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Praxis Sprache és Forschung Sprache 
 
 
A Praxis Sprache és elektronikus változata, a Forschung Sprache a német logopédiai társaság, a 
Deutsche Gesellschaft für Sprachheilpädagogik szakmai folyóirata.  

A Praxis Sprache szakfolyóirat a beszéd-, nyelv-, hang- és nyelészavarok tárgyában jelentet meg 
közleményeket, amelyek különböző korosztályok (gyermekek, fiatalok és felnőttek) ellátásához 
kapcsolódóan a diagnózis, fejlesztés, oktatás, terápia és rehabilitáció területein megfogalmazható 
problémaköröket járnak körül. A folyóirat 2013 óta évente négyszer jelenik meg nyomtatásban, és a 
szakmai társaság tagjai, valamint a folyóirat előfizetői számára érhető el. A lapban közölt 
tanulmányok rövid összefoglalói a folyóirat weboldalán (https://www.praxis-sprache.eu/) ingyenesen 
olvashatók.  
A számok tartalma egy meghatározott téma köré szerveződik, amelyet általában egy nyitó írás 
(Hauptbeitrag) vezet be, és további rovatok (Magazin-Originalbeiträge, Praxisthema) tanulmányai 
bontanak ki. A Magazin-Originalbeiträge rovat célja a főtémához kapcsolódó elméleti kérdések 
bemutatása, az itt közölt írások például egy elvégzett kutatás eredményeiről számolnak be, vagy egy 
adott témával kapcsolatos legújabb tudományos eredményeket foglalják össze. A Praxisthema rovat 
empirikus megközelítésű; gyakorlatközeli írásokat tartalmaz, konkrét példából kiindulva kínál konkrét 
megoldásokat (pl. a 2015. évfolyam 2. füzetének egyik tanulmányában olvasható, hogy miként lehet 
egy képeskönyv történetét a nyelvi terápia során a tárgyeset kialakításához felhasználni többnyelvű 
gyermekek ellátása során). E rovat sajátossága még, hogy a tanulmányok mellékleteként különböző 
feladattípusokhoz megalkotott letölthető írásos anyagokat vagy a hallás utáni megértés feladataihoz, 
hangfájt is tartalmazhat.  

Az adott szám tematikus blokkjához tartozó írások mellett további színes írások olvashatók a 
Magazin rovatban, például szakmai eseményről szóló tudósítások, élménybeszámolók vagy hírek, 
aktualitások egy-egy intézmény életéből. 

Végül, a folyóirat helyt ad további rövid közleményeknek, mint amilyen a szakirodalom- vagy 
folyóirat-ismertetés, illetőleg tájékoztató továbbképzésről vagy állásajánlatokról. 

A Forschung Sprache a szakmai társaság online szakmai lapja. Az évente két alkalommal 
megjelenő e-folyóirat célja, hogy a beszédet több aspektusból kutató, német nyelvterületen működő 
szakemberek számára közös platformot biztosítson eredményeik bemutatásához, továbbá hogy a 
kutatási eredményeket az érdeklődők számára szabadon elérhetővé tegye. A lektorált tanulmányok a 
logopédia (amely a németországi képzés sajátosságaiból adódóan önmagában is több szakterületet 
foglal magába: Logopädie, Sprachtherapie, Sprachheilpädagogik), valamint határtudományai (pl. a 
foniátria és a nyelvészet) területéhez kapcsolódóan járnak körül aktuális kérdéseket. A legtöbb 
kutatás diagnosztikai tárgyú, például tesztfejlesztések eredményeiről számol be, de olvashatók az 
ellátás további aspektusához kapcsolható írások is, így a 2014. évf. 1. számban az inklúzió 
témakörében készült egy, a szülői elvárások és elégedettség felmérésére irányuló kutatás 
eredményeit közlő írás. 

A tanulmányok a szaklap weboldaláról (https://www.forschung-sprache.eu/) pdf-ben letölthetők. 
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