek
is a rendelkezésünkre álltak. Az AQ-ban való tartózkodásunk három éve során a főiskola
a nyári programok idejére – az ideiglenesen megnövekedett szükségletek kielégítésére –
más épületekben további tantermeket biztosított a KP csoportok részére.

2. sz. kép Aquinas College Campus
Az iskolaépületek infrastrukturájának lényegi jellemzői voltak:
Előnyök:


Az AQ területe központi elhelyezkedésű, szépen ápolt, parkosított területén –
mint a 2. számú képen látható – mind a konduktorok, mind a családok szívesen
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dolgoztak, tartózkodtak.


A szomszédos épületben üzemelő főiskolai kávézóban a szülőknek barátságos
környezetben nyílt alkalmuk arra, hogy beszélgetéseik alkalmával megismerjék,
támogassák egymást.



A csoportszobák nagyméretűek, világosak, és konyharésszel ellátottak voltak.
(A 3. számú képen megfigyelhetők a nagyméretű, természetes fényt biztosító
ablakok, a családias hangulatú különálló épületek, és a rendezett, nyugalmat
árasztó parkosított környezet.)



A gyermekek önállóságra nevelését nagyban megkönnyítette, hogy a
vizesblokkok közvetlenül a tantermek mellett helyezkedtek el, így minden
nehézség nélkül meg lehetett közelíteni őket. Az épület, bár régi építésű volt,
mégis akadálymentes közlekedést biztosított a kerekesszékkel, illetve járókerettel
történő közlekedéshez. Az AQ POHI program hallgatóinak és az AQ dolgozóinak
„helyben” volt a konduktív iskola és a gyakorlóterület.

3 sz. kép Az Aquinas College területén elhelyezkedő CLC iskolaépületek


Az önálló épületben más programokat nem zavartunk, nem volt szükséges
másokhoz alkalmazkodnunk.



A szülőkkel való bizalmas megbeszélésekhez, adminisztrációs munkák
ellátásához külön irodahelyiségeket vehetett igénybe a program.

Nehézségek:


Az önállóság sok könnyebbséggel, ugyanakkor egy alapvető nehézséggel is járt.
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Mivel a CLC ebben az időben nem iskolaépületben működött, így nem volt
hozzáférésünk

könyvtárhoz,

játszótérhez,

tornateremhez.

A

program

elszigetelődött az iskolai légkörtől.


A parkolási lehetőség limitálva volt, ami nagymértékben megnehezítette a
családok iskolába érkezését, illetve távozáskor behatárolta a konduktorokkal való
konzultáció időtartamát, mert a kevés parkolóhelyet a szülők csak felváltva tudták
használni.



A gyermeklétszám növekedésével a program hamarosan kinőtte az addigi
kereteit, további terjeszkedésre, új csoportok alakítására nem voltak meg az
infrastrukturális feltételek.

3. Lake Michigan Academy (LMA) (2003 őszétől – napjainkig)
Az iskola címe: 2428 Burton S.E. Grand Rapids, MI 49546
A Conductive Learning Center konduktív pedagógiai munkáját – a napjainkban is otthont
adó – Lake Michigan Academy121 iskolaépületében bérelt, különálló, korszerű
szárnyában, az iskola alsó szintjén folytattuk.

3. sz. kép A Lake Michigan Academy épülete
Ahogy a 4. számú képen látható, az épület előtt több mint 50 gépkocsi parkolására van
lehetőség. A képen az akadálymentesített bejárat is látható, mely a parkolóból az
121.

Lake Michigan Academy – speciális iskola a magatartási problémákkal és tanulási zavarokkal küzdő
gyermekek és fiatal felnőttek számára.

122

önállóan beközlekedő (kerekesszékkel vagy más segédeszközzel járó) gyermekek és
fiatal felnőttek részére is könnyedén elérhető.
Az iskola berendezése, tárgyi feltételei:
A konduktív pedagógia csoportok négy nagyméretű tantermet, az alkalmazottak iroda-,
tárgyaló és más kiszolgáló helyiségeket, raktárakat használhatnak. Két teremhez tartozik
vizesblokk, az egyikben mosogatógéppel felszerelt konyha áll a csoport rendelkezésére.
Az épület és a tantermek is korszerűek, berendezésük igényes, a tantermek tágasak,
napfényesek, és mint a 4. számú fényképen látható, a berendezésük, bútorzatuk teljes
mértékben megfelel a konduktív pedagógiai program szükségleteinek.
A hagyományos és jellegzetes konduktív pedagógiai eszközöket: priccseket,
fokosszékeket, zsámolyokat stb. az MPANNI-ban használt eredeti bútorok alapján
készítették el helyi cégek a program indulásakor. A konduktív pedagógiai gyakorlatban
használt speciális bútorok egy részét egy a konduktív program szükségletét jól ismerő
asztalos vállalkozó korszerűsítette. Praktikus, jó minőségű, kemény fából elkészített,
sérülésspecifikus eszközöket, bútorokat, pl. állítható magasságú lábakkal felszerelt
priccseket, zsámolyokat, állást, járást, közlekedést és helyzetváltoztatást megkönnyítő,
fejlesztő eszközöket, egyszerűen a priccshez rögzíthető kapaszkodó rudakat tervezett és
alkotott programunk részére. Iskolánk bútorkészletét folyamatosan felújítjuk, cseréljük,
bővítjük.
Az oktatás egyéb tárgyi feltételei, eszközrendszere:
A szemléltető, motivációs eszközök, a gyermekek életkorának megfelelő fejlesztő
játékok, könyvek cseréje folyamatos, a kelléktár időszakosan bővül. Az audiovizuális
eszköztár a XXI. századi igényeknek is megfelel.
A dekoráció, a szemléltető és motiváló eszközök elkészítéséhez sokféle anyag és
berendezés áll a konduktorok rendelkezésére. A konduktív pedagógiai program és a
gyermekek egyéni fejlődésének dokumentálására minden konduktor részére szkennert,
nyomtatót, saját használatú számítógépet és egyéb irodai eszközöket biztosít az iskola.
Az iskolaépület infrastrukturájának lényegi jellemzői:
Előnyök:


Az iskolai környezet.

Az épület felső szintjén a Lake Michigan Academy

(alternatív általános és középiskola) 1-12. évfolyamon kínál kislétszámú
csortokban oktatási-nevelési programot.


A programunk az épület egy különálló szárnyában helyezkedik el, így a felső
szinten folyó tanórákat nem zavarja.
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Az épület iskolának épült, tágas folyosókkal és nagyméretű tantermekkel, így az
előírt szabályoknak (rendészeti és tűzvédelmi szabályok) hiánytalanul megfelel.



A különböző szabadidős foglalkozások, nehezített állás-járás programok ideális
tere a parkosított környezet és játszótér.

Nehézségek:


A programnak jelenleg helyt adó épületrészt 2017-ig bérli a CLC fenntartója,
ezért nagyobb beruházásra, költséges korszerűsítésekre nincs lehetőség – a CLC
igazgatótanácsa napjainkban új épület építését, esetleg bérlését tervezi.



Periodikusan – elsősorban a nyári táborok alkalmával – a KP programba felvehető
gyermekek számát a rendelkezésünkre álló épületrész kapacitása behatárolja.
Az épületrész befogadóképességét meghaladó érdeklődés esetén a családok
várólistára kerülnek, és sajnos nem minden esetben kerülhetnek be a KP
programba az általuk preferált időpontban.



A program fejlődésével együttjáró, a fokozatosan növekvő és változó igényeket
kiszolgáló, illetve a programhoz szabott funkciókat ellátó helyiségek (speciális
játszótér, uszoda, önálló életvitel tanulását biztosító terek, mint pl. a gyermekek
méretéhez igazodó fürdőszobák, konyhák), valamint megfelelő számú és méretű
irodahelyiségek, konferenciatermek stb. hiánya.



Az AQ-tól és a Ronald McDonald Háztól való távolság (gépkocsival 8-10 perc).
Grand Rapidsben – mint minden közepes méretű (120-210 ezer lakos), autós
közlekedési rendre épített amerikai városban – a tömegközlekedés megoldatlan,
vagy rendkívül limitált. Ebből adódóan esetenként külön szervezést igényel a saját
gépkocsival nem rendelkező hallgatók, illetve családok közlekedésének
megoldása.

A Conductive Learning Center épülete és felszereltsége alapvetően kiszolgálja a
programot, ugyanakkor a meglévő infrastruktúra nem ad lehetőséget sem az ellátottak
létszámának növelésére – a jelentkezők száma az utóbbi években folyamatosan
emelkedik –, sem a ma már igényként felmerülő új szolgáltatások (pl. digitális táblák,
digitális padló a kulturális és digitális kompetencia fejlesztésére), programok (pl.
életvitel-program) bevezetésére.
Szintén nehézséget jelent, hogy az iskolai keretek között megrendezett különleges
alkalmakra, ünnepségekre, rendezvényekre nem áll rendelkezésünkre megfelelő helyiség,
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így (a szigorú szabályok miatt) nem egyszerű feladat például az AQ színházépületébe
történő átközlekedés megszervezése a nyári program zárásaként tradicionálisan
megrendezett produkcióra.
Az iskola igazgatótanácsának célja – a „petői hagyományok” megtartása mellett – olyan
iskolaépület biztosítása, mely a folyamatosan működő KP program szükségleteit
ideálisan kiszolgálja, és ezen túlmenően lehetőséget teremt a szolgáltatások bővítésére
(pl. tankonyha, akadálymentes fürdőszobák, előadóterem, szülőknek, testvéreknek
pihenőszoba, játszószoba kialakítása, illetve nem utolsósorban iskolai rendezvényekre,
előadások megrendezésére megfelelő méretű auditorium kialakítása színpaddal stb.).
Célunk egy a XXI. század követelményeinek megfelelő intézmény megvalósítása,
melyben a növendékeknek és a pedagógusoknak a kor igényeinek megfelelő információs
és kommunikációs technológiák is hozzáférhetővé válhatnak a mozgásukban korlátozott
gyermekek nevelése és oktatása során.
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7. A CONDUCTIVE LEARNING CENTER NEVELÉSI PROGRAMJA
A Conductive Learning Center, a konduktív nevelés iskolai modelljének kísérlete –
képzési feladatai mellett – tanévenként 65-70, mozgásában akadályozott gyermek
konduktív nevelését biztosítja, korai csecsemőkortól 26 éves korig122.
A CLC egyedi felépítésű magánintézet, mely magán viseli mind az MPANNI intézményi
egységei által nyújtott KP program sajátosságait, mind az amerikai iskolai programok
néhány jellemzőjét (választható curriculum, tanrend stb.). Mindkettőt figyelembe véve,
de egyedi formában kínálja programját a mozgásában akadályozott gyermeket nevelő
családok számára.
Az éves tanrend – a fenntartó igazgatótanács döntésének értelmében – a körzeti, állami
finanszírozású iskolák (Grand Rapids Public Schools) éves naptári rendjét követi. Ennek
értelmében tanévünk szeptemberben, a Labor Dayt 123 követő keddi napon kezdődik, és
június első péntekjén ér véget. A nagymértékű érdeklődés kielégítésére a program
kezdete óta nyári csoportokat is szervezünk az érdeklődő családok részére.
A CLC nevelési és oktatási programja tartalmában és megvalósítási kereteiben is példa
nélküli. Akárcsak más michigani magán nevelési intézmények, iskolánk is maximális
szabadságot élvez programjának kialakításában, és nem kötelezhető más állami vagy
körzeti oktatási, nevelési programok figyelembe vételére, alkalmazására.
A szakmai vezetés szuverén joga – a program tartalmán kívül – meghatározni azokat a
feltételeket, melyek alapján kiválogatja az iskola programjába jelentkező érdeklődőket.
Annak érdekében, hogy dinamikus, az egyént fejlődésre motiváló csoportokat
alakíthassunk ki, elengedhetetlen feltétel a csoportba illeszthető, tanulásra képes, így a
konduktív nevelésre alkalmas növendékek felvétele. Első lépésként fontos tisztázni azt,
hogy a konduktív nevelés kinek és mikor ajánlható, és azt is, hogy kiknek javaslunk más
– fejlődését az egyéni igényeinek megfelelően a leghatékonyabban elősegítő – nevelésioktatási módszert, esetleg egészségügyi ellátást.

122.

123.

Az USA-ban az államok hatáskörébe tartozik, hogy hány éves korig kötelezik az iskolákat az SNI
gyermekek foglalkoztatására. Michigan államban 26 éves korig a lakókörzeti iskola feladata a fiatal
felnőtt nevelése, ha azt a szülők kérik.
Tradicionálisan szeptember első hétfőjére eső nemzeti ünnep, mely a nyár végét és a tanév kezdetét
jelzi. A régi idők szakszervezeti mozgalmának emlékét manapság az amerikai futball szezonkezdete
homályosítja el.
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A FELVÉTEL MENETE – KONDUKTÍV VIZSGÁLAT
Az iskola programjába való jelentkezéskor a szülő/k jelenkezési lap kitöltésével (levélben
vagy e-mailben) a weboldalunkon (www.conductivelearningcenter.org) jelzik részvételi
szándékukat.
Ha a konduktív nevelést határozottan kizáró ok nem merül fel, a gyermeket személyes
rendelési vizsgálatra hívjuk be.

Amikor a személyes megjelenés nem lehetséges,

megadott szempontok alapján videofelvételt kérünk, melyhez az útmutatót a szülők
szintén az iskola weboldalán találják meg.

(Szociális interakciók, alapvető

helyzetváltoztatási feladatok megoldása, önkiszolgálási tevékenységek.)
1999-2013 között 689 család jelentkezett a programba.124
A jelentkezők lakóhely és nemek szerinti megoszlását a 9. számú táblázat mutatja be.

9. sz. táblázat Az 1999-2013 között a CLC-be jelentkezettek és a programban részt vett
növendékek földrajzi megoszlása
Jelentkezők

Michigan (MI)

USA-nem MI

Más ország

Összesen

328

339

22

689

A programban
részt vett

179

175

10

364

%

54,57%

51,62%

45,45%

52,83%

(Conductive Learning Center statisztikai adatai, Benyovszky, 2014)
A jelentkezők 52,83%-a nyert felvételt, azaz 364 gyermek vett részt 1999 és 2013 között
a programban. Mint a 9. számú táblázat szemlélteti, a jelentkezett gyermekek alig több
mint a fele került felvételre, tehát sokan nem kezdték, vagy nem kezdhették meg
iskolánkban a konduktív nevelést.
Ennek hátterében különféle okok keresendők, melyek közül tapasztalataim szerint a
következők a leggyakoribbak:
1. Azon esetekben, mikor a konduktív nevelést javasoltuk, azaz a gyermek felvételt
nyert a programba, de mégsem kezdte meg a KN-t:

124.

Ez a szám kizárólag a beérkezett jelentkezései lapokat reprezentálja. Azon érdeklődők száma, akik
e-mailben, vagy telefonon érdeklődtek a program iránt, ennél jóval magasabb, de pontos adataink erről
nincsenek.
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A család csak megadott időpontban szeretné a programba történő felvételt, de
abban a konkrét időpontban túljelentkezés van.

(Ez többnyire a nyári

programokat érinti.)


Egészségügyi, családi vagy egyéb ismeretlen okból a szülők lemondták a
részvételt.



Anyagi okok miatt: a várt segítség, támogatás elmaradt, és a szülők nem
tudták a tandíjat kifizetni. A CLC éves költségvetésében egyébként szerepel
tandíjtámogatási keret. (Alkalmanként, egyéni elbírálás után, méltányossági
alapon a teljes összeg elengedésére is lehetőség van.)



A szülő nem tudja megoldani gyermekének iskolába szállítását.125

2. A személyes vagy videofelvétel alapján történő vizsgálat után a gyermeknek a
konduktív nevelés megkezdését nem javasoltuk.
Rendkívül fontosnak tartom ezekben a helyzetekben a vizsgálaton részt vevő
szülőkkel, vagy/és más családtagokkal való őszinte, de minden esetben segítő
szándékú kommunikációt, ugyanis a szülő gyakran még hónapok, évek után is
„sokkos” állapotban van, viaskodik önmagával, gyermeke „másságának”
elfogadásával, és kitaratóan keresi a megoldást.
A konduktív vizsgálat során mindig arra összpontosítunk, hogy a gyermekben
rejlő értékekre, meglévő képességekre hívjuk fel a szülő figyelmét, és ne a
rendellenességet, a normálistól való eltérést hangsúlyozzuk (amivel a szülő már
úgyis tisztában van). Nagyon fontos, hogy ezekben az esetekben – a konduktív
nevelés helyett alternatív fejlesztési lehetőségeket kínálva – azt emeljük ki, hogy
a konduktív nevelés miért nem optimális megoldás a gyermek foglalkoztatására,
és sohasem fogalmazunk úgy, hogy a gyermek alkalmatlan a fejlesztésre.
Mindent el kell követnünk annak érdekében, hogy amikor a szülő kilép az iskola kapuján,
ne kudarcként, „a megmérettetésen való meg nem felelésként” élje meg a találkozást,
hanem úgy, hogy egy olyan szakemberrel találkozott, aki segíti őt abban, hogy rátaláljon

125.

Az USA nagyvárosainak kivételével, a tömegközlekedés nem az első számú közlekedési forma.
A kisvárosi tömegközlekedési infrastruktúra fejlesztésére nem fektetnek nagy hangsúlyt, mivel „a
szabadság egyik szimbólumaként” is fölfogható személygépkocsi a családok mindennapi életének
nélkülözhetetlen eszköze. A Conductive Learning Center fejlesztő programjaiban részt vevő,
iskoláskor alatti, vagy magániskolában tanuló gyermekek esetében, amikor mindkét szülő teljes
munkaidőben dolgozik, vagy a családban csak egy autó áll rendelkezésre, a gyermek közlekedését nem
minden esetben tudják megoldani a szülők. Az iskolába jaró (nem otthon tanuló) gyermeknek a
körzeti, állami finanszírozású iskola reggel (iskolába menet) és tanítás után menetrendszerűen
biztosítja a sárga iskolabusszal való a közlekedést. A szülőknek nem kell megszervezni a gyermekük
szállítását, de ebben az esetben külön foglalkozásokra sem tudnak járni.
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a mindennapos küzdelmeket segítő, fejlesztő módokra. Nincs olyan helyzet, amikor ne
tudnánk tanácsot adni és olyan feladatokat, „praktikákat” javasolni, melyek kisebbnagyobb segítséget nyújthatnak a szülőknek a mindennapokban.

A konduktornak

nemcsak a szakmai szempontokat, de döntésének morális súlyát is fel kell mérnie – mind
a család, mind a konduktív pedagógiai csoportban foglalkoztatott (konduktív nevelésre
alkalmas) gyermekek érdekében.
Ugyanakkor azt is meg kell említenem, hogy napjaink KP gyakorlatának, nemzetközi
szakmai találkozóinak aktuális vita kérdései:


Melyek a konduktív nevelés indikációi, azaz, mik a „feltételei” a KP eredményes
alkalmazásásának?



A CP-vel diagnosztizált gyermekek mellett, melyek azok a sajátos nevelést
igénylő esetek, fogyatékossággal élő csoporttok, akiknek a fejlesztésére alkalmas
a konduktív nevelés?



Milyen mértékben engedheti meg a KP gyakorlata – konduktív nevelés felé
irányuló szükségletekre és igényekre reagálva – a nem központi idegrendszeri
eredetű fejlődési rendellenességek, sérülések következtében mozgásukban
akadályozott és/vagy súlyos értelmi, magatartási problémákkal élő gyermekek
felvételét a konduktív nevelési programba?

Meggyőződésem, hogy a Conductive Learning Centerben a KP indikációjának karaktere,
a konduktív vizsgálat során történő tanácsadás, a konduktív nevelésre alkalmas
gyermekek „szűrése” és „kiválasztása” nagymértékben hozzájárult és járul napjainkban
is a hagyományok követésen alapuló innovatív program arculatának kialakításához.

A KONDUKTÍV NEVELÉS INDIKÁCIÓI
Az elmúlt több mint 70 év során a konduktív nevelési gyakorlat jelentős változásokon
ment keresztül, nemcsak a nevelés és a képzés fejlesztésének tartalmában, de a
mozgásukban akadályozott növendékek szelektálásának kritériumaiban is.
A kezdetekben Pető és az általa vezetett intézet az ellátottak széles körének biztosított
foglalkoztatást:

többek

között

asztmásoknak,

Heine-Medin-kóros

betegeknek,

izomdystrophiával élőknek stb. Évtizedek alatt alakult ki, „tisztázódott le” az MPANNI
profilja, a KP által leghatékonyabban fejleszthető tünetcsoportok és a konduktív
foglakoztatási formák karaktere. Az intézet gyermekkorban a központi idegrendszer
sérülése következtében mozgásukban akadályozottá vált – túlnyomóan agyi bénulással
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(cerebralis paresis), illetve a korai életkorban nyitott gerinccel (spina bifida) élő –
gyermekek fejlesztésére specializálódott.126
Dr. Balogh Erzsébet gyermekneurológus, a konduktív nevelés – mint alternatív
pedagógiai rehabilitációs módszer – alkalmazását a következő esetekben javasolja
(Balogh, Kozma, 2009):
1. Minden kisgyermeknél – kórformától és eredettől függetlenül –, ahol a motoros
fejlődés lemaradást vagy patológiás fejlődést mutat, de a gyermek kognitív
fejlődése ígéretes.
2. A spasztikus, dystoniás/dyskinetikus CP bármely formájában, ha az érdeklődés
felkelthető. Ugyanakkor, a spasztikus CP estében lehetőleg 3 éves kor előtti
kezdést javasol, míg a dyskinetikus formáknál bármely életkorban ígéretesnek
tartja a KN megkezdését.
3. Dr. Balogh egyedi elbírálást javasol:


Spina bifida esetében.



Spinális tumorok, traumák, koponyatraumák és agytumorok posztoperatív
állapotában.

Dr. Balogh (Balogh, Kozma, 2009) ezen esetekben a KP rövid távú hatását a
mozgáskoordináció fejlődésében, míg hosszú távú eredményét – a tanulás útján kialakuló
– a globális teljesítőképességek javulásában látja bizonyítottnak. Ugyanakkor azt is
kiemeli, hogy a KP eredményességét behatárolja az organikus agyi lézió, ennek
természete, lokalizációja, kiterjedése, létrejöttének időpontja, illetve hangsúlyozza, hogy
a KP hatékonyságát biológiai okok mellett a fejlesztés kezdetének időpontja és a
szociális–családi háttér is erősen befolyásolja.
Dr. Balogh javaslata szerint– amit az MPANNI felvételi kritériumaihoz hasonlóan a
CLC-ben is maximálisan szem előtt tartunk – : „Nem tanácsos ajánlani a konduktív
nevelést a csontrendszer, az ízületi rendszer vagy az izmok betegségei, végtaghiányok
esetén, a spinális motoneuron és a perifériás neuron betegségei esetében, szisztémás
gyorsan progrediáló anyagcsere-betegségekben, teljes vakság esetén, nem kontrollálható
epilepszia esetében és mély mentális hiánytünetek esetén.”127 Szintén nem javasolt a KP
alkalmazása a genetikailag determinált, vagy heredodegeneratív idegrendszeri
126.

127.

Munkámban a gyermek és fiatal felnőttkori KP növendékeinek csoportját vizsgálom.
Tanulmányomban a felnőttek konduktív nevelésének és feljesztésének tünetspecifikus csoportjaira
nem térek ki.
Dr, Balogh, Kozma (2009): A konduktív nevelés gyermekneurológiai indikációja. Ideggyógyászati
Szemle, 62. (1-2) 13.
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betegségből adódóan mozgásukban akadályozott gyermekek esetében, mivel náluk – a
tudomány mai állása szerint – nem várhatunk eredményes orvosi megoldást, de azt sem,
hogy bármely rehabilitáció – beleértve a KP eszköztárát is – olyan módon segít, ahogyan
az a CP-s gyermekek esetében joggal remélhető: hogy az idegrendszer plaszticitása révén,
a tanulás által kedvező funkcionális anatómiai változások, strukturális átalakulások is
bekövetkeznek. (Balogh, Kozma, 2009)
Észak-Amerikában dolgozó konduktorokkal folytatott interjúim során azt tapasztaltam,
hogy szinte mindegyikünk belekerült abba a kellemetlen szituációba, hogy negatív
kilátásokkal prognosztizált – például genetikaliag determinált, heredodegeneratív
idegrendszeri betegséggel és/vagy súlyos értelmi vagy érzelmi fogyatékossággal élő –
gyermekek szülei igényelték a konduktív nevelés alkalmazását.
A szülők, mivel maguk finanszírozzák a program költségeit, esetenként úgy gondolják,
hogy csak az ő döntésükön múlik gyermekük felvétele, tehát szolgáltatásként
megvásárolhatják a konduktív nevelést. A helyzetet tovább súlyosbíthatja az is, amikor
az iskola anyagi biztonsága érdekében a program fenntartója a szakmai érdekek elé
helyezi a gyermek felvételét, azaz, ha esetenként fontosabb a „fizető létszám” (tandíjból
befolyó pénz), mint a szakmaisággal és felelősséggel vállalt dinamikus konduktív
csoportok kialakítása. Nem könnyű feladat, de a konduktornak (meglévő tudása és
tapasztalata alapján) felelősséggel fel kell vállalnia, amennyiben a KP nem vezethet
eredményre, még akkor is, ha nehéz szembenézni a szülők mérhetetlen bánatával,
csalódottságával, és esetenként a szülői nyomásgyakorlással.
Meggyőződésem, hogy a Conductive Learning Center által kínált KP program arculatát
és sikereit (mind az amerikai, mind a KP nemzetközi színterein) az a tény határozza meg,
hogy a szülők által megfogalmazott elvárások és az alapos konduktori megfigyelés
összhangba hozása nyomán születnek meg a döntések. Mindketten tévedhetnek, ezért a
vitatott esetekben hosszabb a döntési időszak. A konduktor keresi a konduktív pedagógia
módszerével fejleszthető teljesítmények előjeleit, kontaktus létesítésére való képességet
és elsősorban központi idegrendszeri eredetű sérülés következtében diszfunkciós,
feltételezetten tanulásképes gyermekek fejlesztését vállalja fel.
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7.1 A CLC NÖVENDÉKEI
– NÉHÁNY JELLEMZŐ STATISZTIKAI ADAT TÜKRÉBEN

Izgalmas kérdése a kutatásnak, milyen azonosságokat és különbségeket találunk a CLC
és az MPANNI statisztikai adatainak összehasonlításával, ha követjük az MPANNI
szelekciós kritériumrendszerét és a tradicionális, petői alapelvekre épülő KP gyakorlatát.
Elsősorban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy az amerikai gyermekek kórkép,
születési súly/hét, nemek szerinti adatainak százalékos megoszlása közelít-e az MPANNI
adatbázisában nyilvántartott adatokhoz.

(Az MPANNI minden ellátási területére

egységesen kiterjesztett adatfeldolgozási rendszer kialakítása folyamatban van, ezért az
adatbázis csak egy szegmentje volt hozzáférhető és feldolgozható.)
Fontosnak tartom – az amerikai statisztikai adatfeldolgozás protokollját128 követve –,
hogy bemutassam a CLC növendékeinek nagyrasszok szerinti hovatartozását, és
összehasonlítsam Grand Rapids állami iskoláinak populációját a CLC populációjával.
Végül a földrajzi adatok feldolgozásával bemutatom, hogy miért és miképp befolyásolta
és befolyásolja napjainkban is a program szerkezetének kialakítását, a programtervezést
a lokális és nem lokális érdeklődés kielégítésére irányuló törekvés.
A NÖVENDÉKEK FŐBB DIAGNÓZIS SZERINTI MEGOSZLÁSA
Hipotézisemben feltételeztem, hogy az amerikai gyermekek kórkép129 szerinti adatainak
százalékos megoszlása közelít az MPANNI adatbázisában nyilvántartott adatokhoz.
E feltételezésem igazolásához a CLC programjában 1999 és 2013 között részt vett
gyermekek (364) adatait az MPANNI 2008 és 2012 konduktív óvodai nevelésben
részesült gyermekek (308) – rendelkezésemre álló adataival hasonlítottam össze.
Az MPANNI-ban 2008 és 2012 között konduktív óvodai nevelésben részt vett 308
gyermek főbb diagnózis szerinti felosztását a 1. számú diagram mutatja be.

128.
129.

http://www.fda.gov/RegulatoryInformation/Guidances/ucm126340.htm. 2015. október 27.
A CP diagnózis felállításához nincs teszt vagy vizsgálat, mely kizárhatja vagy megerősíti azt, így az
orvosi protokoll és szakirodalom, a nagyon súlyos esetekben nem sokkal a gyermek születése után,
míg a közepesen súlyos tünetegyüttesnél a gyermek 12-18 hónapos korára javasolja a diagnózis
felállításának idejét. A CP teljes tünetegyüttese leginkább a kisgyermekkor idején alakul ki, de még
akkor sem minden esetben jelentkeznek a későbbi motoros diszfunkcióra jellemző tünetegyütteseket.
„Általában a 4-5 éves életkort tekinti az irodalom mérvadónak a CP végső kialakulására.”
(Egészségügyi Közlöny, 2010. szeptember 30. 21, 2998.)
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1. sz. diagram: 2008 és 2012 között az MPANNI programjában részt vett gyermekek
főbb tünetcsoport szerinti megoszlása (N=308)
A diagramról leolvasható, hogy az adott
SPB
(7)
2%

Orth.
(42)
nCP14%
(29)
9%

időszakban 42 gyermek, azaz az MPANNI
óvodatagozatának

csoportjaiban

a

foglalkoztatottak 14%-a a tagozat „fordított
CP
(230)
75%

integrációs” programjában részt vevő, sajátos
nevelést nem igénylő óvodás volt.
Az intézet törekvése az, hogy a folyamatosan
növekvő érdeklődés kielégítésére a fordított
integráció

elve

szerint

működő

csoportkínálattal, a programválaszték és a szakmai kompetenciák bővítésével reagáljon a
megváltozott igények teljesítésére130.

2/a,b. sz. diagramok: 1999 és 2013 között a CLC-2/a. (N=364), illetve 2008 és 2012
között az MPANNI-2/b. (N=266) programjában részt vett gyermekek főbb tünetcsoport
szerinti megoszlása
nCP
(30) SPB
8% (22)
6%

nCP
(29) SPB
11% (7)
3%
CP
(312)
86%

CP
(230)
86%

A CLC programjának szolgáltatásait kizárólag SNI gyermekek és családjuk veszi
igénybe, ezért a további összehasonlító statisztikai vizsgálatokban az egészséges
(orthofunkciós) gyermekek adatai nem szerepelnek.

130.

MPANNI pedagógiai programja (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltan) 2013. április 12.
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A 2/a,b. számú diagramok adataiból leolvasható, hogy mindkét intézményben a KP
alkalmazásának legnagyobb létszámú területe a gyermekkori CP. Feltételeztem, hogy a
főbb diagnózisok adatai – a százalékos értéket vizsgálva – közelíteni fognak. A vizsgálat
eredménye meglepő módon kimutta, hogy az adott intervallumban az MPANNI
óvodatagozatán foglalkoztatott SNI növendékek és amerikai CLC növendékek
százalékos megoszlása pontosan megegyezik (86%), így hipotézisem beigazolódott.
Ugyanakkor a KP-ben részt vett nem-CP esetek és a spina bifidával élők aránya jelentős
különbséget mutat a két intézmény statisztikájában. Az MPANNI tapasztalatai szerint a
nem-CP esetek száma egyre nőtt (11%), míg a spina bifidások száma folyamatosan
csökkent (3%). A CLC statisztikai adatai szerint ellenben a spina bifidás gyermekek (6%)
aránya a CLC-ben megközelíti a más, nem-CP esetek (8%) számát.
(A spina bifidával élő gyermekek részvételével a következőkben részletesebben
foglalkozom.)
Az MPANNI tapasztalatai szerint a nem-CP esetek száma folyamatosan nő. (Balogh,
Benyovszky 2011).

Ennek hátterében két meghatározó tényező áll: egyrészről a

differenciált diagnosztika új lehetőségeket teremtett az eddig CP-s tünetcsoportba sorolt
gyermekek diagnózisának pontosabb meghatározásában, másrészről az MPANNI –
különösen kisgyermek és óvodás korban – több, a KP-alkalmasság szempontjából
határesetnek minősülő, nem tradicionális esetet is felvállal.
A két intézmény adatait összehasonlítva, a főbb diagnózisok százalékos vizsgálatának
eredménye előrevetíti azt, hogy az MPANNI-program felvételi kritériumait adaptáló
CLC populációja alkalmas arra – egyéni biológiai fejlettségére és a fejlődéséhez
biztosított szociális/kulturális lehetőségeire építve –, hogy a tradicionális konduktív
pedagógiai elveken alapuló nevelési módszerrel hatékonyan fejleszthető legyen.

A KORASZÜLÖTTEK ARÁNYA
A “Korán születtem” – Globális akciójelentés a koraszülésről (Born Too Son – The
Global Action Report on Preterm Birth 2012) beszámoló többek között arról ír, hogy:


az újszülöttek 10%-a jön a világra koraszülötten, és minden 10 újszülöttből 1
koraszülött,



a koraszülöttek száma szinte minden országban növekszik,
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a világon évente egymillió koraszülött csecsemő hal meg nem sokkal a születését
követően, és további sokmillió szenved mozgásproblémától, neurológiai vagy
tanulási zavaroktól.131

A gazdaságilag fejlett országokban is magas arányban születnek idő előtt az újszülöttek
(az USA-ban 2013-ban a 3,932,181 megszületett gyermek 11,4%-a volt koraszülött).132
A WHO javaslata alapján azokat az újszülötteket tekintjük koraszülöttnek, akik a 37-dik
terhességi hét előtt jönnek világra, és/vagy születési súlyuk 2500 grammnál kevesebb.133
A koraszülött gyermekek csoportja rendkívül heterogén a születési súly, gesztációs kor
és a születési komplikációk szempontjából is.
A megdöbbentő statisztai adatok ellenére, a kiváló szakorvosi ellátás mellett az életben
maradási esélyük sokkal magasabb, mint a kevésbé fejlett országokban.
Budapesti megfigyelés szerint (Balogh, 2005) a volt koraszülöttek magas aránya igényli
a konduktív nevelést. Az MPANNI adatai szerint a növendékek 49,5%-a idő előtt és/vagy
2500 gramm súly alatt született, azaz koraszülött volt. (Balogh, Bejczi 2014)
Kutatómunkám során megvizsgáltam, hogy a CLC növendékei között milyen arányban
fordultak elő koraszülöttek, mind a CP, mind a nem CP eseteknél.
A CLC-be történő felvételkor az iskola adatbázisába felvesszük a gyermekek
kórtörténetét: a gyermek születési súlyára és a gesztációs időre vonatkozó adatokat is.

A Conductive Learning Center programjában részt vett gyermekek 50%-a (183)
koraszülött volt, attól függetlenül, hogy CP-vel volt diagnosztizálva, vagy sem. Számos
kutatás foglalkozott és foglalkozik napjainkban is a koraszülöttség rövid és hosszú távú
kimenetelével.

A koraszülöttség rizikófaktor az agyi károsodás kialakulására, így

magatartászavarok, érzékszervi károsodások, tanulási nehézségek, mozgáskoordináció és
a CP kialakulására is.
A 10. számú táblázat mutatja a CLC növendékeinek a főbb tünetcsoportok, nemek és
gesztációs idő szerinti megoszlását.

131.
132.
133.

http://www.diagnozis.hu/globalisan_novekszik_a_koraszulesek_szama/ 2015. december 4.
http://www.cdc.gov/nchs/fastats/births.htm 2015. december 4.
A szakirodalom a koraszülöttek csoportját további alcsoportokra bontja:
1000 g alatt születetteket az extrém kis súlyúak csoportjába,
1001-1500 g között születetteket a nagyon alacsony születési súlyú csoportba,
1501-2500 g között születetteket az alacsony születési súlyú csoportba sorolja.
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10. sz. táblázat: 1999-2013 között a CLC programjában részt vett gyermekek
gesztációs idő szerinti megoszlása (N=364)
CP
Születési hét
Koraszülött
(Premature)
Időre született
(Full term)
Túlhordott
(Post term)
N/A*

nCP

SPB

fiú

lány

fiú

lány

fiú

lány

105

59

7

0

8

4

81

52

11

11

5

5

2

2

0

0

0

0

7

4

0

1

0

0

195

117

18

12

13

9

(Conductive Learning Center statisztikai adatai, Benyovszky, 2014)
A programban részt vett gyermekek közül kiugróan nagy százalékot képviselnek a
koraszülött CP fiúk (34,77%).

Az orvostudomány fejlődésével ma már a 23-24.

gesztációs hétre és 500 gramm fölött született újszülöttet is életben tudnak tartani.
Az életben maradás prognosztizálására egzakt adatok nincsenek, de a szakirodalom 17%
és 47% közé teszi a túlélési esélyt. A statisztikai adatok szerint 17 extrém koraszülött –
programunkban részt vett – gyermek kapta meg az esélyt az életre.
A születési súly szerinti részletes adatokat bemutató 11. számú táblázat alapján kiderül,
hogy 200 gyermek született 1500 gramm alatt, azaz a növendékek 55%-a.
A születési súly szerint is a CP tünetcsoport száma a legmagasabb, 172 gyermek.
11. sz. táblázat: Az 1999 és 2013 között a CLC programjában részt vett gyermekek
születési súly szerinti megoszlása (N=364)
CP
SZÜLETÉSI SÚLY
(gramm)

(lb.oz.)

fiú

nCP

SPB

lány

fiú

lány

fiú

lány

Összesen

1000 alatt

2 lb 3 oz

32

25

3

0

1

0

61

1000-1500

2 lb 4 oz – 3 lb 6 oz

23

15

1

0

0

0

39

1501-2500

3 lb 7 oz – 5 lb 9oz

52

25

10

11

2

0

100

2501-4500

5 lb 10 oz – 9 lb 8 oz

72

46

4

0

10

9

141

4501 fölött

9 lb 9 oz

9

2

0

0

0

0

11

7

4

0

1

0

0

12

195

117

18

12

13

9

364

N/A*
Összesen

(Conductive Learning Center statisztikai adatai, Benyovszky, 2014)
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*A CLC növendékei között több, más országból örökbefogadott gyermek volt. Jellemző
erre a gyermekcsoportra, hogy a születés körülményeiről nincs adatuk az örökbefogadó
szülőknek, ezért a diagramon ezen esetek “nincs adat”-ként (N/A) szerepelnek.
Az MPANNI – rendelkezésemre álló – és a CLC adatbázisát összehasonlítva
megállapíthatjuk, hogy a két intézmény közel minden második növendéke koraszülött
volt.
A KN-t nem az előzmények (születési kórtörténet) alapján választják a szülők, hanem azért,
mert megoldást, lehetőséget keresnek gyermekük személyiség- és mozgásfejlesztésére.
Csak utóbb derül ki, hogy az ilyen gyermekek jelentős százaléka koraszülött volt.
A koraszülöttek normális mozgásfejlődése számos megismerésre érdemes jellemzőt
mutat, amelyeket a konduktor-pedagógus a képzés során elsajátít. (Balogh, Benyovszky
2011)

NEMEK ARÁNYA
Vekerdy Tamás a pszichológus szemszögéből is érdemesnek tartja a nemekre jellemző
különbségeket megjegyezni. „... a lányok megszületésüktől kezdve ellenállóbbak és
egeszségesebbek, mint a fiúk. Már a csecsemőhalandóság is több áldozatot szed a fiúk
köréből ... aztán a gyermekkori betegségek, pszichés problémák ... a gyermekorvosi és
gyermekpszichológiai rendelőkben mindig sokkal több a fiú páciens, mint a leány ... ”134
Megfigyelését saját tapasztalataim is alátámasztják. A statisztikai adatok elemzésekor
kétséget kizáróan kiderült, hogy a CLC programjában számottevően több a fiú, ezért
kutatásomhoz szakirodalmi adatokat gyűjtöttem arra vonatkozóan, hogy jellemző-e a
nemek szerinti megoszlás a CP-s kórképekben, vagy nem. Kérdés, hogy van-e jelentős
eltérés az MPANNI és a CLC KP programban részt vevő gyermekek nemek szerinti
arányszáma között.
Az orvosi szakirodalomban135 2-3/1000 élve született gyermekre adja meg a cerebralis
paresis előfordulási gyakoriságát. Relatív nagy vizsgálati szám alapján (3454 eset) több
centrumban vizsgálták meg CP kórképekben a nemek szerinti megoszlást (Surveillance
of Cerebral Palsy in Europe – SCPE). A kutatás alapján arra az eredményre jutottak,

134.
135.

Vekerdy Tamás (2003): Milyen iskola kell a gyerekeknek?. Filum Kiadó, Budapest. 82.
S N Jarvis (2005): Case gender and severity in cerebral palsy varies with intrauterine growth. Arch
Dis Child;90:474-479 doi:10.1136/adc.2004.052670 http://adc.bmj.com/content/90/5/474.full. 2015.
november 30.
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hogy míg a lányok esetében 1.7-1.8, addig a fiúknál 2.2-2.3 ez a érték, vagyis ez a
probléma mintegy 30%-kal több fiút érint.
A szakirodalom az utóbbi évtizedben e kérdéssel kapcsolatban megosztott.
Az SCPE kutatási eredményével ellentétben egy svéd közlés 136 azt állítja, hogy
napjainkban már nem látható számottevő nemi differencia a CP előfordulásban.
E megállapítást erősíti az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokolja, miszerint a CP
„mindkét nemben egyforma gyakorisággal fordul elő …”137, annak ellenére, hogy a
magyarországi élveszületési arányszám (2012-ig) a fiúk „dominanciáját” mutatta.138
Összehasonlítva a szakirodalom eredményeit a rendelkezésemre álló adatokkal,
megvizsgáltam az MPANNI 2008 és 2012 között konduktív óvodai nevelésben részesült
és a CLC 14 éves adatbázisában szereplő, CP-vel diagnosztizált növendékek nemek
szerinti megoszlását.

3/a,b. sz. diagramok: Az 1999 és 2013 között a CLC-3/a. (N=312) és a 2008 és 2012
között az MPANNI-3/b. (N=230) programjában részt vett CP gyermekek nemek szerinti
megoszlása (N=312)

Lány
(117)
37,5
%

Fiú
(195)
62,5
%

Lány
(102)
44%

Fiú
(128)
56%

A CLC 14 éves adatai azt mutatják, hogy a CP diagnózisú fiúk magasabb számban (62%)
vettek részt a programban, mint a lányok (38%), így fiú-lány arány 1.66:1. Kissé

136.

137.
138.

Chounti, O, Hägglund, G, Wagner, P, Westbom, L.: Sex differences in cerebral palsy incidence and
functional ability: a total population study. Acta Paediatrica, 2013;102(7):712-717)
Egészségügyi Közlöny. 21. 2998.
„Világátlagban 51,3 százalékban születnek fiúk és 48,7 százalékban lányok. … Magyarországon
1998-ban 49956 fiú- és 47345 lánygyermek született, míg 2008-ban 50850 fiú és 48350 lány, vagyis
lassan emelkedik a lányok aránya. A statisztikák szerint a negyvenes éveikben járó anyáknak nagyobb
valószínűséggel születik lánya, míg a 20 év körüliek gyakrabban szülnek fiút, emellett az egyre
gyakrabban végzett termékenységi kezelések is a lányok irányába tolják el az arányokat.”
http://semmelweisfigyelo.hu/hu/osszes_kiemelt_cikk/hir/3930_fiuk_vagy_lanyok_szuletnek_tobben
_. 2015. november 30.
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alacsonyabb arányszámban, de a fiúk hangsúlyos „dominanciáját” igazolták az MPANNI
adatai is. Az MPANNI-s óvodáskorú gyermekek fiú-lány aránya 1,25:1.
Az SCPE és a UCP által közölt kutatási eredményeket igazolták mind a CLC, mind az
MPANNI megfigyelései.
A United Cerebral Palsy adatai139 szerint 1.4:1, míg az európai SCPE vizsgálati
eredményei140 szerint 1.33:1 arány, a fiúk „javára”.
Felmerülhet a kérdés, hogy a fiúk magasabb száma csak a CP-s esetekre jellemző, vagy
a programokban részt vett teljes populációra is kivetíthető-e?
4/a,b. sz. diagramok: Az 1999 és 2013 között a CLC-4/a. (N=364)és a 2008 és 2012
között az MPANNI-4/b. (N=266) programjában részt vett CP gyermekek nemek szerinti
megoszlása

Lány
(138)
38%

Fiú
(226)
62%

Lány
(118)
44%

Fiú
(148)
56%

Mind az MPANNI, mind a CLC adatai azt mutatják, hogy nemcsak a CP-vel elő
növendékek, de a más okból mozgásukban akadályozott gyermekek csoportjában is
magasabb a fiúk aránya.
Az USA-ban ezt a megfigyelést számos kutatás támasztja alá. Közel kétharmada az SNI
gyermekeknek fiú.141

Ennek ellenére általános probléma a nevelési/oktatási

intézményekben a férfi-minták, a férfi pedagógus hiánya. A „férfi-hátrány” jelenség,
hiszen a gyógypedagógusok, konduktorok között csak elvétve találunk férfi pedagógust.
Az Aquinas College POHI-programjában ezidáig – sajnálatosan – nem vett részt fiú
hallgató. Az UNESCO 2012-es adatai142 szerint az általános iskolai férfi pedagógusok –

139.
140.
141.
142.

http://ucp.org/wp-content/uploads/2013/02/cp-fact-sheet.pdf. 2015. december 3.
http://www.news-medical.net/health/Cerebral-Palsy-Prevalence.aspx. 2015. december 3.
Gender in special education. http://www.learnnc.org/lp/pages/6817. 2015. november 30.
Percentage
of
teachers
in
primary
education
who
are
female
http://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.TCHR.FE.ZS 2015. november 30.

(%).
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számukat tekintve – az USA-ban (13%) erősen alulreprezentáltak. (Magyarország adatait
vizsgálva /4%/ szintén hasonló képet kapunk.) Ennek hátterében kétségtelen, hogy az
alacsony jövedelem és a társadalmi megbecsülés hiánya áll. Az MPANNI-ban a férfi
főiskolai hallgatók száma csekély, és még kevesebb konduktor van állományban.
A CLC-ben pedig kizárólag női hallgatók tanulnak és konduktorok dolgoznak. Egyes
országokban kampány indult a férfi tanítók számarányának növelése érdekében, ez sajnos
Michiganre nem jellemző.
A „férfi-minta” az SNI gyermekek szociális fejlődésében különösen fontos.143
Megfigyeleseim szerint a Conductive Learning Center „családjai” nagy számban
testesítik meg a sztereotíp családmodellt. Az apa teremti meg a család anyagi biztonságát,
az anyák otthon vannak, kiszolgálják a családot, végzik a háztartási munkát, és az ő
feladatuk a gyermekek nevelése, iskolába, különböző terápiákra vitele.
Az apák rendszerint kevesebb időt töltenek a gyermekeikkel, és sokszor szembekerülnek
azzal, hogy „másképp fejlődő” gyermekük fejlődését nem értik, elvesztik szülői
szerepükben a magabiztosságukat.

Nem szabad alábecsülnünk a környezet, a család szerepét a konduktív nevelés
eredményes alkalmazásában. Kiemelten fontos feladatunk a CLC-ben az édesanyák
mellett az apák, nagyszülők „megnyerése”, bevonása a programba.

A szülői

konferenciák tervezésénél mindkét szülő figyelmét felhívjuk arra, hogy gyermekük
fejlesztésében és a fejlődését érintő kérdések megbeszélésénél – szinte elengedhetetlenül
– mindkettőjük aktív közreműködésére számítunk. (Meg kell jegyeznem, hogy ebben
partnerekre találtunk a helyi szülők esetében.) Nyílt napokra invitáljuk az apukákat is,
melyeken olyan pedagógiai helyzeteket teremtünk, hogy pozitív élményük legyen
nemcsak saját gyermekükről, de az iskola más növendékeiről is.

143.

Csányi Vilmos: Kevés a kulturálisan domináns férfi tanár
„Az iskolákban ráadásul kevés a kulturálisan domináns férfi tanár, akiket még a legkiválóbb tanárnők
sem tudnak helyettesíteni. Természetesen nemcsak férfiaknak kell tanítaniuk, hanem vegyesen,
nagyjából fele-fele arányban, hisz van, amit az egyik, van, amit a másik nem tagjai csinálnak jobban,
de a gyerek csak akkor tanulja meg, hogyan kell viselkedni, hogyan kell elfogadni azt, aki szélesebb
tudással rendelkezik, mint ő, ha mindkét nem jelen van. Ha ezt a tudást csak nőktől lehet átvenni, az
főleg a fiúknál okoz gondot, hisz főemlőstulajdonság, hogy a domináns személyektől tanulunk. Ha
nincs ilyen, akkor a kortárs csoportokban kialakuló rangsor alapján a társaitól vesz át dolgokat. Mivel
azonban a gyerek nem képes különbséget tenni az iskola, az internet, a televízió és a diszkótársaság
között, az iskola eleve el van veszve.”
http://www.pedagogusok.hu/sites/pedagogusok.hu/files/dokumentumtar/pedlap/PL-2010-6-7.pdf
2015. november 30.
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SPINA BIFIDA
A statisztikai adatokból kitűnik, hogy mind a CLC, mind az MPANNI szükségesnek
tartotta a spina bifida144-eseteket is %-os arányban, külön kategóriában számszerűsíteni.
A főbb diagnózisra vonatkozó statisztikai adatok igazolják azt, hogy a konduktív nevelés
alkalmazásának fő területe a gyermekkori CP. Sokkal kisebb csoportot képviselnek a
spina bifidával született, vagy más jellegű, szerzett, példának okáért gerinctumor miatt
operáltak, illetve más szerzett betegségekből – esetleg balesetből – eredendő
gerincsérülés miatt konduktív nevelést igénybe vevők száma.
A KP az 1950-es évektől foglalkozik nyitott gerinccel született (SPB) és gerincsérüléssel
élő gyermekek komplex fejlesztésével, nevelésével.

A 2000-es évek elejéig

megközelítőleg 700 spina bifidás gyermek vett részt az MPANNI programjában.
(Medveczky, 2004)

Napjainkban elenyésző számú spina bifidával élő gyermeket

foglalkoztat az MPANNI. Ennek hátterében főképp az áll, hogy hazánkban – a 80-as
években – sikeresen bevezetett szűrőprogram és a magzatvédő multivitaminos, folsav
hatóanyagú prevenciónak145 (Czeizel) az eredményeként a spina bifidások száma
szignifikánsan csökkent.
A magyarországi adatokhoz hasonlóan az USA-ban is – a bevezetett prevenciós
intézkedések hatására – drasztikusan csökkent a spina bifidával született gyermekek
előfordulása146.
A Spina Bifida Research Center adatai szerint az USA-ban 7/10.000 az ezzel a fejlődési
rendellenességgel világrajövő újszülöttek aránya, míg ez az arány Michiganben (2001 és
2014 között) 4.7/10.000 volt.

144.

145.

146.

Spina bifida: A velőcső-záródási rendellenességek összefoglaló neve, amely során a magzati életben
a velőcső záródása elmarad, vagy nem teljes. Ennek következtében a gerincvelő feletti szövetek
fejlődése is rendellenes. Súlyosabb esetekben (az érintett szakasztól lefelé) teljes vagy részleges
bénulás, hydrocephalus, vizelet-, széklettartási, keringési problémák alakulhatnak ki. Gyakran
mentális fejlődési rendellenesség, tanulási zavar mutatkozik.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1074510/
Andrew E. Czeizel, The primary prevention of birth defects: Multivitamins or folic acid?
Int J Med Sci. 2004; 1(1): 50–61.
Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2010 Dec; 88(12):1008-16. doi: 10.1002/bdra.20735. Epub
2010 Sep 28.Updated National Birth Prevalence estimates for selected birth defects in the United
States, 2004-2006.Parker SE1, Mai CT, Canfield MA, Rickard R, Wang Y, Meyer RE, Anderson P,
Mason CA, Collins JS, Kirby RS, Correa A; National Birth Defects Prevention Network.Author
information1National Center on Birth Defects and Developmental Disabilities, Centers for Disease
Control and Prevention, Atlanta, Georgia 30333, USA.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20878909
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Ahhoz a tényhez, hogy az USA-ban több gyermek jön világra spina bifidával, nem
feltétlenül kell tudományos magyarázatot keresnünk. A CLC-be jelentkezett családokkal
történt anamnézisfelvételek során azt tapasztaltam, hogy a szülők többsége vallási
megfontolásból utasítja vissza az elektív abortuszt, míg a Spina Bifida és Hydrocephalus
nemzetközi szervezet (The International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus)
adatai szerint147. Európában az érintett (regisztrált) szülők kérésére a terhességek 72%át szakítják meg a diagnózis alapján.
Az iskolánkban nyilvántartott 22 esetből 21 család tisztában volt a terhesség korai
szakaszában a magzat fejlődési rendellenességével, és ennek ellenére vállalta a gyermek
felnevelését.148

Ez a tudatos szülői szerepvállalás (azaz a sérült gyermek szülői

feladatainak elfogadása) rendkívül kedvező, meghatározó pedagógiai helyzetet és
együttműködési lehetőséget teremt a család és a konduktor közös munkája során.
Tovább folytatva az elemzéseket megvizsgáltam, hogy milyen arányt mutatott a SBP-val
élő gyermeket nevelő családok és más családok lakóhely szerinti megoszlása.

5/a,b. sz. diagramok: Az 1999 és 2013 között a CLC programjában részt vett (N=364)
és a CLC SPB-val élő (N=22) gyermekek földrajzi megoszlása
más
ország
(10)
3%

más
állam
(175)
48%

MI
(179)
49%

más
állam
(6)
27%

Grand
Rapids
(16)
73%

Az eredmény, mely szerint a programunkban részt vett 22 SPB-val élő gyermek közül 16
michigani (mind a 16 Grand Rapidsből és annak vonzáskörzetéből érkezett!).

6

gyermeket foglalkoztattunk más államból (az összes nevelődő földrajzi adatainak

147.
148.

http://www.ifglobal.org/en/what-we-do/publications 2015. december 6.
Nem mindennapi annak a családnak az esete, akiknek gyermekét a terhesség alatt nem
diagnosztizálták, mivel az apuka a lakóhelyük vallási közösségének vezetője, és elmondásuk szerint
számukra a terhesség megszakítása semmiképpen sem lett volna alternatíva.
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tükrében ez rendkívül meglepő eredmény, hiszen a 364 „CLC család” 52%-a nem
michigani lakos.)
Az USA-ban – bár igény mutatkozna rá – csak elvétve találhatunk olyan konduktív KPprogramot, konduktor pedagógust, aki vállalja a spina bifidával élő gyermekek konduktív
fejlesztését. Ennek hátterében elsősorban az áll, hogy az MPANNI-ban az 1996-os
tanévtől megszűnt a „spina bifida csoport” – az esetek számának nagymértékű
csökkenése az ellátás iránti igény visszaesését eredményezte –, és ma már csak nagyritkán
találkoznak az MPANNI hallgatói, fiatal konduktorai ezzel a tüneteiben igen specifikus
kórképpel.

Bár az elméleti képzés programjában változatlanul helyet kap ez a

tünetcsoport is, a konduktoroknak nincs gyakorlati tapasztalatuk a specifikus
programokról, az inkontinenciával járó önellátási feladatok szervezéséről, ezért csak
kevesen vállalják fel a spina bifidával élő gyermekek konduktív nevelését.
A CLC-ben 1999 óta eredményesen foglalkozunk spina bifidás és különböző okokból
gerincsérült gyermekekkel.
Feladatunknak tartjuk kollégáink szakmai támogatását, ezért az USA-ban és Kanadában
élő konduktorok igényeire reagálva, tanácsadásokat (helyi), továbbképzéseket (CLCben) szervezünk abból a célból, hogy a konduktorok gyakorlati példánkon keresztül
szerezzenek szakmai magabiztosságot ezen a területen is.

A

CLC

NEVELÉSI

PROGRAMJÁT

BEFOLYÁSOLÓ

DEMOGRÁFIAI

ADATOK
A demográfiai adatok néhány jellemzőjének feldolgozását feltétlen szükségesnek tartom
ahhoz, hogy teljesebb képet kapjunk a Conductive Learning Center szolgáltatásait
igénybe vevő családok karakteréről, és betekintést kapjunk az ebből adódó
programtervezési feladatokba.
A CLC adatait demográfiai szempontból két témakörben vizsgáltam: nagyrassz és
lakóhely- megoszlás szerint. Mindennapi tapasztalatom, hogy a CLC programjához való
hozzáférhetőségét – a program önköltséges jellegéből adódóan – alapvetően
meghatározza a család szociális és kulturális körülménye, mely az USA-ban jellemzően
összefüggésben van a nagyrasszokhoz tartozáshoz.149
A 6. számú, diagram a szegénység és a nagyrasszok összefüggését szemlélteti.

149.

http://www.edweek.org/ew/section/multimedia/data-package-us-schools-racial-ethnic-landscape.html
2015. december 7.
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6. sz. diagram: A szegénység és a nagyrasszok összefüggése az USA-ban (2014)

34%

33%
27%

26%

11%

10%

Caucasian

African American

Hispanic

Asian American Native American Pacific Islander

(U.S. Department of Education’s 2010 Report)
*kaukázusi, afroamerikai, hispániai, ázsiai-amerikai, amerikai indián, óceániai
Az USA-ban a nagyrasszok jelentős része olyan társadalmi és szociális környezetben él
(aminek egyik eleme a lakóhelyi szegregáció), ahol a szegénység és a munkanélküliség a
meghatározó tényező: nagyon sok család „él” szociális segélyből, a mai napig
nagyarányú az iskolából kimaradó gyermekek száma, és ennek következtében
kitapintható a halmozottan hátrányos helyzet.
Kérdés, hogy nagyrasszok milyen %-os arányt mutatnak a CLC szolgáltatását igénybe
vevő családok körében.
Úgyszintén befolyásolhatja a programban való részvétel lehetőségét – az igénybevétel
módját és időintervallumát – a családok lakóhely szerinti megoszlása, a földrajzi távolság.
Ebből adódóan, a CLC szolgáltatásait igénybe vevő családok földrajzi lokációjára
irányuló demográfiai adatbázis ismerete elengedhetetlenül fontos a hatékony
programtervezéshez.

CLC NÖVENDÉKEINEK NAGYRASSZOK SZERINTI MEGOSZLÁSA
Kutatásomban nem térek ki az amerikai (Michigan) etno-szociális rétegződés kérdéseire,
a magyarországi és amerikai kulturális lehetőségek és viszonyok összehasonlítására,
ugyanakkor fontosnak tartom – nemcsak a program hosszútávú tervezése, hanem

144

„elérhetősége” szempontjából is – bemutatni és elemezni a CLC családok
nagyrasszokhoz tartozásának jellegzetességeit, és összehasonlítani az ingyenes, állami
oktatásban részt vevő grand rapidsi tanulók nagyrasszok szerinti %-os arányával.

7. sz. diagram: Az 1999 és 2013 között a CLC programjában részt vett növendékek
nagyrasszok szerinti megoszlása (N=364)
többnemz. (14)
4%

ázsiaiamerikai (9)
2%
hispániai (14)
4%
afroamerikai
(21)
6%

óceániai (1)
0%
amerikai
indián
(1)
0%

kaukázusi
(304)
84%

12. sz. táblázat: Az 1999 és 2013 között a CLC programjában részt vett növendékek
nagyrasszok szerinti %-os megoszlása (N=364)
NAGYRASSZ

CP (N=312)

nCP (N=30)

SPB (N=22)

Összesen

%

260

24

20

Afroamerikai

21

0

0

21

5,77%

Hispániai

11

3

0

14

3,85%

Ázsiai-amerikai

5

3

1

9

2,47%

Amerikai indián

1

0

0

1

0,27%

Óceániai

1

0

0

1

0,27%

13

0

1

14

3,84%

312

30

22

364

Kaukázusi

Többnemzetiségű

304 83,51%

(Conductive Learning Center statisztikai adatai, Benyovszky, 2014)

145

Az adatokból leolvashatjuk, hogy a CLC programját 83,51%-ban kaukázusi családok
veszik igénybe. Ez rendkívül magas arányszám nemcsak az amerikai, de Grand Rapids
lakosságát tekintve is.
Vitathatatlan hogy a CLC növendékei nem reprezentálják az USA állami iskoláinak (az
amerikai „való világnak”) nagyrasszok szerinti %-os megoszlását.
8. sz. diagram: Grand rapidsi állami finaszírozású iskolai programban részt vett
gyermekek %-os nagyrassz megoszlása, 2014-2015 (N=16546)
többnemz. 6%
amerikai
indián 1%
ázsiaiamerikai 1%

kaukázusi
23%

óceániai 0%
hispániai
37%

afroamerikai
32%

13. sz. táblázat: Grand rapidsi állami finaszírozású iskolai programban részt vett
gyermekek nagyrassz megoszlása, 2014-2015 (N=16546)
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5367
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(Conductive Learning Center statisztikai adatai, Benyovszky, 2014)
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A 8. számú diagram és a 13. számú táblázat ábrázolja a grand rapdsi államilag
finanszírozott (ingyenes) iskolák nagyrasszok %-os megoszlását.
Az adatok ismeretében megállapíthatjuk, hogy míg a CLC-ben a növendékek 83%-a
kaukázusi, addig a grand rapidsi iskolákban – 22,54%-al – csupán a harmadik legnagyobb
csoportot képviselik. Az államilag finaszírozott iskolákat túlnyomórészt hispániai (37%)
és afroamerikai (32,43%) tanulók látogatják, ezzel szemben a CLC populációjának 6%-a
afroamerikai és mindössze 4% hispániai család.
Sajnos, a leírtak egyértelmű számszerű bizonyítékot szolgáltatnak annak a mindennapos
tapasztalatunknak, hogy a konduktív pedagógia (többnyire önfinanszírozó szerkezete
miatt) azok számára legkevésbé hozzáférhető, akik legnagyobb mértékben szorulnának
segítségre, támogatásra. Ez általános jelenség, mivel jelenleg nincs államilag vagy
egészségügyi biztosító társaság által támogatott KP-program Észak-Amerikában.
A programok adományok gyűjtésével próbálják anyagilag elérhetőbbé tenni a KN-t azok
számára, akik nem tudják megfizetni a tandíjat, de sajnálatosan ez csak esetenként és
rövid időre tud segítséget nyújtani az arra rászorulók egy kis rétegének.
Az iskola igazgatótanácsának – a megalakulás óta mindez ideig be nem teljesített – fontos
feladata, hogy megtalálja azokat a állami forrásokat, melyek felhasználásával a más,
szociálisan veszélyeztetett, rászoruló csoportok számára nagyobb számban tenné
hozzáférhetővé a CLC konduktív pedagógiai programját. Ennek első és legígéretesebb
lépése egy államilag finanszírozott kutatás lehet, mely célja a KP eredményességének
bizonyítása.150

A CLC NÖVENDÉKEINEK LAKÓHELY SZERINTI MEGOSZLÁSA
A CLC-be jelentkezők földrajzi adatainak vizsgálatából egyértélműen kitűnik az az
igény, hogy nemcsak Grand Rapidsben és vonzáskörzetében, de Michigan távolabbi
megyéiben vagy más államokban is szükséglet és érdeklődés mutatkozik a CLC
konduktív pedagógiai szolgáltatására.
Ezt támasztja alá az 1999 és 2013 között a programban részt vevő családok adatainak
feldolgozása (N=364). A 9. számú diagram szemlélteti a programunkban – minimum
négy hétre, azaz egy sessionben151 (ciklusban) – beiskolázottak lakóhely (állam) szerinti

150.

151.

Az államilag finanszírozott kutatás – Michigan State University, Mary Free Bed Kórház és a CLC
együttműködésében – e célból már megkezdődött Conductive Education Evaulation Project néven, és
jelenleg is folyamatban van. http://www.epi.msu.edu/cpon/ceep.html. 2015. december 3.
4 hetes intenzív vagy intervallum foglalkoztatási keret.
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%-os megoszlását. A gyermekek 49%-a minchigani lakos, míg 51% az USA más
államából, vagy más országból érkezett Grand Rapidsbe. Külön meg kell jegyezni, hogy
a Grand Rapidsből (és vonzáskörzetéből) és más michigani településekről érkezők aránya
55:45%, ami szerint a helyi családok körében ismertségre tett szert a program, és igen
nagy számban választják a Conductive Learning Centert.

9. sz. diagram Az 1999 és 2013 között a CLC programjában részt vett gyermekek
lakóhely (állam) szerinti megoszlása. (N=364)
más ország
3%

28 más állam*
20%
Washington
2%
Colorado 2%
Tennessee 2%
Pennsylvania
2%
California 3%

Michigan 49%

Texas 3%

Indiana 3%
Wisconsin 3%
Georgia 4%

Ohio 4%

*Alabama, Alaszka, Arkansas, Connecticut, Dél-Dakota, Dél-Karolina, Észak-Dakota,
Észak-Karolina, Florida, Idaho, Illinois, Iowa, Kentucky, Louisiana, Maryland,
Massachusetts, Minnesota, Missouri, Montana, New Jersey, New York, Nyugat-Virginia,
Oklahoma, Oregon, Rhode Island, Új-Mexikó, Vermont és Virginia

A lakóhely szerinti megoszlásból adódó speciális igényeket figyelembe kellett és kell
vennünk a Conductive Learning Center pedagógiai programjának kidolgozásánál, annak
érdekében, hogy mind a helyi, mind a távolabb élő családok számára lehetőséget
biztosítsunk konduktív nevelési szolgáltatásunk igénybe vételére.

A programunk tervezésekor a statisztikai adatok feldolgozásával és kiértékelésével
célunk volt, hogy a Conductive Learning Center – elsősorban központi idegrendszeri
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sérülés következtében – a mozgásukban akadályozottá vált gyermekeknek és fiatal
felnőtteknek olyan tevékenységi kereteket biztosítson, amelyek megteremtik az optimális
tanulási feltételeket, miközben maximálisan figyelembe veszik a konduktív neveléshez
való hozzáférés lehetőségeit: a jelentkezők lakhelyének a CLC-től való távolsága okozta
speciális igényeket, korunk társadalmi kihívásait, és nem utolsósorban az amerikai
oktatáspolitika trendjeit.

149

7.2 A CLC SZOLGÁLTATÁSI PROGRAMKÍNÁLATA

A CLC szolgáltatásainak kínálata és oktatási tartalma fokozatosan alakult és változik
napjainkban is, miközben a tradicionális petői alapelvekre épülő KP megvalósulása a
program biztosítéka. Annak érdekében, hogy effektív, hosszú távon is életképes – a
magyar tradicionális konduktív nevelési sajátosságok jegyeit markánsan magán viselő –
programot tudjunk kínálni, elengedhetetlen volt, hogy megismerjem a mozgásukban
korlátozott gyermekeket nevelő családok motivációját, azokat az iskolai szolgáltatási
hiányosságokat, melyek alternatív megoldások – többek között a KP – keresésére
késztetik a szülőket. Ezért a csoportban végzett konduktori munka mellett folyamatosan
bővítettem helyismeretemet, és ezzel párhuzamosan az amerikai nevelésre, oktatásra
vonatkozó tapasztalataimat.

Minden alkalmat megragadtam, majd később magam

teremtettem lehetőséget arra, hogy növendékeink iskolán kívüli életét mind otthonukban
(családlátogatások alkalmával), mind körzeti iskolájukban (iskolalátogatások során)
megismerjem, és jártasságot szerezzek a kulturális és nevelési különbségekben. Ezt a
gyakorlatot a konduktorok és a hallgatóim elfogadták, és ma már lehet mondani, hogy
rutinszerűen működik.
Közel másfél évtizedes működésünk során, az iskolánkat használók igényeit megismerve,
arra törekedtünk, hogy egységes konduktív pedagógiai szemléletű, ugyanakkor
szerkezetében az igényekhez alkalmazkodó szolgáltatást biztosítsunk, mely figyelembe
veszi az MPANNI tapasztalatai mellett az amerikai pedagógiai, szociális trendeket.
A Conductive Learning Center konduktív pedagógiai szolgáltatás koncepciójának
kidolgozásánál figyelembe kellett vennünk:


hogy nemcsak a helyi, hanem a távolabb élő családok számára is meg kell
teremteni a lehetőséget szolgáltatásunk igénybe vételére



a jelentkezők életkorából és tünetspecifikus együtteseiből következő speciális
programszervezési feladatokat



a helyi nevelési, oktatási, egészségügyi (rehabilitációs) szolgáltatások trendjeit.

Ezen szempontok alapján a konduktív nevelés alapelveit és nevelésfilozófiáját
maximálisan követő, szisztematikusan felépített, de az egyéni igények kiszolgálására is
lehetőséget adó foglalkoztatási kereteket dolgoztunk ki, melyek a tanév során lehetőséget
adnak a családok felmerült igényei szerinti folyamatos vagy szakaszos, intenzív vagy
részidőben történő KP-i foglalkoztatásra is. (9. sz. melléklet)
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FOLYAMATOSAN MŰKÖDŐ PROGRAMOK
A Grand Rapidsben és vonzáskörzetében élő családok részére 2,5 éves kortól
kisiskoláskorig (7 éves korig) biztosítunk folyamatosan (szeptembertől júniusig) működő
intenzív (heti 5 nap) iskolaelőkészítő programot; emellett heti rendszerességgel,
részidőben, egyéni vagy csoportos korai fejlesztést és csoportos programokat iskolás
életkorú gyermekek/fiatal felnőttek részére.
A CLC-ben folyamatosan működő szolgáltatásokat a 14/a,b,c. számú táblázatok foglalják
össze, a csoportok típusának és a program intenzitásának mutatóival:

14/a. sz. táblázat: A csoportok típusa és a programok intenzitása
Program

Young

Early

Javasolt életkor

Childhood 2,5-4 éves kor

Napok

Program

száma/hét

időtartama

5 nap

3 óra

5 nap

5 óra

program (kis-óvodás)
Early

Childhood

program 3-7 éves kor

(óvodás)

14/b. sz. táblázat: A csoportok típusa és a programok intenzitása
Program

Parent & Child program

Javasolt életkor

Napok

A program

száma/hét

időtartama

1-3 éves kor

2 nap

2-3 óra

Lower Primary program

7-11 éves kor

1 nap

5,5 óra

Elementary Program

10-15 éves kor

2 nap

3 óra

Adolescent and

14 éves kor fölött

(Mamás csoport)
Iskolás csoportok:

4 óra

Young Adult program

A csoportos foglalkozásokon kívül rendszeresen meghirdetünk egyéni foglalkozásokat,
melyek keretében rendszerint 1 éves kor alatti gyermekek és családjuk részére napi 1-2
órában (egyéni egyeztetés szerint) nyújtunk konduktív tanácsadást, a gyermek csoportos
foglalkoztatásának megkezdéséig. Szintén ezt a foglalkoztatási formát javasoljuk abban
az esetben is, amikor a gyermek ideiglenesen nem illeszthető csoportba, és speciális
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programot igényel (pédául műtétet követően, vagy a jelentkezés időpontjában nem indul
a gyermek életkorának és/vagy mozgásállapotának megfelelő csoport).

14/c. sz. táblázat: Egyéni program rendje
Program

Javasolt életkor

Individual program

0-12 hónap

Napok

A program

száma/hét

időtartama

1-2 alkalom

1-2 óra

(egyéni foglalkozások)

Mint a 14/a,b,c számú táblázatok adataiból kitűnik, a CLC (a tanév idején) folyamatos,
heti 5 napos konduktív pedagógia nevelést kizárólag 2,5 éves kortól 7 éves korig, azaz az
iskolai tanulmányok megkezdéséig kínál.
Az „anyaintézet”, az MPANNI tevékenységét és szolgáltatásait ismerőkben felmerülhet
a kérdés, hogy a CLC miért nem kínál folyamatosan működő elemi iskolai programot a
mozgásukban akadályozott iskolás életkorú gyermekek részére, annak ellenére, hogy
egyrészről rendelkezésünkre állnak a személyi feltételek (a BA michigani tanítóigyógypedagógusi végzettséggel rendelkező konduktor-team), másrészről az MPANNI
gyakorló általános iskolájának több évtizedes sikeres működése a bizonyíték arra, hogy
mind az ép intellektusú, mind a tanulásban akadályozott – központi idegrendszeri sérülés
következtében mozgásukban akadályozottá vált – gyermekek konduktív nevelése
sikeresen beilleszthető az iskolai keretekbe, és Magyarországon a konduktív általános
iskola iránti igények kielégítésére változatlanul érdeklődés van.
[Az MPANNI 2009-es pedagógiai programjában a konduktív általános iskola
szolgáltatásai bővítésének tervei szerepelnek:
„A mi esetünkben a konduktív nevelés minél hosszabb ideig történő biztosítását is joggal
elvárják a szülők, mert közvetlen lakókörnyezetükben igen nehéz olyan intézményt
találni, ahol gyermekük számára a jelenlegi szolgáltatást – a konduktív nevelést-oktatást
– egy helyen biztosítani tudnák.
Különösen nagy igény jelentkezett a tanulásban akadályozott gyermekek (alapozó 1.
évfolyamon és 1-4. évfolyamon sikeresen teljesített) 5. évfolyamtól felmenő rendszerben
alapfokú

tanulmányainak

befejezéséig

(8.

évfolyamig)

tartó

nevelési-oktatási

tevékenység, a 9-10. évfolyamon előkészítő szakiskolai nevelés/oktatás, pályaorientáció
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és szakmai alapozó ismeretnyújtás indítására, valamint a felső tagozatos gyermekeink ún.
életvitel-programjának megvalósítására.”152
Kérdésünkre a válasz az Amerikában – így Michigan állam oktatáspolitikájában – az SNI
gyermekek társadalmi elfogadását illető, az elmúlt évtizedekben elindult és napjainkban
folyamatosan erősödő szemléletváltásban keresendő, azaz, az integráció, az inkluzív
nevelés és oktatás gyakorlati megvalósulására irányuló törekvésben.
Az Egyesült Államokban az 1970-es évktől fokozatosan erősödtek azok a törekvések,
melyek a sajátos nevelést igénylők jogaiért és az integráció megvalósításáért küzdöttek.
Első lépésben (az 1975-ös oktatási törvény hatására)153 a kevésbé korlátozó környezet
biztosításására történtek intézkedések, ami sok SNI tanulónak adott lehetőséget a körzeti
többségi iskolák látogatására. Azok a tanulók, akik nem tudtak az évfolyamukkal
haladni, az iskolán belül esélyt kaptak arra, hogy kisebb csoportban, az úgynevezett
„Resears Room”-ban,154 special education teacher155 (gyógypedagógus) segítségével
saját tanulási ritmusuk, egyéni fejlesztési terv szerint haladjanak. E részleges integráció
keretében156 a tanulók iskolai idejük egy részét (kirándulások, művészeti órák ideje alatt)
együtt töltötték kortársaikkal. A 2000-es évektől az iskolakörzetekben fokozatosan
szűnnek meg a „Research Room”-ok, a befogadó iskolák a teljes integráció
megvalósítására törekszenek, nemcsak adminisztrációs szinten, de a mindennapi
gyakorlatban is. A Grand Rapidsben és környékén tett iskolalátogatásaim – s ezek
alkalmával a növendékeinket érintő nevelőtestületi megbeszélések – során személyes
tapasztalom volt, hogy az iskolák és a pedagógusok az inkluzív nevelés-oktatás iránt
motiváltak, és elkötelezettek a mozgásukban és/vagy tanulásban akadályozott tanulók
osztályaikban való integrálására. (Az másik kutatást igényelne, hogy az integrációban
részt vevő pedagógusok felkészültsége és szakmai kompetenciája mennyire felel meg az
SNI gyermekek szükségleteinek.)

Az iskolákban, az amerikai társadalomban

bekövetkezett attitűdváltás kétségtelen, és napjainkban már meg sem fordul a fiatal szülő

152.
153.

154.

155.

156.

MPANNI Pedagógiai Program, 2013. 39.
U.S. Department of Education, Thirthy-five Years of Progress in Educating Children With Disabilities
Through IDEA, (2010): http://www2.ed.gov/abot/offices/list/osers/idea35/history/index.html 2015.
augusztus 6.
Felzárkóztató “szoba”. Szakképzett gyógypedagógusok segítik (kis csoportban) – kiemelve a
nagylétszámú osztályközösségből –, a tanulási zavarokkal küzdő gyermekeket.
Speciális nevelést igénylő, tanulási/értelmi/érzelmi zavarokkal küzdő, vagy mozgásérüléssel élő
gyermekekkel fogalkozó pedagógus.
Katona László (2003): Integrált nevelés www.massag.hu, 2015. augusztus 4.

153

fejében, hogy a mozgásában korlátozott gyermekét – ha kontaktusra képes –
sérülésspecifikus gyógypedagógiai nevelési és oktatási intézménybe járassa, hanem arra
törekszik, hogy gyermeke a körzeti iskola teljes jogú tanulója legyen, és emellett keres
alternatív megoldásokat (magántanár, terápiák, pedagógiai rehabilitáció) gyermeke
fejlesztésére. Tapasztalataim és az iskola statisztikai adatai is azt támasztják alá, hogy
iskoláskorban is nagy igény van KN-i foglalkoztatottságra. (A 2012-2013-as tanévben
részt vett gyermekek életkorának átlaga 9 év és 2 hónap volt.)
Ennek hátterében az áll, hogy bármennyire is „trend” az integrált oktatás, a szülők nagy
része elégedetlen az iskolai terápiás foglalkozásokkal157 és azok intenzitásával.
Az iskola, a speciális képzettséggel nem rendelkező pedagógus akárhogy is törekszik,
nem tud minden SNI gyermek sajátos nevelési és differenciált oktatási igényeinek
megfelelni. A gyermek tanulásban mutatkozó lemaradása, a mozgásállapotban való
visszaesése, és ebből fakadóan a szülők tanácstalansága, az iskolával folytatott „harca” a
gyermek életkorával párhuzamosan nő.
E problémakör figyelembe vételével – a konduktív nevelés iránt érdeklődő, a
kisiskoláskort elért gyermekek foglalkoztatására – két formai keretet alakítottunk ki.
1. „Follow-Up” program keretében részidőben folytatjuk azon növendékeink
foglalkoztatását, akik helyi, körzeti iskolájukban részesülnek (integrált)
oktatásban.
A „Follow-Up” program, bár elnevezésében emlékeztet az MPANNI
utógondozási tanácsadási szolgáltatásaira, de annak átalakított és továbbfejlesztett
szervezeti formája. Míg az MPANNI utógondozási célja a KN befejezése után „a
konduktív nevelés eredményeinek megőrzése, a gyermekek, fiatalok sikeres
társadalmi integrációjának segítése”158 minden életszakaszban, addig a CLC
Follow-Up programja a konduktív nevelés folytatására ad lehetőséget a gyermek
iskolába kerülését követően.

A kisiskolásoknak, iskolásoknak és fiatal

felnőtteknek kínált konduktív csoportok a tanév során heti 1-3 alkalommal,
délutáni foglalkozás keretében nyújtanak fejlesztő foglalkozást.
2. Az iskoláskorú gyermekek egyéb foglalkoztatási kerete az év során 2-3
alkalommal meghirdetett intenzív programok.

157.

158.

Az állami finanszírozású iskolák átlagosan 30-45 perc/hét – iskolai keretek közötti – beszéd és/vagy
mozgásterápiás foglalkozásokat biztosítanak az SNI gyermekek részére.
MPANNI Pedagógiai Program, 2013. 122.
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INTERVALLUMBAN KÍNÁLT PROGRAMOK
A CLC a KP programba jelentkezőknek 12 hónapos kortól 26 éves korig biztosít
periodikus jelleggel ún. intenzív – vagy az MPANNI szakirodalmában gyakran használt
meghatározás szerint – intervallum konduktív nevelést. A periodikus, intenzív konduktív
nevelést jellemzi, hogy gyermekek/fiatal felnőttek rövid időre (4 hét) kikerülnek az
otthoni, iskolai környezetükből, és a foglalkoztatások (ciklusok) közti időben
otthonukban nevelkednek, folytatják tanulmányaikat. A program időtartama alatt az
iskoláskorú növendékek lakóhelyük szerinti

iskolájukban folyamatos,

tanulói

jogviszonyban állnak, vagy otthonoktatásban vesznek részt.
E foglalkoztatási keretet az MPANNI-ban a nemzetközi igények kielégítésére, az 1990es évek elején külföldről tömegesen érkező gyermekek ellátására vezették be.
A CLC programjának indításakor ezt a foglalkoztatási formát vettük mintának, és a helyi
sajátosságokhoz igazítva adaptáltuk a más államokból érkező családok igényeinek
kiszolgálására.
Az intervallum konduktív nevelés (IKN) definíciója (Pásztorné, 2009.): „Szakaszolt,
néhány hetes intenzív konduktív nevelés, melynek során a neveltek aktív tanulási
folyamat eredményeként képessé válnak a tanultak önállóbb – állapotuknak megfelelő
szintű – alkalmazására. Két aktív tanulási szakasz közt – az aktív szakaszban a neveltek
Budapesten, egységünk valamelyik foglalkoztatási formájában töltenek el néhány hetet –
a neveltek konduktori irányítás nélkül alkalmazzák a tanultakat otthoni környezetben.”159
A CLC-ben meghirdetett program esetében ez a definíció annyiban módosul, hogy a
helyben lakó növendékek az intervallum-ciklusok közötti időszakban is szervezett KNben részesülnek (a Follow-Up mamás, vagy az iskolás életkorúak csoportjaiban).
A periodikusan meghirdetett programokat a 15. számú táblázat foglalja össze

15. sz. táblázat: Periodikusan meghirdetett programok
Konduktív csoport

Mamás csoport
(Parent & Child program)

159.

Javasolt életkor

1-3 éves kor

A program

A program

intenzitása

időtartama

évi 3 alkalommal

2-3 óra

4 hét/5 nap

http://www.peto.hu/start/hu/mit-csinalunk/konduktiv-fejlesztesi-intezmenyek/konduktiv-pedagogiaifejleszto-intezet-kpfi. 2016. január 9.
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Kis-óvodás program
(Young

Early

2,5-4 éves kor

Childhood

évi 9 alkalommal

3 óra

4 hét/5 nap

program)
Óvodás program

3-7 éves kor

(Early Childhood program)
Kisiskolás program

6-11 éves kor

évi 2-3 alkalommal 6 óra
4 hét/5 nap

10 éves kor fölött

(Adolescent program)

Tinédzser program

5 óra

4 hét/5 nap

(Lower Primary program)

Iskolás program

évi 9 alkalommal

évi 2-3 alkalommal 6 óra
4 hét/5 nap

26 éves korig

(Young Adult program)

évi 3 alkalommal

6 óra

4 hét/5 nap

A Conductive Learning Center a tanév során 2-3 alkalommal, életkori csoportonként
hirdeti meg az intenzív formában kínált programokat. Az iskolai naptárban (mely az
előző tanév márciusában a honlapon hozzáférhető) szerepelnek a pontos időpontok, így
a szülők előre meg tudják tervezni utazásukat, illetve a körzeti iskola pedagógusával
egyeztethetik a távolmaradás okozta hiányzások pótlásának feltételeit és módját.
A 4 hetes (az iskolai naptár kidolgozásának megkötései miatt decemberben általában 3
hét) ciklus alatt heti 5 napon keresztül (hétfőtől-péntekig), életkortól függően 3-6 órás
programban vesznek részt a mozgásukban akadályozott gyermekek, illetve mamás
csoport esetében a gyermekek és a szülők.
A CLC legnépszerűbb intenzív programja a hagyományosan júliusban, az Independence
Day-t160 követő első hétfőn kezdődő nyári program.
A szülők periodikus jelleggel minden életkorban szívesen választják gyermeküknek az
intenzív KN-ben való részvétel lehetőségét is. Tapasztalatunk az, hogy gyermekek a 4
hetes intenzív konduktív nevelést követően mind fizikálisan, mind akarati életükben
megerősödve térnek vissza otthonukba, „normál” iskolai közösségükbe.

160.

Az Egyesült Államok legjelentősebb nemzeti ünnepe a Függetlenség Napja, vagy “July 4 th”, amikor is
- 1776 óta - csillagos és sávos lobogók erdeje díszíti az utcákat, házakat. A nagyobb családok az év
folyamán másodszor is összejönnek egy beszélgetésre, és az emlékezés mellett előkerül a grillezni való
hús, hal vagy zöldség – amit tradicionálisan nem bostoni teával öblítenek le. Az ünnepi emelkedett
hangulatot tetézi a pirotechnikai eszközök (tűzijáték-bombák és petárdák) látványa és az tudat, hogy
hamarosan megkezdődik a CLC nyári programja!
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7.3 A CONDUCTIVE LEARNING CENTER KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI
RENDSZERE
„A Pető által létrehozott konduktív pedagógiai rendszer ... az integráció, normalizáció
terén korát jelentősen megelőzte, irányt mutatott a humanisztikus habilitáció, rehabilitáció
számára. ... Pető az addig elsősorban biológiai problémaként felfogott fogyatékosságot
elsőként tekintette pedagógiai problémának. Az utókor számára egy dinamikusan fejlődő
konduktív pedagógiai rendszert és ahhoz tartozó ugyancsak fejlődésre képes konduktív
pedagógiai főiskolát hagyott.” (Hári, 1994. 31.)
A konduktív pedagógia eredményességének hátterében – a központi idegrendszer
sérülése következtében mozgásukban akadályozottá vált gyermekek habilitációjában
/rehabilitációjában – kétségtelenül az keresendő, hogy célja a tanulásra képes individuum
segítése, és nem korlátozódik csupán a mozgásfunkció javítására, a fogyatékosság
megváltoztatására. Pető koncepciójának zsenialitása abban rejlik, hogy egy egységes
nevelési rendszert alkotott, mely a gyermek érdeklődésére, az aktív tanulásra, az
önmegvalósításra épít, és amely a mozgásfejlődéssel párhuzamosan az orthofunkciós
személyiség fejlődéséhez vezet.
A KP program elemisége a komplexitásában rejlik, ugyanakkor sokan nem ismerik fel a
lényegi mivoltát, vagy nem értik meg, és csak részelemeket alkalmaznak az egységes
konduktív pedagógiai rendszerből.
Nemzetközi színtereken ennek tipikus esetei, amikor egy konduktor elszigetelten egy
gyermekkel foglalkozik (család alkalmazásában áll), és nem tudja alkalmazni a csoport
adta szociális facilitáció lehetőségeit, motiváló funkcióját, vagy amikor a konduktor egy
intézményben, heterogén teamben dolgozva, heti 1-2 órát „feladatsort vezet”, de nincs
lehetősége arra, hogy a nap során az alkalmazás módjait is megtanítsa a gyermekeknek.
Sajnos, az sem ritka eset, hogy egy család, vagy a szülők egy csoportjának nyomására az
iskola beszerzi a konduktív nevelés tárgyi eszközeit (priccs, fokosszék stb.), és egy a
konduktív nevelésben járatlan terapeutára bízza a „kondukciót”.
Természetesen ezen esetekben a konduktív neveléstől várt eredmény elmarad, a
lelkesedéssel induló programok elsorvadnak.

Észak-Amerikában átlagosan 4 évig

működnek az egyes konduktív pedagógiai programok. Ennek hátterében több ok áll, de
kétségtelen az a tény, hogy a KP sikeres elterjedésének és működésének egyik
elengedhetetlen feltétele annak egységben történő megvalósítása.
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A KONDUKTÍV PEDAGÓGIAI RENDSZER
A konduktív pedagógia világában gyakran elveszünk a kifejezések útvesztőjében.
Ez okból a pedagógiai rendszer értelmezéséhez a Falus Iván által leírt definícióból
indulok ki, miszerint: „A pedagógiai rendszer adott pedagógiai cél vagy célok elérése
érdekében, adott pedagógiai koncepció alapján kidolgozott hét elemű rendszer, melynek
részei: pedagógiai koncepció, tanulási-tanítási program, tanítási egységek leírása,
tanulási-tanítási eszközök, értékelés eszközei, pedagógusok felkészítési programjai,
szakmai háttértámogatás.”161 (Falus, 2008)
Értelmezésemben a hét elemet így vetítettem a KP rendszerére:
1. a humán alapelvekre épülő konduktív pedagógiai koncepció, (Hári,1988)
2. a tanulási-tanítási program az orthofunkció kialakítását célzó pedagógiai terv,
amely kifejti a KP célját, azaz a koordináció kialakításának, az orthofunkció, az
aktivitás létrehozásának, a komplex személyiségfejlesztésnek módját és tartalmát,
megvalósításának egyedi módszereit (konduktív megfigyelés, facilitáció, ritmikus
intendálás, napirend), és a napirend keretében változatosan megvalósuló
szervezési módokat (frontális, kiscsoportos, egyéni),
3. a tanítási egységek leírása: a KP megvalósítása során a mozgás, az intellektuális,
emocionális akarati tevékenység, azaz az intenció megtanításának tervét a
komplex program tartalmazza. (10. sz. melléklet) A didaktikai tartalmat a
curriculum foglalja magában, éves és napi témakörökre, fejlesztési célokra és
tevékenységekre lebontva,
4. a tanulási-tanítási eszközök magukban foglalják a speciális KP eszközöket
(elsősorban a mozgáskoordináció tanulására), a hagyományos és modern
didaktikai eszközöket,
5. a konduktív pedagógiában az értékelés eszköztára rendkívül széles: a gyermek
minden tevékenységére kihat. Mindig pozitívumokra, a próbálkozásoknak – a
tanulási folyamat részeként történő – elfogadására, az elért sikerek megerősítésére
törekszik, mind az ismeretfeldolgozás, jártasságok, készségek kialakítása, mind a
mozgáselemek, mozgásformák tanulása és az adott ismeretanyag feldolgozása
során.

161.

Dávid, Barcziné és Király (2010): A pedagógiai rendszerek bevezetésének feltételei és folyamata, 6.
alprojekt, Educatio, Budapest. 7.
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6. a

konduktorpedagógusok

felkészítési

programjai:

az

MPANNI-ban

megvalósuló konduktív nevelési szakemberek képzése, illetve Michiganben az
AQ/MPANNI kooperációjában működő POHI konduktorképzés.
7. a szakmai háttértámogatás biztosítéka: Magyarországon az MPANNI és annak
országos hálózata, míg Észak-Amerikában a Konduktorok Észak-Amerikai
Szövetsége (ACENA) és az AQ nyújt szakmai támogatást.
A michigani oktatási rendszerrre jellemző, hogy alapját tartalmi standardok adják
(Educatio, 2010), a tartalom feldolgozásának módját nem szabályozzák, a tesztekkel
mérhető eredmény a lényeg. A „pedagógiai rendszer” fogalma az amerikai oktatási
rendszerben – tapasztalataim szerint – nehezen megragadható koncepció.
A konduktív nevelési rendszer nemzetközi elterjedését sajnálatosan nem előzte meg a
módszer vagy egyes elemeinek levédése, és napjainkban sincsenek meg a feltételek arra,
hogy a Pető-módszer – a konduktív nevelés – szellemi tulajdonként védettséget élvezzen.
Az sem megvalósítható, hogy a konduktori oklevél csak az MPANNI közreműködésével
legyen megszerezhető.

Ezek következményeként a módszer, illetve egyes elemei

„konduktív pedagógia” néven, szakmai kontroll nélkül, rendkívül szélsőséges
variációkban terjedt és terjed napjainkban is a világ számos országában.
Egyik fő célom az volt, hogy Michigan államban – az MPANNI együttműködésével –
egy modellértékű KP programot hozzunk létre, amely – az AQ POHI hallgatók magas
színvonalú gyakorlati oktatása mellett – a konduktív pedagógiát hagyományos
formájában, azaz rendszerben történő megvalósításával kínálja a CLC programjában részt
vevő családok számára.

7.3.1

A

HATÉKONY

TANULÁSSZERVEZÉS

KERETEI

A CONDUCTIVE LEARNING CENTERBEN

A konduktív pedagógia specifikus tanulási környezetet igényel, melyben a mozgásukban
akadályozott gyermekek együtt, csoportban oldják meg a feladatokat, segítik, motiválják
egymást a céljaik elérésében. A konduktív csoport különlegessége abban rejlik, hogy
miközben a csoport közös célok elérésén ugyan együtt dolgozik, a tevékenységek során
maximális figyelmet kap az individuum, és a csoport minden tagja a neki megfelelő
szinten, egyéni módon oldja meg az adott feladatot.
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A konduktív pedagógia ismerői és képviselői nap mint nap megtapasztalják azt, hogy a
csoport, a közösség, az interperszonális kapcsolatok éppen olyan fontosak a
mozgásukban akadályozottak fejlődésében, mint ép gyermekek nevelésében.
A mozgásukban korlátozott gyermekek és fiatal felnőttek fejlesztésében – akár az iskolai,
akár az egészségügyi szolgáltatások keretében nyújtott terápiás foglalkoztatások
keretében – a csoportos munkaforma elfogadtatása a mai napig nehézségekbe ütközik
Amerikában. Ennek tipikus példája az iskolai „személyi asszisztensi rendszer”. A
speciális nevelést igénylő gyermekeket az integrált oktatás során egyéni személyi
asszisztens(ek) segíti(k). A segítők többnyire az iskolakörzet által részmunkaidőben
alkalmazott, pedagógusi végzettséggel nem rendelkezők, akik „védőangyalként” segítik
a tanórákon és az azon kívüli iskolai tevékenységeken a gyermeket. Kétségtelen, hogy
bizonyos esetekben – túlnyomórészt az önkiszolgálási teendők során – a fizikai segítség
nélkülözhetetlen, és az is, hogy megkönnyítik a (be)fogadó pedagógus munkáját, de az
egyént sok esetben szegregálják a csoporttól. A michigani közoktatásban jogszabály írja
elő az iskolának azt a kötelezettséget, hogy a beiskolázott SNI gyermekek számára
terápiás foglalkoztatást biztosítson. Ezen foglalkozások idejére a gyermeket kiemelik az
osztályközösségből, és az úgynevezett „Therapy Room”-ban162 egyénileg foglalkoznak
vele. Amerikában általános nézet, hogy minden mozgás- és beszédfejlesztési terápiás
foglalkozás csak akkor hatásos, ha szigorúan individuális keretek között történik, minden
zavaró tényező (többek között a kortárs csoport) kizárásával. Ezzel szemben a KP
kihasználja az interperszonális kapcsolatokra épülő, jól szervezett konduktív csoport
dinamikáját, mozgósít, aktivitásra, aktív együttműködésre késztet, és kiváltja a gyermek
önérvényesítési igényét, érdeklődését, akaratát. Mindezek mellett minden életkorban
figyelembe veszi mind a csoport, mind az egyén szükségletét.
A CLC-ben működő csoportok kialakításának egyik fő irányelve az egyes életkorokban
fennálló közös sajátosságok és fejlődési szakaszok figyelembe vételén alapszik.
Ugyanakkor a gyermekek csoportokba való elrendezése nem kötődik szigorúan
életkorhoz.

A gyermek fejlődését legjobban szolgáló csoportba való beillesztést a

gyermek szociális, érzelmi és mozgásállapota határozza meg, ezért a konduktív csoportok
között az életkori átfedés gyakori.

162.

Szinte minden, állami finanszírozású iskolában megtalálható a terápiaszoba, ahol szeparált
környezetben, a csoportból kivéve, személyre szabott feladatokat gyakorolnak az SNI gyermekekkel.
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A CLC által kínált foglalkoztatási formákat életkori szakaszonként a 16. számú táblázat
foglalja össze:

16. sz. táblázat: Foglalkoztatási formák életkori szakaszonként
ÉLETKORI SZAKASZOK

FOGLALKOZTATÁSI FORMA

Újszülött- és csecsemőkor

0-1

Individual program (egyéni program)

Kisgyermekkor

1-3

Parent and Child program (mamás csoport)

Óvodáskor

3-6

Early Childhood program

6-10

Lower Primary program

Prepubertás/pubertáskor

10-18

Elementary/Adolescent program

Ifjúkor

18-25

Adolescent/Young Adult program

Kisiskoláskor

A CLC csoportjainak konduktív nevelési programját: a program szervezési kereteit,
tevékenységeit, változatos munkaformáit, az individuális szükségleteket jellemző sajátos
megoldási módokat az adott csoport komplex programja tartalmazza.

7.3.2

A

CLC-ben

A NEVELÉSI PROGRAM DOKUMENTÁCIÓJA

megvalósuló

konduktív

nevelési

gyakorlat

dokumentációjának

kidolgozásánál törekedtem arra, hogy mind a csoportok programjának dokumentálása,
mind a gyermek egyéni fejlődésének követési módja


minden vonatkozásban tükrözze a KP komplex mivoltát: a nevelés, az oktatás, a
habiltitációs (rehabilitációs) munka szerves összetartozását, összefüggését,
kohézióját,



az MPANNI főbb irányelveit követő dokumentációs gyakorlat legyen az alapja,



mind a POHI hallgatóknak, mind az intervallum rendszerben a CLC munkájába
bekapcsolódó magyar konduktoroknak könnyen használható, átlátható és
alkalmazható legyen,



elektronikus formában is rendelkezésre álljon,



tudományos munkák, adatgyűjtés céljára bázisként szolgáljon,



szülőknek vagy a gyermekkel foglalkozó társszakmák képviselőinek a csoportban
folyó munka színvonalát tükrözze – mind tartalmában, mind megjelenésében.
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A CSOPORT KOMPLEX PROGRAMJA
Az intervallum foglalkoztatás sajátosságából adódóan, a folyamatosan működő csoportok
összetétele ciklusonként változik, vagy a 4 hetes terminusonként egészében új csoportok
szerveződnek. Ebből adódóan a csoportok konduktor-teamje minden terminusra elkészíti
az adott gyermekcsoportra „szabott” komplex programot, a csoport munkatervét.
A komplex program multidiszciplináris metodikai egység, amely a csoport tagjainak
minden tevékenységére kiterjed, és közvetlen vagy közvetett módon formálja a
gyermekek személyiségét.

A komplex program tartalmazza (minden életkorban):
1. a csoport névsorát – a gyermekek nevét, születési idejét és diagnózisát
2.

a csoport napirendjét – mely a program megvalósításának keretét adja.
A napirend a maga nemében komplex és strukturálisan felépített, tartalmilag
összehangolt szervezési eleme a KP rendszerének. A napirend kialakításánál
figyelembe vesszük a csoport tagjainak életkorát és tünetspecifikus problémáit,
sajátosságait. A napirend tartalmazza a feladatsorokat, a mozgásfejlesztéssel
egyidejűleg az önkiszolgálási tevékenységeket, az életkornak megfelelő kognitív,
kommunikációs, akarati és szociális fejlesztést szolgáló tevékenységeket,
foglalkozásokat, illetve azok lineáris felépítését és időtartamát.

3. a feladatsorokat
A feladatsorok kivitelezése során a konduktor frontális irányításával a gyermekek
mozdulatokat, mozgások akaratlagos kivitelezését, mozgásminta elérését
tanulják, csoportos foglalkozás keretében.

A konduktor a feladatsor

kivitelezésének irányítása során hozzásegíti a gyermeket a feladat megadott
időben, ritmussal (intendálással) való megoldásához, miközben a növendékek
alkalmazkodnak a konduktor instrukcióihoz és társaikhoz is. A feladatsor a
tanulási folyamat fontos eszköze, mely metodikai egységbe foglalja össze a
mozgást, a mozgással járó érzékelési, észlelési folyamatokat, a beszédet, az
értelmi és pszichikus működéseket.
A feladatsorra jellemző:


felépítése algoritmikus,



tükrözi az adott csoport speciális igényeit: életkori sajátosságokat, mentális
szintet, a mozgássérülés specifikus tüneteiből adódó célokat, a feladatsor
ritmusát, a csoport tagjainak egyéni fejlettségét,
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aktivizál, problémamegoldásra késztet,



lehetőséget ad egyéni megoldásokra,



felhasználja a ritmus, a beszéd kinetikus, ideomotorikus, dinamikus hatását
a mozgás időzített kivitelezéséhez, ritmizálja a cselekvést,



élményteli – a tudatosan kivitelezett – mozgásélményhez, sikerhez vezet.

A feladatsorok leírása tartalmazza:


a feladatsor címét, a gyermekcsoport nevét, korcsoportját, azt a
meghatározott időtartamot, amikorra a feladatsort terveztük



a feladatok megoldását tanuló gyermekek nevét



a környezet megtervezését, a felhasznált eszközöket (priccs, fokosszékek,
segédeszközök, motivációs eszközök stb.)



a csoport egészére vonatkozó általános célkitűzéseket



a feladatok leírását és az egyes feladatokhoz tartozó facilitációk,
differenciálási, megoldási módok leírását



A feladatsorban aláhúzással jelöljük azokat a szavakat, rövid mondatokat,
melyeket a gyermekek ismételve intendálnak. A feladatsor tartalmazza az
énekeket,

mondókákat,

amelyeket

tanítunk,

illetve

a

feladatok

kivitelezésénél motivációként és a ritmikus mozgás kialakításhoz
alkalmazunk.
4. a csoport oktatási programját (Cognitive Program)
A CLC oktatási programjának tartalmát és a tanítás anyagát – tehát azt, hogy „mit
tanítsunk?”, illetve azt, hogy „hogyan tanítsunk?” az intézmény pedagógusai
határozzák meg.
(Az oktatás tartalmát az egyes életszakaszokra lebontva a következő fejezetben
részletesen ismertetem.)
A CLC konduktív nevelési rendszere az oktatás tartalmában különbözik a
michigani állami intézményekben kínált oktatástól – beszámoltatási, vizsgáztatási
kötelezettsége nincs.
Ennek hátterében egyrészről az az ok áll, hogy Michigan államban a gyermekek
iskoláztatására, oktatására vonatkozó törvényi szabályozás liberális. Az oktatás
tartalmát, azt, hogy milyen tankönyvekből, mit tanítanak az intézmények,
iskolakörzetek – így a CLC is – maguk döntik el.

Másrészről a CLC a

mozgásukban akadályozott gyermekeknek iskoláskorig biztosítja – a konduktív
nevelési programba szervesen beépítve – a tananyag oktatását. Az iskoláskort
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elérve a szülő döntése, hogy milyen iskolát, alternatív megoldást szeretne igénybe
venni gyermeke iskoláztatására.

Eközben a CLC szolgáltatásait részidőben,

intervallum vagy/és „Follow Up” formában vehetik igénybe.
5. Kiegészítő dokumentumok: a komplex program tartalmazza a csoport
működésével kapcsolatos adminisztrációs információkat is, pl.: a gyermekek
csoportban való részvételének regisztrációs táblázatát napi lebontásban, az AQ
hallgatók gyakorlati munkarendjét heti lebontásban.

7.3.3

A NÖVENDÉKEK ADATAINAK ÉS FEJLŐDÉSÉNEK
DOKUMENTÁLÁSA

A CLC növendékei fejlődési dokumentációs rendszerének kidolgozásakor – akárcsak a
komplex program esetében – az MPANNI rendszerét vettem alapul. A kezdetekben
törekedtünk arra, hogy az adatok a gyermekek programba kerülésétől kezdve azonos
eljárással kerüljenek a két intézmény rendszerébe, és ezáltal átláthatóak, szükség esetén
könnyen feldolgozhatóak legyenek. Ezt a tervet csak részben sikerült megvalósítani.
A gyermekek fejlődésére vonatkozó adatok rendszere, nyilvántartása több alapvető
azonosságot, de részleteiben számos eltérést mutat az MPANNI rendszerétől.
Míg az intézeti nevelésben részt vettek fejlődésére vonatkozó információk többnyire
belső használatra állnak a nevelők rendelkezésére, addig a CLC-nek a szülő kérésére
bármikor hozzáférhetővé kell tennie (akár a szülő, akár – kizárólag a szülő engedélyével
– a gyermek ellátásában, oktatásában részt vevő szakemberek részére) a gyermekre
vonatkozó adatokat.

Ezért is tartom fontosnak azt, hogy a dokumentáció mind

tartalmában, mind formájában (ebbe beletartozik az igényes, esztétikus kivitelezés is)
legyen tükre az iskolában folyó munkának, minden egyes részletében reprezentálja a
CLC-ben folyó minőségi tevékenységet. Másik lényeges eltérés – ami valószínűleg a két
intézmény közötti nagyságbeli különbségből is fakad – a fotó-/videó-dokumentáció
szerepe. Minden, a programba bekerült gyermek felvételi állapotáról, segédeszközeiről
számos képet, képsorozatot készítünk részvételük első napjaiban, ami alkalmanként
videófelvétellel is kiegészül.

Szintén fontosnak tartjuk azt, hogy a növendékek

fejlődéséről készült fényképes riportokat (státusz) a szülők kézhez kapják, és
megoszthassák a családban és a gyermekek ellátásában, fejlesztésében részt vevő más
szakemberekkel is. Az intézmények között talán épp ezen a ponton: a gyermekek
fejlődésének dokumentálásában található a legjelentősebb különbség: az MPANNI-ban a
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gyermekek fejlődését a konduktorok személyes megfigyeléseik szerint, gyakran nagyon
részletes, de anekdotikus formában rögzítik, és bár kezdeményezések történtek az
objektívebb mérések, megfigyelések bevezetésére (Horváth, 2002), de – sajnos – alapvető
változások nem történtek, és egységes dokumentálási gyakorlat nem alakult ki a
különböző intézeti egységeken belül, sőt, még a csoportok közötti eljárási módokban is
jelentős eltérések mutatkoznak.
A Conductive Learning Centerben – többéves munka tapasztalatai alapján – sikerült egy
egységes rendszert kialakítani, és azt a hallgatók elméleti oktatásába beépíteni. Ennek
kulcskérdése volt – az elért eredmények mérhetősége mellett –, hogy a jövendőbeli
konduktorok képesek legyenek nemcsak konkrét célok kitűzésére, de azok mások
számára is érthető dokumentálására is.
A teljesítményben bekövetkezett változások objektívabb mérése feltétel volt ahhoz is,
hogy a CLC-ben folyó KP munka eredményeit elfogadják (nemcsak a csoportokban zajló
mindennapi munka sikereit tekintve, hanem mérhetően is), és a társszakmák szakemberei
is elismerjék munkánkat.
A KP eredményességének szélesebb körű demonstrálására alakítottam ki azt a fejlődésmegfigyelési leírást, mely a gyermek feladatait veszi alapul, így lehetőséget biztosít a
konkrét célok kitűzésére, az elérésükhöz szükséges facilitációs módok megnevezésére,
az eredmények konkrét mérésére, további célok kitűzésére, és ha szükséges, narratív
magyarázatra, megjegyzésekre, képekkel történő bemutatásra.
A CLC növendékeinek személyi adatgyűjteménye 6 kategóriában az alábbi információkat
tartalmazza:
1. A programba jelentkezés adatai
Az iskola programjába való jelentkezéskor a szülő/k levélben vagy e-mailen a
weboldalunkon megadott Jelentkezési lapot/kérdőívet (Application Form) (11. sz.
melléklet) küldenek. A jelenkezési lap elkészítésénél az MPANNI adatlapját
vettük mintának, de a helyi szükségleteket, sajátosságokat szem előtt tartva
alakítottuk át. Abban az esetben, ha a konduktív nevelést határozottan kizáró ok
nem merül fel, a gyermeket személyes rendelési vizsgálatra hívjuk. Amennyiben
a személyes megjelenés nem megoldható (többnyire a család távoli lakhelye
miatt), megadott szempontok alapján videófelvételt kérünk.
Rendelési jegyzőkönyv (Assessment Report)
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Az MPANNI által bevezetett és napjainkban is rendszeresített rendelési jegyzéket
(12. sz. melléklet) változatlan formában használjuk, az első tanácsadást követően.
A rendelési jegyzék rögzíti a gyermek spontán viselkedésének megfigyelését,
mozgásállapotára vonatkozó megfigyeléseket, az otthoni körülményeket
ismertető információkat.

2. A konduktív nevelés megkezdésével kapcsolatos információk
Alapstátusz (Admission Report)
Csoportba való felvétel esetén készítjük el az alapstátuszt.

Amennyiben a

gyermekkel az első tanácsadáson már személyesen találkoztunk, a Rendelési
jegyzőkönyvet

a

csoportban

töltött

néhány

nap

után

kiegészítjük

megfigyeléseinkkel, ugyanakkor azokról a gyermekekről, akiket videofelvétel
(Video Assessment) alapján iskoláztunk be a programba, az első napokban –
megfigyeléseink és a szülőkkel történt beszélgetés alapján – részletes, fényképes
Felvételi státuszt (Assessment/Admission Report) készítünk. (13. sz. melléklet)
Az intervallum nevelésben részt vevő gyermekekről, vagy azon gyermekek
esetében, akiknek 4 hétnél több időre szünetelt a konduktív nevelésük, Megújított
felvételi státuszt (Readmission Report) készítünk. (14. sz. melléklet)
Ennek az „állapotleírásnak” különösen akkor van nagy információs értéke, ha a
gyermek, fiatal felnőtt szociális életében (családi, iskolai körülmények) vagy
egészségi állapotában (műtétet követő állapot felmérésénél) változások történtek.

3. A teljesítmény változásának mérése, konduktív nevelési célok és eredmények
Fejlődési leírás (Progress Report) (15. sz. melléklet)
A nevelésben részt vevő gyermekek fejlesztési céljait és eredményeit a Fejlődési
leírásban rögzítjük. Az intervallum konduktív nevelésben részt vevő gyermekek
és fiatal felnőttek a foglalkoztatás befejezésével (általában 4 hét) fényképes
Fejlődési leírás formájában, postai úton kapják meg a konduktorok
megfigyeléseit, javaslatait; a folyamatosan működő programban növendékeknek
féléves/éves összesítő, szintén fényképes Fejlődési leírást készítünk.
A leírás bevezetője tartalmazza – a megadott terminusra – a csoport jellemzőit: a
ciklus kezdetének és végének dátumát, a csoport tagjainak számát, a nevelők
létszámát, az oktatási témakör megnevezését.
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A

Fejlődési

leírás

8

kategóriában

méri

a

teljesítményváltozásokat:

személyiségfejlesztés, közösségi élet, hely- és helyzetváltoztatás fekvő
helyzetben, hely- és helyzetváltoztatás ülő helyzetben, hely- és helyzetváltoztatás
álló helyzetben, helyzetváltoztatás más formái (pl. négykézláb helyzet elérése,
feladatok megoldása térdelésben, bordásfalra mászás, bicikli használat, úszás),
finommanipuláció,

kézhasználat,

kommunikáció,

beszéd,

önkiszolgálási

feladatok (öltözés-vetkőzés, étkezés, higiéniás tevékenységek).
Minden fő kategóriát 6 tárgykör szerint rögzítünk:


kitűzött cél;



a kitűzött cél megoldásához adandó segítség (önálló, szóbeli, fizikai,
eszközi) és annak mértéke (maximális, közepes, minimális, alkalmankénti,
felügyelettel, önállóan);



a

megfigyelés,

mérés

időpontja

(minimum

két

mérési

időpont

megadásával);


teljesítmény mérése (%, időtartam, távolság, próbálkozások száma stb.)



a feladatmegoldást bemutató fénykép(ek) száma;



a javasolt alkalmazási mód és/vagy a továbbviteli cél.

A konduktornak módja van rövid narratív megjegyzést írni, ha szükségesnek látja.
Minden kategória végén a konduktor gyakorlati útmutatót, ötletet, javaslatot tesz
az adott kategóriában megtanult megoldásmódok otthoni/iskolai alkalmazására.
A leírást a konduktor-team általános rövid véleménye zárja, mely többek között
tartalmazza a team javaslatát a KP program folytatására, vagy ritkán más
intézmények megkeresésére, műtétekre, segédeszközök beszerzésére stb.

4. Más oktatási (iskola) intézmények információi
Ebbe a kategóriába tartozik minden olyan információ, melyet az iskolába járó
gyermek intézményi életére vonatkozóan a szülők megosztanak velünk

5. Egészségügyi információk
A szülők által rendelkezésünkre bocsátott kórházi zárójelentések, kezelések,
terápiák feljegyzéseit, zárójelentéseket, vizsgálati eredményeket tartalmazza.
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6. Szülői levelezések és egyéb dokumentumok
A CLC csoportok programját összefoglaló komplex program, illetve a
növendékek adatainak, továbbá fejlődésének dokumentációja (névre szóló,
könnyen kezelhető irattartóban) – mind elektronikus, mind „polcról levehető”,
hagyományos (papír alapú) formában – elérhetőek.
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7.4 A KONDUKTÍV NEVELÉS SZERVEZETI KERETEI ÉLETKORI
SZAKASZOK SZERINT
„A mozgássérült helyreállítása azon múlik, hogy oktatása, nevelése az egész
személyiségre hat, kiváltja az egyén aktív részvételét, kialakítja az elakadt tanulási
képességeket, a feladatok megoldására való törekvést és alkalmasságát.”
Székely Ferencné
A konduktív pedagógia fő célkitűzése – a növendékek életkorától függetlenül – a tanulás
tanítása, az önfejlesztés kialakításának igénye, miközben a tanulás tartalmának
irányelveit a szociokulturális környezet életkori követelményei határozzák meg.
A konduktív nevelés eredményességének mutatója az, hogy milyen mértékben tudjuk
segíteni az individuumot abban, hogy az őt körülvevő környezet (társadalom) elvárásait,
értékeit, normáit (az életkorának megfelelő szinten) belső szükségletté alakítsa.
A konduktor feladata, hogy – a növendék életkorától függetlenül – a meglévő
teljesítményi szintre építve megfelelő nevelési-oktatási célokat tűzzön ki, a cél elérésének
igényét felkeltse, a cél éléréséhez szükséges lépésekre a gyermeket rávezesse, majd az
önálló megoldási módokat tudatosítsa, megszilárdítsa.
Ehhez elengedhetetlen a gyermek életkorának megfelelő szociális mintákat közvetítő
nevelési szintér kialakítása. A CLC programjába felvételt nyert gyermekek nagy része
iskolánkban találkozik először azzal a ténnyel, hogy sérülésük nem kifogás, és az ő
boldogulásuk, boldogságuk nem a mozgásban való korlátozottság tényén, hanem azon
múlik, hogy életkoruk biológiai és társadalmi szintjén mennyire tudnak a társadalom
követelményeinek megfelelni. A konduktív csoport az interperszonális kapcsolatok, a
követelménytámasztás, a példaadás, a teljesítmény értékelésének és ellenőrzésének
természetes kerete, színtere.

KORAI FEJLESZTÉS (0-3 ÉV)
(INDIVIDUAL, PARENT AND CHILD PROGRAM)
A korai fejlesztés célja az életkori szakasznak megfelelő mozgásfejlődésben eltérést
mutató csecsemők és kisgyermekek fejlesztése, a szülők tanítása, tanácsadás.
A konduktív nevelés annál eredményesebb, minél fiatalabb életkorban veszi kezdetét,
minél korábban tud a konduktor segítséget adni a családnak a „sajátosan fejlődő”
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gyermek elfogadásában, az optimális családi elvárások, fejlesztési lehetőségek és azok
alkalmazásainak megismerésében.

Korai fejlesztési programok keretei:
1. Egyéni tanácsadás, foglalkozások (Individual program)
A 0-12 hónapos, mozgásfejlődési lemaradást, motoros funkciózavart mutató
gyermekeknek kínálunk foglalkoztatást.
A program speciális vonása, hogy a nevelési program heti rendszerességgel zajlik,
gyakorlatilag konzultációs módszerrel. A gyermekek komplex fejlesztése egyéni
formában, a szülő tanításán keresztül és az ő aktív közreműködésével valósul
meg.
Célja az otthoni napirend kialakítása és a konduktív csoportban zajló munkára
való felkészítés.

2. Mamás csoport (Parent and Child program)
Kiscsoportos foglalkoztatás keretében, 12 hónapos kortól, hozzávetőlegesen
három éves korig folyik – a szülőkkel együtt – a mozgássérült csecsemők és
kisgyermekek konduktív nevelése. A foglalkozásokon 3-5 család vesz részt 3-4
héten keresztül, heti 5 napban, napi 3 órás foglalkozás keretében. A program
sajátossága, hogy a foglalkozások csoportos formában történnek, de a tanításitanulási folyamat mindig a gyermek egyéni sajátosságaira szabott. A csoportban
a konduktorok felhasználják a gyermekek és a szülők között kialakuló
interperszonális kapcsolatok adta nevelési lehetőségeket.

A fejlesztés

központjában a szülő-gyermek kapcsolat áll.
A mamás csoportokat intervallum formában hirdetjük meg, ugyanakkor
lehetőséget adunk a szülőknek, hogy a periodikus intenzív foglalkozások között
szükség

szerint

egyéni

fejlesztésen,

tanácsadáson

vehessenek

részt

gyermekeikkel.
A korai fejlesztés pedagógiai programjának irányelvei, főbb sajátosságai:
(célok, alapelvek – komplex fejlesztési irányelvek)
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17. sz. táblázat: A korai fejlesztés pedagógiai programjának irányelvei, főbb
sajátosságai:
Családi nevelés, segítés, viselkedési és adaptációs problémák kialakulásának megelőzése
Szülők tanítása információkkal, ismeretek közvetítése, a fejlesztés
otthoni alkalmazásának átadása (beteg gyermekként való kezelés
elkerülése), a csoportban részt vevő szülői közösség támogatása.
Akarati, érzelmi élet fejlesztése
Szülővel

való

érzelmi

kapcsolat

kialakítása,

testi

és

kommunikációs kapcsolatok fejlesztése, érintéssel, énekkel,
mondókákkal kísért játékok. A csoport motiváló hatása.
Mozgástevékenység fejlesztése
Mozgásminták tanulása, a hely- és helyzetváltoztatási feladatok
megoldása

–

játékos

feladatok,

csoportos

feladatsorok

segítségével.
Kézhasználat, finommanipuláció fejlesztése
Játékos feladatokon, feladatsorokon keresztül, mint pl. tárgyak
fogása, elengedése, ujjak differenciálását igénylő szituációk
teremtése.
A látás és a kézmozgás összehangolását fejlesztő feladatok.
Önellátási szokások kialakítása
Az öltözködésben való aktív részvétel tanítása, az életkornak
megfelelő étkezési szokások bevezetése (rágás, nyelés, pohár- és
evőeszközhasználat), szobatisztaságra nevelés.
Kommunikáció fejlesztése
A nonverbális (mimika, tekintet), ill. verbális (anyai beszéd
dallamossága,

ritmikussága)

kommunikáció

fontosságának

hangsúlyozása a szülő-gyermek kapcsolatában.
Tevékenységek

beszéddel

kapcsolatos

összekapcsolása,

hangutánzás, egyszerű mondatok, mondókák, énekek tanulása.
Kóros tartások, kontraktúrák kialakulásának, kóros sztereotípiák megjelenésének
prevenciója
Aktív életmódra nevelés, akaratlagos mozgások kivitelezése,
helyes tartás kialakítása.
Tanácsadás a megfelelő segédeszköz kiválasztásában.
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Kognitív funkciók fejlesztése
Testvázlat kialakítása, érzékszervek stimulálása, észlelés – játék és
különféle tárgyakkal, eszközökkel történő tevékenység során.
Emlékezet

fejlesztése,

a

tevékenység

sorrendiségének

(következetes napirend) kialakítása. Konkrét és cselekvéses
gondolkodás fejlesztése gyakorlati feladatmegoldások során.
Csoportos foglakozásra /óvodai életre felkészítés
Minden tevékenységre kiterjedő komplex személyiségfejlesztés a
konduktív nevelés keretében.

(Conductive Learning Center Pedagógiai Program)

A korai fejlesztés központjában az anya-gyermek kapcsolat áll, ezért a csoportos és
egyéni foglalkozások keretében a konduktor segítségével maga a szülő közvetíti
gyermekének a feladatokat, játékos tevékenységeket.

A korosztály pszichológiai

sajátosságai miatt fontos, és rendkívüli jelentősége van a szülő „megnyerésében”,
konduktív pedagógiai szemléletének kialakításában. A gyermek fejlődése szempontjából
nagyon fontos az, hogy a család részese akarjon lenni a gyermek fejlesztésének, ismerje
a célokat, feladatokat, követelményeket, és alkalmazza őket a mindennapok során.

ÓVODÁS KOROSZTÁLY
(YOUNG EARLY CHILDHOOD/EARLY CHILDHOOD PROGRAM)
A mozgásukban akadályozott gyermekek óvodai nevelése a CLC konduktív nevelési
rendszerének „második lépcsőfoka”.
A tanév során (az iskolai naptárban meghirdetett 9 ciklus kezdőnapján) lehetőség van a
folyamatosan működő óvodás csoport programjába való bekapcsolódásra, intervallum
formában. A tananyag tematikája 3-4 hetes témakörökre oszlik, így azon (főképp más
államból érkező) gyermekek is, akik periodikusan vesznek részt a csoport munkájában,
könnyen be tudnak kapcsolódni az óvodai oktatási programba.
A pedagógiai program jellemzői:
Az óvodás korosztály konduktív nevelése során célunk, hogy a korai életkorban
megkezdett nevelőmunkát folytassuk, az életkori sajátosságoknak és egyéni fejlődési
szintnek megfelelő tanulási és szociális teret biztosítsuk, fölkészítsük a gyermeket az
integrációra, az iskolába lépésre. Mivel a központi idegrendszeri sérülés tünetei nemcsak
mozgási, hanem egyéb funkciók zavarát is jelenthetik, ezért a feljesztésnek – a
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mozgáskoordináció tanítása mellett – figyelembe kell vennie az érzékelés, az észlelés, a
kommunikáció, a kognitív, az értelmi és akarati élet funkcióinak esetleges zavarát is.
A konduktív nevelési programban – az óvodáskori fejlesztési tartalmak mellett –
szervesen beépül a mozgásnevelés és az ehhez kapcsolódó tartalmak, a koordinációt,
mozgást fejlesztő feladatsorok. A program (napirend) egészét a tanulás és a tanultak
alkalmazása, játékosság és motivált cselekedtetés jellemzi.
Minden tevékenységet áthat a komplexitás, így a feladatsorok megoldása, a
mozgáskoordináció tanulása során megjelenik a ritmus, a vers, a mese, az ének, a
környező világ felfedezéséből származó ismeretek.

Ezek alkalmazása motiváló,

hangulatkeltő, közösségformáló, mindemellett változatossá is teszi a programokat, és
segíti a mozgásában akadályozott gyermeket figyelmének, aktivitásának fenntartásában.
Az óvodás életkor programjanak irányelvei, főbb sajátosságai:
(célok, alapelvek – komplex fejlesztési irányelvek):
18. sz. táblázat: Óvodás életkor pedagógiai programjának irányelvei, főbb
sajátosságai:
Aktivitás, mozgástevékenység iránti igény, belső késztetés kialakítása
A napirend keretében, ingergazdag környezetben, a csoport
effektusát

és

dinamikáját

használva,

változatos,

cselekvésközpontú, aktív tevékenységek megteremtésével.
Akarati, érzelmi élet fejlesztése
Csoportos foglalkoztatás során önkép, önismeret, értékek, pozitív
attitűdök, normák kialakítása, egymáshoz alkalmazkodás, egymás
segítése.
Mozgáskoordináció fejlesztése
Mozgásminták tanulása, hely- és helyzetváltoztatási feladatok
megoldása,

cselekedtető

feladatok,

csoportos

feladatsorok

segítségével.
Kézhasználat, finommanipuláció fejlesztése
A látás és kézmozgás koordinálása, differenciált ujjmozgások
tanulása.
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A különböző anyagokkal (homok, víz, festék, gyurma, textil, fa és
műanyag konstrukciós játékok) való tevékenység során a
manipuláció fejlesztése.
A kézműves eszközök funkcionális használatának egyéni módon
történő tanítása (ceruza, ecset, olló használata stb.).
Önálló, egészséges életmódra nevelés
Az önellátás igényének megalapozása, higiéniai szabályok
betartására nevelés, tisztasági szokások kialakítása.
Érzelmi nevelés
Szociális kapcsolatok fejlesztése, felnőttekkel, társakkal megfelelő
kapcsolattartási igény kialakítása, mások érzelmeinek felismerése.
Értelmi nevelés
Ismeretszerzés iránti igény és a külvilág információinak
megértésére, feldolgozására szolgáló képességek kialakítása.
Kommunikáció fejlesztése
Nyelvhasználat fejlesztése.
Szükségletek, igények kifejezése, érvényesítése, esetenként a
kommunikáció

egyedi

módjának

elsajátítása

(augmentatív

kommunikációs eszközök).
Belső beszéd, mozgásirányítás, intendálás elsajátítása.
Esztétikai nevelés
Önmagára és környezetére irányuló esztétikai tevékenységformák.
Munkára nevelés
Feladattudat kialakítása, önálló feladatmegoldás.
A másik segítésére való szándék kialakítása a társakkal való
együttműködés során.

Tanulási nehézségek, zavarok prevenciója, korrekciója
Az észlelés pontosabbá, differenciáltabbá tétele.
Látott, hallott, tapintott dolgok összekapcsolása nyelvi és motoros
tevékenységekkel, a keresztcsatornák fejlesztése.
Testséma és térkoncepció, a térbeli viszonyok fejlesztése.
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Társas játékok fejlesztése, szabálytudat kialakítása, fantázia- és
szerepjáték funkció – gyakorló/mozgásos játéktevékenységek
során.
Képzelet, emlékezet, intellektuális aktivitás fejlesztése – mesék és
a csoport mindennapi életének, történéseinek felidézésén keresztül.
Oktatási tartalom
1999-2005-ig a magyar óvodai program (ONP, 1989) tartalmára
épült
2005-2012 „We Can Curriculum” – („Tudjuk Tanmenet”)
2012 – „Creative Curriculum” – („Alkotó Tanmenet”)
Mindkét tanmenet témaköröket tartalmaz, melyeket a következő
nevelési-oktatási tartalmakkal dolgoznak fel: a természeti-emberitárgyi világ megismerése, matematika, anyanyelv, olvasás és írás
előkészítés,

természetvédelem,

ének-zene

(énekes

játék),

kézműves foglalkozások.

(Conductive Learning Center Pedagógiai Program)
Az óvodai oktatás tartalma az első, az AQ-ban tanítói-gyógypedagógusi képesítést
szerzett konduktorok munkába állásáig (2005) többnyire a magyar óvodai nevelés
programjára épült. A 2005-2006-os tanévtől vezettük be elsőként a „We Can” texasi
pedagógusok által kifejlesztett curriculumot, majd 2012-től a „Creative Curriculum”ra163 épül óvodai programunk.

Mindkét curriculum egy-egy témakör köré építve

dolgozza fel a tananyag tartalmát, a megadott időszakban (4 hetes időszak). A curriculum
adaptálása során a konduktor-team a csoport sajátosságait (és az egyéni fejlettségi
szinteket) figyelembe véve differenciálja a program tartalmát.
Az óvodás csoport – mely barátságos isnpiráló környezet – sokoldalú, változatos
foglalkozásokat kínál. A napirend előre megtervezett és megszervezett tevékenységeket
tartalmaz, melyeket a konduktorok és az AQ hallgatók felváltva vezetnek.
A foglalkoztatási formák tevékenységtől függően változnak (frontális, kiscsoportos vagy
egyéni), játékosak, a gyermekeket aktivitásra és – cselekvésen keresztül – tanulásra
ösztönzik.

163.

„Creative Curriculum”, óvodai tanmenet, melynek anyaga 38 témakörre épül, kutatáson alapuló,
díjnyertes, óvodai tanterv, mely a gyermek magabiztosságát, kreativitását és a kritikus gondolkodás
képességét fejleszti. (Angolul és spanyolul is kiadták.)

175

Az óvodáskor végén minden gyermeket beiskoláznak a lakóterületének (vagy
választásának) megfelelő általános iskolai vagy speciális nevelési igényű gyermekeket
ellátó intézménybe.

A gyermekek konduktív programban történő nevelésének

folytatására az intervallum rendszerben működő programokból (évi maximum 3-4 hetes
periódusok), vagy a Follow-Up program kínálatából választhatnak a szülők.

ISKOLÁS KOROSZTÁLY
(LOWER PRIMARY/ELEMENTARY/ADOLESCENT PROGRAM)
Az integrációban történő oktatás következményeként az Amerikai Egyesült Államokban
sok, mozgásában akadályozott gyermek nem találkozik hasonló nehézséggel küzdő
társakkal. A CLC iskolás életkorú csoportjaiban lehetőségük van hozzájuk hasonló
problémákkal élő fiatalokkal megismerkedni, együtt dolgozni mozgásfejlődésük
érdekében, és barátságokat kötni. Ez az egészséges személyiség fejlődésében, a reális
önkép kialakításában – különösen tinédzserkorban – hatalmas jelentőséggel bír.
A foglalkoztatások típusai:
1. Follow up program
2. Intenzív, intervallum
Az iskolás életkorú gyermekek nem állnak tanulói jogviszonyban a CLC-vel. A szülők
feladata az iskolalátogatás szüneteltetése, illetve a tanulmányi feladatok megbeszélése a
CLC programjában való részvétel idején.
Az iskolás csoportok összetételének sajátossága, hogy a programban részt vevő
gyermekek gyakran más-más államból, iskolarendszerből (magán, egyházi, állami,
magántanuló stb.) és évfolyamból érkeznek.
Az iskolás életkor programjának irányelvei, főbb sajátosságai:
(célok, alapelvek – komplex fejlesztési irányelvek):
19. sz. táblázat: Az iskolás életkor pedagógiai programjának irányelvei, főbb
sajátosságai: (célok, alapelvek – komplex fejlesztési irányelvek
Önállóság, céltudatosság, problémamegoldó képességek fejlesztése
A problémák sokféle megközelítésének és megoldásának tanítása,
változatos feladatszituációk során.
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Interperszonális kapcsolatok, kapcsolatfelvétel, önbizalom, reális
önkép kialakítása, csoportos foglalkoztatásokon.
Érdeklődés, feladattudat, kötelességérzet, önkontroll és önfegyelem fejlesztése
Értékek, attitűdök, normák kialakítása.
Kooperatív együttműködés, egymáshoz való alkalmazkodás,
egymás segítése.
Mindenirányú mozgásfejlesztés
Mozgásminták tanulása, alkalmazása.
Hely- és helyzetváltoztatási feladatok megoldása csoportos
feladatsorok segítségével.
Mozgás tudatos intendálása.
A feladatsorokban tanultak alkalmazása a mindennapok során.
Finommotorikus manipuláció fejlesztése
Célirányos mozgás, fogás-elengedés, fogás-megtartás kialakítása.
A kézmozgás követése (szem-kéz koordináció).
Íróeszköz használatának kialakítása.
Írástanulás.
Alkotó kézműves tevékenységek megismerése, gyakorlása.
Önálló, egészséges életmód kialakítása
Önkiszolgálási tevékenységek önálló megoldása.
A csoportban ismeretek, pozitív példák átadása a helyes
táplálkozás és egészséges életmód tudatosítására.
Tanulási nehézségek, zavarok korrekciója, tanulási képességek fejlesztése
Térbeli tájékozódás, térbeli mozgás fejlesztése.
Akaratlagos figyelem fejlesztése.
Logikus gondolkodás, idő, rész-egész és ok-okozati viszonyok
összefüggéseinek felfedezése komplex tevékenységek során.

Kollégiumra, önálló életre való felkészítés
Önkiszolgálási tevékenységek önálló megoldásának tanulása –
életvitel.

(Conductive Learning Center Pedagógiai Program)
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A szülők elsődleges célja a CLC programjában való részvételkor a gyermek
mozgásfejlesztése, önellátásának, önbizalmának, személyiségének komplex fejlesztése.
Az iskolás csoportokba járók az évek során igazi közösséggé formálódtak. Vannak, akik
több mint 10-15 éve rendszeresen visszatérnek a programba, így nemcsak a növendékek,
de a szülők között is a közösen megélt „mindennapi csodák” által mélyebb kapcsolatok,
barátságok szövődtek, ami a konduktív nevelés közösségformáló hatását bizonyítja.
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VIII.

ZÁRÓ GONDOLATOK
„Nincs lehetetlen” idézte Pető szavait Popper Péter a Századfordító magyarok –

Dr. Pető András című filmben.164

Az elmúlt 14 év során sokszor hallottam ezt a mondatot. Az USA-ban, Michigan
államban, Grand Rapidsben az AQ tantermei visszhangozzák ezeket a szavakat, ahol
amerikai hallgatók Pető Andrásról, egy magyar orvosról, pedagógusról, tudósról – aki
„nem gyógyított, hanem nevelt” –, a konduktív pedagógiáról tanulnak. Több mint egy
évtizede az első szellemi hungarikumként nyilvántartott, a második világháború
romeltakarítása idején született pedagógiai módszert, a konduktív pedagógia alapjait
oktatom.
„Nincs lehetetlen”
Pető módszere nem csoda, annál inkább egy zseniális embernek és követőinek kitartó
hittel

és

munkával

megvalósított,

egyedülálló

„küldetése”,

mely

alapjaiban

megváltoztatta a központi idegrendszer károsodása miatt mozgásában akadályozott
gyermekek és felnőttek habilitációjának/rehabilitációjának szemlélelét.
E

„küldetés”

vált

meghatározójává.

hivatásommá

és

életemnek,

pedagógusi

pályafutásomnak

A gyermekek nevelhetőségébe vetett hit, ami nem ismer sem

országhatárokat, sem „fogyatékosságot”, csak megoldásra váró izgalmas feladatokat,
hogy miként vezethetjük a gyermek lényét (testét és lelkét) az örömteli tevékenységek,
sikerek felé.
„Nincs lehetetlen”
Disszertációm témája a petői alapelvekre épülő konduktív pedagógiai program amerikai
implementálásáról és a konduktor szakemberek helyi képzéséről szól.

Historikus,

narratív jellegű dolgozatomat a tényekre, az általam végzett megfigyelésekre, s ha lehetett
számokra alapoztam. Megírását morális kötelességemnek éreztem.

164.

Ocsenás Tamás: Nemzeti Nemzeti Audiovizuális Archívum; http://nava.hu/id/530218/) 2015. október
6.
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A Conductive Learning Center 14 éves története és a statisztikai adatok igazolják, hogy
a dr. Pető András által kidolgozott konduktív nevelési rendszer hiánypótló, és a nevelés
útján végbemenő rehabilitációra nagy igény mutatkozik Észak-Amerikában is.
Bebizonyosodott, hogy a konduktív nevelési rendszernek – a „tiszta” konduktív
nevelésnek – a széles körben terjedő multidiszciplináris ellátással szemben is megvan a
maga helye, keresettsége és létjogosultsága a tengerentúlon.
A konduktív nevelés egyetemes története szempontjából is egyedülálló jelentőséggel bír
a kutatásom által bizonyított tény, hogy más pedagógiai, szociokulturális környezetben,
jogi szabályozási rendszerben is sikeresen megvalósítható és folyamatosan működtethető
a petői alapelveket figyelembe vevő és erre épülő konduktív pedagógia rendszer: az
MPANNI szakmai hátterével, az Aquinas College tudományos támogatásával és a
hallgatók gyakorlóterületét biztosító Conductive Learning Center magas színvonalú
programjával – a “tiszta forrásból” delegált programigazgató közvetlen irányítása alatt.

A Conductive Learning Center Észak-Amerika konduktív pedagógia szellemi
központjává nőtte ki magát, és a három intézmény – MPANNI/AQ/CLC – „kétkultúrájú”
tanító-/gyógypedagógus-/konduktorképzése és a gyakorlóterületként szolgáló konduktív
iskola nevelési-oktatási programja modellértékűvé vált.
Meggyőződésem, hogy egy hosszú távon is működőképes program feltétele a fent
említett egységes szerkezeti keret, melyben egyszerre fellelhetjük a tradíciót, az
innovációt és ezek gyakorlati megvalósítását.

Miként a hipotézisekben megfogalmaztam, igazolódott, hogy a képzésnek vitathatatlanul
nagy jelentősége van a konduktív pedagógia meghonosításában, mivel a képzett amerikai
konduktor szakember kulcsfontosságú biztosítéka a KP lokális fennmaradásának,
perspektivikus fejlődésének.

Túl nagy hallgatói létszámot persze a relatív kis

gyakorlóterület nehezen fogadhatna el.
Az AQ/MPANNI konduktorképzési programja az elmúlt évtizedben folyamatosan
fejlődött, idomult az évről-évre átlalakuló körülményekhez. A programot a mindkét
ország sajátosságait figyelembe vevő rugalmassága és ezzel egy időben a petői
alapelveket maximálisan követő szemlélete tette ma is működőképessé és elismertté
Észak-Amerikában.
A konduktív pedagógiai program implementálása és a konduktor szakemberek képzése
nem lehetetlen vállalkozás – bár rendkívül összetett és hosszú ideig tartó munka.
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Az AQ és az MPANNI 14 éves folyamatos együttműködése a mai napig egyedülálló a
konduktorképzés nemzetközi színterén.

A program elején megfogalmazott célok

mindvégig megmaradtak, ezekkel a projekt munkájában részt vevő összes
partnerintézmény azonosulni tudott. A remélt siker azonban csak részben valósult meg,
mivel a vártnál kevesebb amerikai konduktor-tanító kapott diplomát az Aquinas
College/MPANNI képzése keretében, ugyanakkor azzal, hogy a michigani Oktatási
Minisztérium jóváhagyta a képzési programot, elismerte, hogy a konduktív pedagógiának
létjogosultsága van az SNI gyermekek nevelésében.
„Nincs lehetetlen”

Miként a hipotézisekben megfogalmaztam, igazolódott a stabilitást biztosító állandó
szakmai jelenlét szükségessége és fontossága: az MPANNI érdekeinek folyamatos,
helyszíni képviselete meghatározta a program karakterét. A felmerülő igényekre, a
váratlan kihívásokra hatékonyan reagálni, a fejlesztést megvalósítani csakis folyamatos
jelenlét esetében van lehetőség.
Tapasztalatom szerint a rendkívül összetett programigazgatói feladat megfelelő
ellátásához elengedhetetlen a helyi szociokulturális környezet ismerete, annak
mindennapi megélése és gyakorlása, az elvek fenntartása melletti beilleszekedés.
A más kulturális környezetben működő konduktív nevelési programnak – mint az élő
szervezeteknek – szüksége van saját homeosztázis-rendszere biztosítására.
Az elmúlt 14 évben kihívásként éltem meg az állandóság nyugalmának hiányát, mivel az
AQ-ban, az MPANNI-ban és a CLC-ben is többszöri szerkezet- és vezetőváltás történt.
Ahhoz, hogy támogató, kiegyensúlyozott légkört tudjunk biztosítani a programban részt
vevő családok számára, megalapozott elméleti és gyakorlati műhelyt a POHI
hallgatóknak és önmegvalósításra, önképzésre alkalmas munkahelyet a konduktorok
részére, elengedhetetlen feltétel a stabil szakmai vezetés.

Miként a hipotézisekben megfogalmaztam, statisztikai adatokkal alátámasztva
igazolódott, hogy a rendszerben és a folyamatosan biztosított és működtetett, a petői
elvek szerint megvalósuló konduktív nevelést sokan választják további piacbefolyásoló
módszer és eszköz nélkül is. Az érdeklődés az eddigi tapasztalatok szerint minden
életkort tekintve folyamatos az ország számos államából és Kanadából is. A családok
egy része – a felmerülő nehézségek ellenére is – a Conductive Learning Centert választja
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a társadalom által elfogadott és finanszírozott tradicionális terápiák és nevelési formák
helyett, akkor is, ha a közvetlen környezetükben is volna lehetőségük konduktív
programban részt venni.
Az adatok feldolgozása során igazolódott az a feltevésünk is, hogy a Conductive Learning
Centerben konduktív nevelésre jelentkezett és részt vett gyermekek kórképe és életkor
szerinti adatainak százalékos megoszlása közelít az MPANNI adatbázisában
nyilvántartott adatokhoz. Ezzel egy időben arra a sajnálatos tényre is rávilágítottak az
adatok, hogy a CLC programjában való részvételt jelentősen meghatározza a család
szociális helyzete, így a program szolgáltatásai nem mindenki számára hozzáférhetőek.

Miként a hipotézisekben megfogalmaztam, igazolódott, és munkám egyik legnagyobb
eredményének tartom, hogy munkatársaim segítségével sikerült átültetni a konduktív
nevelés „szellemiségét”, standardjainak tiszteletét és azok betartásának igényét.
Ennek kialakítását három meghatározó elem formálta.
Elsőként, vitathatalanul nagy szerepe volt az MPANNI oktatóinak, elsősorban dr. Balogh
Erzsébetnek (nyugalmazott tanszékvezető, neurológus és gyermekorvos), aki oktatási
feladatain túl az iskola tudományos munkáját szorgalmazta, mentorálta, továbbá Horváth
Dezsőné dr.-nak (a Konduktív Pedagógiai Tanszék nyugalmazott vezetőjének), aki a KP
elméleti és gyakorlati képzése során nyújtott szakmai biztonságot és támogatást.
Az MPANNI-val az évek során formális „quality control” nem alakult ki, hiszen
folyamatos volt a kapcsolattartás az „anyaintézmény” vezető munkatársaival.
Másodsorban, a program eredményességét és karakterét erősen befolyásolta és
befolyásolja az MPANNI által delegált konduktorok intervallum rendszerben való
jelenléte. A projekt indulásától kezdve 79 konduktor vett részt az iskola munkájában (38 hetes időtartamban, esetenként 1-6 fő). A konduktorváltás sok nehézséggel, de számos
előnnyel is járt, és nem kérdőjelezhető meg, hogy ez a rendszer hozzájárul ahhoz, hogy
újult erővel vegyünk részt a friss szemmel meglátott szakmai kihívások megoldásában.
A közös munka, együttgondolkodás megtanítja mind a magyar, mind az amerikai
konduktorokat (hallgatókat) egymás emberi és szakmai tiszteletére, a csapatmunkára,
azaz egy „közös nyelv” használatára. Az évek során sok tanulsággal és tapasztalattal
szolgált a kiutazó magyar konduktorokkal való együttműködés. A lassan közhellyé vált
„pedagógusi kompetenciák”, „konduktori kompetenciák” elméleti meghatározásai
“otthon” automatikusan működnek, “idegenben” azokat tudatos és mások számára is

182

megfogalmazhatóan kell működtetni. Így a fogalmak határai is tudatosodtak, megteltek
számunkra élményekkel, valóságtartalommal.
Számtalanszor megtapasztaltam, hogy a más kulturális környezetben történő nevelőoktató munka, a kulturális szokások elfogadása, a „felülmúltság-felülmúlhatóság”165, a
„lifelong learning” igénye, a gyakorlati munka hatékony írásos prezentációjának
képessége nemcsak a fiatal, de gyakran az alapos szakmai, elméleti és gyakorlati
felkészültséggel rendelkező konduktorokat is próbára teszi. A sikeres munka érdekében
az intézeti gyakorlattal szemben – bár sok dilemmával járt – fel kellett vállalnom azt,
hogy az adott gyermekcsoport és a konkrét feladat igényeihez megfelelő konduktor
„kiválasztásához” ragaszkodjam.
A program sikeres implementálásához el kellett fogadnom és fogadtatnom
munkatársaimmal – bármennyire is távol áll generációnk pedagógusaitól –, hogy a CLC
operatív munkája során indirekt „marketing munkát” is végzünk.

A konduktor

személyiségével, magas színvonalon nyújtott pedagógiai munkájával, a problémák és
konfliktusok megoldására törekvő magatartásával a programot, az MPANNI-t, a
konduktív pedagógiát és Magyarországot is reprezentálja.
A felmerülő nehézségek ellenére, küldetésem első napjától, rendíthetetlenül meg voltam
arról győződve, hogy nevelési munkánk pozitív hatással lesz növendékeink
személyiségének fejlődésére, azonban hogy milyen erős kulturális behatással lesz az
amerikai gyermekekre és a POHI hallgatókra, számomra nem várt eredmény volt.
A magyar konduktorok több száz családdal és azok baráti körével ismertették meg a
magyar konduktív nevelést és a magyar kultúrát.

Gyermekközpontú, pozitív

életszemléletükkel, a gyermekek fejleszthetőségébe vetett hitükkel, és nem utolsósorban
szakmai eredményeikkel a legjobb értelemben véve meghódították a családokat,
elültették bennük a más kultúrák iránti érdeklődést, megbecsülést.
Szívet melengető érzés látni és hallani a szülőket, milyen lelkesedéssel és szeretettel
éneklik a magyar népdalokat a mamás csoportban, az óvodás gyermekek milyen
lelkesedéssel tanulnak magyar mondókákat, énekeket. A Conductive Learning Centerbe
érkező vendégek elcsodálkoznak, amikor az iskolás csoportokat látogatva hallják a
gyermekeket a soron következő feladatokat magyarul intendálni. Az iskolások rendkívül

165.

Trencsényi, Töprengések a tanítói tehetségről – avagy egy civil tanévnyitó. http://www.tanitani.info/toprengesek_a_tanitoi, 2015. október .6.
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motiváltak a kultúránk és a magyar konduktorok, a „konduktív pedagógia” nyelvének
megismerése, elsajátítása iránt. A konduktív pedagógián „nevelkedett”, ma már fiatal
felnőtt tanítványaink közül többen a magyar történelemre specializálódtak, és minden
vágyuk, hogy eljussanak Budapestre, a Pető Intézetbe. Mindennap tanúi vagyunk annak,
hogy a KP hívei, barátai számára országhatárok nincsenek, csak távolságok.
„Nincs lehetelen!”

Mint a konduktív pedagógia amerikai történeti kutatásából kiderült, a módszertani
iránymutatók, az írásbeliség hiánya miatt a rendszer lényegét sokan nem értették meg, és
tévesen interpretálták. Amíg licenc-jogi úton a módszer használatának védelmében
lépések nem történnek, modellértékű mintát kell adnunk, és támogatnunk kell a konduktív
pedagógiai programok alapítását, és szakmailag pártfogolni az egyedül vagy kis
létszámban dolgozó konduktorokat.
Első lépésként 2005-ben, a CLC akkori általános igazgatójával (David Dvorák, PhD),
megszerveztük az Észak-Amerikában dolgozó konduktorok és program-adminisztrátorok
konferenciáját, műhelyvitáját, azzal a határozott céllal, hogy a tradicionális konduktív
pedagógia szellemében és érdekében létrehozzunk egy szakmai továbbképzési fórumot.
A konferencia (Grand Rapids, 2005) szakmai sikere mellett, másik nagy eredményeként,
a résztvevők egybehangzó igényére megalakítottuk az Association for Conductive
Education

in

North

America

(ACENA)

elnevezéssel

a

konduktív

nevelés

érdekképviseleti szervezetét, mely napjainkban közel 80 tagot számlál. (A konferencia
témája ebben az évben: IT IS POSSIBLE: Conductive Education across the Lifespan –
LEHETSÉGES: Konduktív nevelés egy életen át.)
Nézetem szerint Amerikában a konduktív pedagógiai szolgáltatások minőségbiztosítása
és működésének egységesítése az ACENA szervezeti keretében fogalmazódhat meg.
Egy másik előttünk álló „nagy feladat” a konduktív nevelés tudományos elismerése
érdekében való munkálkodás. Vizsgálódásom és megítélésem szerint egyértelműen
kijelenthetem, hogy a konduktív pedagógia szélesebb elterjedésének sarkalatos pontja a
konduktív pedagógia sikerességét, eredményességét igazoló kutatások végzése és azok
publikálása.
Amerikában a konduktív neveléshez való hozzáférés lényeges kérdése a megfizethetőség
vagy annak hiánya. Az a széles réteg, amelyik nem tudja megfizetni a – többnyire
önköltséges – KP program szolgáltatásait, kirekesztődik, mivel a konduktív pedagógia
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nem igazoltan „evidence based practice”, és sem a nevelési/oktatási intézmények, sem az
egészségbiztosító társaságok jelenleg nem finanszírozzák a KP szolgáltatást.
A konduktív nevelés jövőjének érdekében – egy politikai lobbicsoport közreműködésével
– első lépésként elértük, a KP eredményességének vizsgálatát.

Michigan állam

finanszírozza a Michigan State University – Conductive Education Evaluation Project
(CEEP)166 kutatását, a CLC programjának (szakmai felügyeletem alatt) keretében.
A kutatás pillanatnyi eredménye, hogy a részt vevő családok tandíjmentesek, így azon
mozgásukban akadályozott gyermekek is hozzájutnak a mozgástanulás lehetőségéhez,
akiknek máskülönben nem adatott volna lehetőség. A kutatás a disszertációm lezárásakor
még zajlik, a mérési adatok halmozódnak, de bármi is lesz a részletes vizsgálat
eredménye, annyit már egy korábbi szakaszból lehet tudni, hogy a gyermekek globális
teljesítménye javul. Amerikában a kedvező tudományos megítélés alapjaiban javíthatja
a KP támogatottságát és a jövőjét.
A hatékony konduktív pedagógia “jelen”-ét ma még vitathatalanul a megalkuvást és
szakmai kompromisszumot nem ismerő magyar jelenlét biztosítja.
A jövőről szólva csak a lehetséges irányok meghatározását tűzhetjük ki célként a változás
felé – a nélkülözhetetlen alappilléreket lerakva –, a pozitív változás irányába, ami egyben
a Pető módszer helyét is meghatározza majd a lehetséges amerikai nevelési programok
palettáján.
„Nincs lehetelen!”

166.

http://www.epi.msu.edu/cpon/ceep.html 2016. január 13.
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GLOSSZÁRIUM: FOGALMAK ÉS RÖVIDÍTÉSEK

CP = cerebral palsy, cerabralis paresis
KN = konduktív nevelés
KP = konduktív pedagógia
OMI = Országos Mozgásterápia Intézet
MPANNI = Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézete
PAF = Pető András Főiskola, http://www.peto.hu/start/
AQ = Aquinas College, http://www.aquinas.edu/
AQ-SE = Aquinas College School of Education,
http://www.aquinas.edu/education/index.html
POHI = Physical or Other Health Impairment,
http://www.aquinas.edu/education/certification/pohi.html
CLC = Conductive Learning Center, http://conductivelearningcenter.org/
ED = Executive Director-általános igazgató/ügyvezető igazgató
PD = Program Director-programigazgató
ACENA = Association for Conductive Education in North America, http://acena.org/
IACENA = Inter American Conductive Education Association,
http://iacea.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
UCP = United Cerebral Palsy, http://www.ucp.org
OSE = Michigan Office of Special Education, http://www.michigan.gov/mde/0,1607,7140-5234_6027---,00.html
MDE = Michigan Department of Education, http://www.michigan.gov/mde
State Board of Education = SBE,
http://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-5373---,00.html
Michigan Department of Education’s Office of Profesional Preparation Services =
OPPS, http://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-5683---,00.html
Michigan Test for Teacher Certification = MTCC
MT = multidiszciplináris team
IT = interdiszciplináris team
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