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Reformtörekvések a speciális oktatásban
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Abstract: As the education in general, the education of the impaired children is also dependent 
on the social context in which the educational process is taken place. In the last ten years we 
could experiment the changes resulted from the reform efforts of the Romanian public 
education, especially concerning the education of impaired children. One of the main 
components of the reform efforts is the open character of the Special Education. The Education 
Legislation provides education for every impaired child, emphasizing the goals and the 
importance of the organization of the Special Education. 
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A speciális iskolák célját, feladatát, még mindig kevesen ismerik s 
működésűk teljes megértése még mindig felvilágosítást igényel. Mint 
általában az oktatás, a fogyatékosok oktatása is függvénye annak a 
társadalmi közegnek amelyben ez a nevelő munka történik. Egy országnak 
életbevágó érdeke, hogy valamennyi polgárát a műveltség bizonyos fokára 
emelje, és ennélfogva az egészségesek és fogyatékosok közti különbséget a 
lehetőség szerint csökkentse. Egy ország életében és jövőjének 
alakulásában fontos szerepet játszik a fogyatékosok oktatásának 
biztosítása és annak fejlesztése.

Egy ország kulturális állapotának fokmérőjét, nem az egyes kiemelkedő 
egyének, iskolák, hanem a lakosság összességének a műveltségi-fejlettsége 
alkotja. Ez a fejlettség nem lehet teljes ha az ország lakosságának 
számottevő százaléka (fogyatékosok %) nem részesül megfelelő 
oktatásban. Ezek a tények kerültek napfényre a 89-es események után, 
amikor minőségi változások történtek úgy a hagyományos, mint a speciális 
oktatásban. 

Az elmúlt tíz évben, a közoktatásban érezhetőek voltak a 
reformtörekvések következtében történt változások, ez a legszembetűnőbb 
a fogyatékosok oktatásában jelentkezett. A változások egységes fejlődési 
lehetőségeket, régebbinél méltányosabb közoktatási helyzetet biztosít a 
gyógypedagógia részére és ezáltal a speciális iskolák számára. Kezdetben 
külső, főleg szervezési változásokról beszélhettünk, amikor is megnövelték 
az intézmények személyzetének számát, csökkentették a 
gyógypedagógusok heti óraszámát; iskolapszichológust, gyógytornászt 




