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SZAKOSZTÁLYI BESZÁMOLÓK

Tanulásban akadályozottak pedagógiája 
Szakosztály
– Vác, 2002. június 21. –

A szakosztályi program korunk egyik legégetőbb problémájához, a roma né-
pesség társadalmi integrációjának kérdésköréhez csatlakozott. Szakmai konfe-
renciánk címe – Színek és foltok – a cigány kisebbség helyzetének metaforikus
megközelítését fejezi ki, alcíme – A cigányság és a (ki)segítő iskola – a problé-
ma vizsgálatának szeletkéjét, a közoktatás és az iskolai szelekció területét hatá-
rozza meg.

Szakosztályunk 1999-ben, a MAGYE szolnoki konferenciáján már foglalko-
zott  a kisebbségek oktatásának átfogó vizsgálatát  bezáró ombudsmani jelen-
téssel.  Dr. Aáry-Tamás Lajos „A cigánygyerekek a kisegítő iskolában” címmel
ismertette a kutatás eredményeit. Az előadás egyik legfontosabb megállapítása
az volt, hogy a gyermekek eltérő tantervű iskolákba, vagy gyógypedagógiai is-
kolákba történő átirányítása nem lehet a cigány gyermekek hátrányos megkü-
lönböztetésének az eszköze. Felhívta a gyógypedagógus társadalom figyelmét
a nyílt és korrekt szakmai párbeszéd szükségességére, és kérte, hogy a reform-
törekvések megvalósításában a gyógypedagógus-társadalom vállaljon szerepet.

A MAGYE konferenciának – és néhány további, igen hasznos és sok, azóta
is megválaszolatlan kérdést felvető tanácskozásnak – a hatására határozott a
szakosztály vezetése arról, hogy a váci találkozón a cigány gyermekek nevelési
szükségleteiről, és az azokra adható válaszokról kezdeményez együttgondolko-
dást.

Szabó Ákosné dr. főiskolai tanár  Velük vagy rajtuk? A roma gyermekek és
szüleik szükségletei című bevezető előadásában három vonatkozásban foglal-
kozott a témával. Vizsgálta a cigányságot, mint társadalmi réteget, mint etniku-
mot, és mint életstílus csoportot. Rávilágított arra, hogy az oktatáspolitika ko-
rábban a „deficit elmélet” alapján tanulta meg kezelni a kérdést, ebből követke-
zően célkitűzésében a felzárkóztatás feladatait fogalmazta meg, és hangsúlyozza
ma is. Ez a szemlélet azonban önmagában nem vezet megoldáshoz, asszimilá-
ciós törekvéseket támogat. Az előadó szerint nem rajtuk, a cigány családokon
és gyermekeken kell végrehajtani a változást, hanem – a cigányságot megszó-
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lítva –  velük kell kidolgozni a szükségleteikre adható érvényes válaszokat: cé-
lokat és tartalmakat, számukra is elfogadható, sőt, rokonszenves módszereket.
Nem önmagukban értelmezhetők a „jó” és „rossz” válaszok, minden iskolának,
minden településnek magának kell megkeresnie a roma szülőkkel együttműköd-
ve a (helyi, aktuális) problémák kezelésének lehetőségeit. A roma gyermekeket
befogadni képes és nyitott általános iskola kialakulásának egyik legfontosabb
feltételét  a  gyógypedagógia  és  a  gyógypedagógusok  valósíthatják  meg:  a
gyógypedagógiai tudást, módszereket és tapasztalatokat be kell vinni az általá-
nos iskola világába, együttműködve a tanítóképzéssel és a tanítókkal.

Dr. Mesterházi Zsuzsa főiskolai tanár  A roma gyermekek tanulási akadályo-
zottsága című előadásában elmondta, hogy a témát „testközelből” is ismeri, hi-
szen 18 évig tanított Budapesten kisegítő iskolákban. Azokra a vizsgálati ered-
ményekre hivatkozott, amelyek szerint minél nagyobb egy iskola, annál több a
„külön” cigány osztály. Elmondta azt is, hogy – különösen az Alföldön – nőtt a
„kisegítő” osztályok száma. Előadásában felhívta a figyelmet a tanulási nehéz-
ség és a tanulási akadályozottság problémakörére, a korszerű pedagógiai diag-
nosztikai eljárások jelentőségére, a tanulási akadályozottság kialakulásának a
folyamatára.  Idézte  Illyés  Sándor professzort,  aki  a  gyógypedagógia  tudo-
mányterületén bevezette, leírta a „szociális akadályozottság” fogalmát. Végeze-
tül felhívta a kollégák figyelmét arra, hogy meg kell szólítani azokat a szakem-
bereket, akiknek már tapasztalataik és eredményeik vannak ezen a területen, és
együtt kell dolgozni velük, tanulni tőlük.

Nagy várakozás előzte meg a somogysámsoni Bernáth Aurél Általános Mű-
velődési  Központ („normál általános iskola”) vezetőjének,  Fazekas Ede igaz-
gató úrnak az  előadását,  melynek már  a  címe is  sokatmondónak ígérkezett:
Szemléletváltás  nélkül  nincs  eredményes  integráció. Az  enyhén  értelmi  fo-
gyatékosnak minősített  gyermekek általános iskoláiban – köztudottan – szá-
mos  cigánygyermek  oktatása-nevelése  is  a  gyógypedagógusok  feladata,  így
kíváncsian vártuk az iskolai integráció megvalósulásához vezető szemléletvál-
tásról szóló előadást.

Az előadás bevezetőjéből megtudtuk, hogy Somogysámson nem egy átlagos
összetételű magyar falu: a település lakosságának 54 %-a cigány származású, a
lakosok 80 %-a nyugdíjas korú. A faluban mindent elkövetnek, hogy a roma
gyermekek az általános iskolában megállják a helyüket. Az igazgató úr előadá-
sában erőteljes kritikát fogalmazott meg a cigány gyermekek kisegítő iskolai fe-
lülreprezentáltságát illetően. A szekció munkájában részt vevő gyógypedagó-
gusok egy része – különösen a szekcióülést követő, köztudottan nagy hatású
és jelentőségű informális beszélgetések során – úgy gondolta, úgy érezte, hogy
az  előadó  nem helyezi  a  roma  gyermekek  iskolai  szelekciójának  működési
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mechanizmusait  egy  átfogó  –  szociális-gazdasági,  illetve  kulturális-etnikai
szempontú – rendszerbe, hangsúlyosan az enyhén értelmi fogyatékosok általá-
nos  iskoláját  teszi  felelőssé  a  cigány gyermekek  felülreprezentáltságáért.  A
szekció vitaindítóként értelmezte az előadást, elfogadva az igazgató úr gondol-
kodását egy konszenzuson alapuló szemléletváltás szükségességéről.

Huber Jánosné, a kaposvári Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Re-
habilitációs Bizottság vezetője előadásában elmondta, hogy nincsenek megbíz-
ható statisztikai adatok a cigány gyermekek iskoláztatásáról. Saját vizsgálati ta-
pasztalatai  is  megerősítették azt  a kutatási  megállapítást,  miszerint  a cigány
gyermekek szokásrendszere eltérő a nem cigányokétól  (magyarokétól),  ezért
arra  kell  törekednünk,  hogy az  iskola  olyan  helyzetet  teremtsen  számukra,
amelyben tudnak a többségi kultúra elemeihez alkalmazkodni.

Ezt követően két előadásban olyan iskolák bemutatkozását hallhattuk, ame-
lyek valamilyen metodikai eljárást (is) kerestek a problémák megoldására. Előbb
Radicsné Szerencsés Teréz,  a kiskőrösi  Óvoda, Általános Iskola és Speciális
Szakiskola  igazgatóhelyettese  mutatta  be  a  Lépésről  lépésre roma  kísérleti
program során szerzett eredményeket, majd Hornyákné Király Judit a nyírbá-
tori Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagó-
giai  Szakszolgálat  munkaközösség-vezetője  ismertette  a  Szabad tanulás elne-
vezésű  tanulásszervezési  mód  alkalmazásának  tapasztalatait.  Hornyákné több
esztendő tanulságai  alapján megállapította,  hogy a szabad tanulás „egy lehet-
séges  út  a  tanulási  motiváció  serkentésére”.  Radicsné előadását  is  átszőtte  a
program egyik legfontosabb alapvetése: a gyermeki tapasztalatszerzés a gyer-
mek környezetében történik, az otthon és az iskola a megismerési kedv, a tanu-
lási motiváció forrásai. Mindkét előadó kiemelte az ingergazdag iskolai környe-
zet jelentőségét, és a pedagógus személyének háttérbe vonulását. Mindkét in-
nováció lényeges tulajdonsága, hogy vonzóvá kívánja tenni a gyermekek szá-
mára az iskolát. Az előadók meghívták a jelenlévőket és valamennyi érdeklődőt
egy intézmény-látogatásra, ahol a gyakorlatban is látható, tapasztalható a munka
eredménye.

Végezetül egy nagyon fontos, sokat „használt”, és sokat emlegetett formáról,
a magántanulói  jogviszony helyzetéről  hallottunk előadást.  Váradi Éva utolsó
éves  szociális  munkás  hallgató  Megoldás  vagy  csapda?  Cigány  gyermekek
magántanulói státuszban című előadásában a szakdolgozatához végzett kuta-
tását ismertette a gyógypedagógusokkal (témavezetője  Szabó Ákosné dr.). Az
előadó több konkrét  eset elemzése alapján ismertette a magántanulóvá válás
okait, majd felhívta a figyelmet arra, hogy a cigánygyermekek sorsát a róluk
kialakított  előítéletek határozzák meg. Fontos, hogy a gyógypedagógusok ne
legyenek előítéletesek.
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A magántanulói státusz kérdése is sok hozzászólást indukált. A szakosztály
munkájában résztvevő kollégák egyetértettek abban, hogy ezt a témát is érde-
mes bővebben megvitatni az elkövetkező időszakban – akár már a soproni kon-
ferenciánkon!

      Sum Ferenc

Értelmileg akadályozottak pedagógiája 
Szakosztály
– Vác, 2002. június 21. –

A szakosztályi  előadások  sorában először  a
jubileumi  konferencia  vezető  témájához  kap-
csolódó felkért előadás szerepelt, amely a szak-
terület  legrégebben működő,  valamint  irányító
szerepet  betöltő (főiskola melletti  gyakorló is-
kola)  gyógypedagógiai  intézmény  huszadik
századi  múltjával  és  jelenével  foglalkozott.
(Kálovits Antalné)

Felkért előadások hangzottak el felnőtt értel-
mileg  akadályozottak  életminőségének  javítá-
sára  irányuló  törekvésekről  (Zászkaliczky  Pé-
ter),  valamint  arról,  milyen  gyógypedagógiai
ismereteket  igényel  a  felnőtteket  támogató  in-
tézmények vezető munkatársaitól  a  nemrég ki-
hirdetett  szociális  szakvizsga szakmai  részterü-
lete (Cziráki Andrea).

A szakosztály új, 16 oldalas
kiadványa

Ezúttal is bemutatkozott a vendéglátó régió (elsősorban Pest megye) helyze-
tének elemzésével, ahol a beiskolázás kedvező, ugyanakkor még sok a nem ki-
elégítő szakmai feltételeket nyújtó pedagógiai ellátás.  Dr. Somorjai Gáborné
váci igazgató asszony előadása sokoldalúan, őszintén jellemezte ennek a fővá-
ros vonzáskörzetében élő területnek napi gondjait, eredményeit.

Kutatási  beszámolók sorában  Horváth Rita a  tanulók fejlődési  értékelésé-
nek problémáival, Sterli Orsolya és Kertész Anna Mária pedig a magatartás- és
viselkedésproblémák számbavételével és értékelésével foglalkozott.

Az ülésen kapható volt a szakosztály 16 oldalas új kiadványa, a  Kapcsola-
tok, melynek megjelenését már az egyik tavaszi összejövetelen jeleztük. Az ér-
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tékes, tartalmilag igényes füzetet terveink szerint ebben az évben még egy fogja
követni, hírt adva a gyermek- és felnőtt-intézmények életéről, eredményeiről, új
és nyugdíjba vonuló kollégákról, vezetőkről, szakirodalmi újdonságokról. A fü-
zetet minden intézményhez eljuttatjuk a tanév kezdetére.

A szakosztályi  ülést  örvendetesen  sok  kolléganő  és  kolléga  megtisztelte
részvételével, jelenléti ívünkre 51 résztvevő iratkozott fel.

      Hatos Gyula

Látásfogyatékosság-ügyi Szakosztály
– Vác, 2002. június 21. –

A Látásfogyatékosság-ügyi  Szakosztály ülését  ebben az évben eddig soha
nem tapasztalt érdeklődés kísérte: a résztvevők száma a korábban szokásos két-
szerese volt. A magas résztvevői létszámot előző napon sikerült összegeznünk,
ezúton is köszönetünket fejezzük ki a szervező Cházár András Óvoda, Általá-
nos  Iskola,  Speciális  Szakiskola  (Vác)  igazgatójának  és  szervezőinek  azért,
hogy a megfelelő méretű termet és berendezést gyors intézkedéssel biztosítot-
ták számunkra!

A tanácskozáson nem tudott részt venni dr. Méhes József nyugalmazott igaz-
gató úr,  Kincses Gyula nyugalmazott igazgató úr,  dr.  Csocsán Lászlóné tan-
székvezető asszony és Fehér Anna igazgató asszony, így négyük üdvözletét és
jókívánságait tolmácsoltuk.

Résztvevő intézmények:

1. Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona,
Gyermekotthona és Pedagógiai Szakszolgálat (Budapest)

2. Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Diákotthon (Debrecen)
3. Bartimeus Látássérültek Központja (Hollandia, Zeist)
4. Gyengénlátók Általános Iskolája, Diákotthona és Pedagógiai Szakszolgá-

lat (Budapest)
5. Búzavirág Alapítvány (Vámosújfalu)
6. Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Közalapítvány

(Budapest)
7. Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főis-

kolai Kar Látássérültek Pedagógiája Tanszék (Budapest)
8. Oktatási Minisztérium (Budapest)
9. Vakok Állami Intézete (Budapest)
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10. Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Pest megyei és
Budapesti Szervezete (Budapest)

A szakosztály ülésének vezérlő témája a hollandiai és a magyarországi gya-
korlat egyes területeinek összehasonlítását célozta. Az előadások témakörön-
ként  párhuzamosan követték egymást,  így könnyen össze lehetett  vetni  a két
ország helyzetét. Két-két előadás után kérdésekre és kiegészítésre is volt lehe-
tőség.

1.  „A magyarországi  látássérültek  iskoláinak  jelene  és  tervei” című  elő-
adásban Jankó-Brezovay Pálné a hazai intézmények által adott válaszok alap-
ján átfogó betekintést nyújtott a jelen helyzetbe, valamint elemezte a terveket.
Minden válaszadó intézmény jelentős és előremutató tervezést végez: elsősor-
ban az integrációt segítő körülmények megteremtése (saját bázis kialakítása és
fejlesztése, segítő alközpontok létrehozása), valamint a szakmai képzés bővíté-
se, a lakhatási feltételek kialakítása jelent meg célként. Minden válaszadó igaz-
gató arra törekszik, hogy az intézmények szoros kapcsolata folyamatosan gya-
rapodjon.

2.  „A hollandiai igazgatói platform létrehozásáról” szóló előadásában  Arie
Kliphuis igazgató úr a látássérültek intézményeinek összefogásáról, annak tar-
talmi kérdéseiről, céljairól és elért eredményeiről beszélt. Előadása meggyőző
volt abban a tekintetben is, hogy az intézmény hatókörén kívül eső, de a látás-
sérültek és segítőik számára rendkívül fontos ellátásokat, az integráció finan-
szírozásának lehetőségeit  milyen  módon tudják támogatólag  előterjeszteni  a
hatóságok elé az igazgatók.

3.  „A vakok integrált nevelése, oktatása Magyarországon” címmel rendkí-
vül érdekes előadást tartott  Helesfai Katalin igazgató. Látható, hogy az egyre
erőteljesebb szülői igényeket nem lehet figyelmen kívül hagyni, azoknak eleget
kell tenni. Ehhez a módszertani központ körülményeit javítani kell, valamint al-
központok kialakításának irányában kell  összefogniuk a látássérültek intézmé-
nyeinek.

4. „Az integrált oktatás hollandiai gyakorlatát” ismertette Piet van Eijsden
címzetes  igazgató  úr.  Előadásában  kitért  a  buktatókra,  valamint  részletesen
kifejtette  a  speciális  intézmények  változó  feladatkörét,  az  integrációt  segítő
pedagógusok felelősségét, a speciális intézmények átszervezésének módját és
lehetőségeit.

5.  „A  látássérültek  pedagógusainak  képzése  Magyarországon” címmel
Prónay Beáta tartott átfogó előadást. Ismertette az utóbbi évtized során a főis-
kolai képzés tantervi  változásait,  a  jövőt  illető módosítási  lehetőségeket.  Elő-
adása különösen a holland vendégek számára tartalmazott érdekfeszítő kérdé-
seket, hiszen képzési rendszerük teljesen eltér a magyar gyakorlattól. Ugyanak-
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kor a hazai gyógypedagógusok is nagy érdeklődéssel figyelték, mert a főiskolai
kar képzési rendszere hazánkban is szakmai vitákat váltott ki.

6.  „A  látássérültek  gyógypedagógusainak  képzése  Hollandiában”  című
előadást  Anke Visser tartotta. A holland gyakorlat az általánosan képzett peda-
gógusok továbbképzésével biztosítja a gyógypedagógusokat a speciális intéz-
ményekben. Különféle modulok munkavégzés melletti elsajátítása során szerez-
nek képesítést az egyes fogyatékosságok ellátására, az integráció segítésére a
hollandiai pedagógusok. Rendszerük kiemelkedően jó része az általános iskolai
oktatásra felkészített pedagógusok megléte, de a speciális képzés aránylag rö-
vid időtartama, valamint az átfogó gyógypedagógiai ismeretek megszerzésének
hiánya nyilván sok nehézséget okoz a gyakorlati munkában.

7.  „A látássérült  dákok számítástechnikai  oktatása és  eszközellátása Ma-
gyarországon” című előadásában  Kovács Krisztina feltárta mindazon lehető-
ségeket és hiányokat, melyekkel élhetnek, illetve küzdenek a látássérült diákok.
Előadásának  különösen  fontos  része  a  hiányok  feltárása  volt,  hiszen  ezzel  a
távlati célkitűzéseket is meg lehet határozni – van bőven tennivalónk!

8.  „A látássérült diákok számítástechnikai oktatása Hollandiában” címmel
Henk Snetselaar tartott igen érdekes előadást. Nyilvánvaló, hogy a fejlettebb
országokban  a  számítógép  otthoni  használata  (százalékosan  igen  magas  az
otthonokban a számítógépek aránya) sokkal szélesebb lehetőségeket biztosít a
látássérült diákok számára is, valamint igen jelentős, hogy a programok széles
skálája is rendelkezésre áll.

A tanácskozás üléselnöke  Molnár Béláné volt, akinek ezúton is köszönet a
szakmailag kiváló, és stílusában kedves levezetésért.  A tanácskozáson mind-
végig biztosított volt a tolmácsolás hollandról magyarra és fordítva. Köszönet
Pusztai Gábor egyetemi tanárnak, aki Debrecenből érkezett és a holland részt-
vevők megbízásából mindvégig fáradhatatlanul,  és szakmailag kifogástalanul
fordított.

A szakosztályi ülést a gyengénlátók budapesti iskolájában a holland vendé-
gek és a hazai intézmények igazgatóinak megbeszélése követte. A tanácskozás
témája  a  két  ország  együttműködése  (egymás  tevékenységének,  programjai-
nak,  távlati terveinek megismerése), valamint a magyarországi integrációs al-
központhálózat  kiépítésének lehetősége volt.  A megbeszélésen  Arie Kliphuis
úr,  Piet van Eijsden úr,  Németh Márta otthonvezető asszony,  Helesfai Kata-
lin,  Nagy  Dénesné,  Molnár Béláné és  Jankó-Brezovay Pálné igazgató asszo-
nyok  vettek  részt.  Megállapodtak  abban,  hogy a  következő  hónapokban  az
együttműködés részleteit dolgozzák ki, valamint egyeztették a következő talál-
kozások időpontjait a magyar intézmények rendezvényeinek időpontjaival. Ez-
zel kapcsolatban előzetesen tájékoztatjuk a MAGYE tagjait arról, hogy október-
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ben ünnepli fennállásának 30. évfordulóját a debreceni iskola, ősszel a vakok
iskolájában a  halmozottan sérült  látási  fogyatékosokról  szakmai  rendezvény
lesz, valamint 2003. tavaszán a gyengénlátók oktatása megkezdésének 75. év-
fordulóját ünnepli a gyengénlátók budapesti iskolája.

A szakosztályi ülés határozati javaslatai:

1.  A közoktatásról szóló törvény módosítását javasoljuk szorgalmazni a
következő témákban:

–  Az  „integrációs  módszertani  központ”  fogalmának  és  tartalmi
jellemzőinek megjelenítése a törvényben;
–  Az  integráció  körülményeinek  ellenőrzése,  az  ellenőrzésre  jo-
gosult  intézmény  megnevezésével  (látássérültek,  illetve  testi,  ér-
zékszervi  fogyatékosok esetében javallt  az  országos szakértői  bi-
zottságok megbízása),  valamint  ezt  követően  a  bizottságok szak-
emberállományának bővítése.

2.  A fogyatékosok  integrációjának  folyamatos  megsegítéséhez  „alköz-
pontok”  működését kell  biztosítani. A módszertani központok vállalják
az alközpontok gyógypedagógusainak szakmai továbbképzését.

Jankó-Brezovay Pálné

Hallásfogyatékosság-ügyi Szakosztály
– Vác, 2002. június 21. –

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete Hallásfogyatékosság-ügyi  Szak-
osztálya a XXX. Országos Szakmai Konferencián, 2002. június 21-én Vácott, a
Cházár András Általános Iskola dísztermében több mint 70 résztvevővel tartotta
meg ünnepi ülését. A szakmai tanácskozás központi témája a 200 éves magyar
siketoktatás  előtt  álló  új  feladatok elemzése és  jövőképének megfogalmazása
volt.

Az ünnepi ülés első részében az intézet igazgatója – Mikesy György – a hal-
lássérültek Cházár András Tanintézetének jelenéről szóló filmmel mutatta be az
utóbbi években megújuló szakmai munkát. A filmvetítés után 5 előadás hang-
zott el a 200 éves váci intézet máig ható korszakairól és kimagasló egyéniségei-
ről, valamint a hallássérültek intézményei előtt álló új feladatokról és kihívások-
ról.
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Dr. Farkas Miklós: A 200 éves „Váczi Királyi Magyar Siketnéma Intézet” ha-
tása a hallássérültek oktatásának alakulására című előadásában máig ható szak-
mai örökségként jellemezte a váci intézet szakmai hatását a következő területe-
ken: A hangos beszédre oktatás elsődlegessége;  A hallássérültek „iparos mes-
terségre” tanításának hagyománya; A siketek „integrált oktatásának” gondolata
(Klis, 1901;  Michels, 1927.); A tanköteles kort megelőző előkészítő tagozat, az
óvodai nevelés (1903) és a korai nevelés (1927) korát megelőző felismerése; A
tantestületi módszeres tanácskozások bevezetésével a hazai és külföldi elméleti
és  módszertani  eredmények  megvitatása,  valamint  a  magyarországi  intézetek
szoros  szakmai  együttműködésének  hagyománya;  A gyógypedagógusképzés
elindítása.

Dr. Csányi Yvonne: Eredmények, gondok és teendők címmel részletesen ele-
mezte az elmúlt évtizedekben rohamos fejlődést mutató audiológiai technika
hatásának,  a  hallássérültek  hallás-beszéd  fejlesztése  elmélete  és  gyakorlata
nemzetközi tapasztalata hazai alkalmazásának, valamint a hallássérültek integ-
rált oktatásának eredményeit és problémáit. Véleménye szerint a hallássérültek
intézetei keresik új feladataikat, új szerepüket a korai (családi) beszédfejlesztés,
a hallássérültek integrált nevelése, a halmozottan fogyatékos hallássérültek el-
látása és a korai cochleáris implantáció általánossá válásával várható új hely-
zetben. Jellemző e változásra, hogy a súlyos fokban hallássérült tanulók körül-
belül 50 %-a már napjainkban is teljes vagy részleges integrált oktatásban ré-
szesül.

Keresztessy Éva: Dinamikusan fejlődő technikai háttér – hogyan élünk vele?
kérdéskört  elemezte  szemléletes példákkal.  A problémát  abban látja,  hogy a
gyógypedagógiai  tanárok  gyakorlatában  még  nem  magától  értetődő  az
audiológiai technika alkalmazása. A következő években ennek éppoly napi ru-
tinná kell válnia, mint ahogy a videó, a mobiltelefon vagy a számítógép kezelése
és használata életünk szerves részévé vált.

A szakosztályülés második része a hallássérültek tanintézetei helyzete, új fel-
adatai és jövőképe kérdéseivel foglalkozott.

Mikesy György Paradigmaváltás előtt a 200 éves váci intézet című beszámo-
lójában a nagy múltú intézmény jelenleg folyó átalakulását ismertette.  A ha-
gyományos,  bentlakásos tanintézet  a következő években a  hallássérültek pest
megyei szolgáltató intézményévé válik, amely módszertani központként látja el
és segíti a korai nevelést, az integrált oktatást, a speciális szakiskolai és szak-
munkásképzést,  valamint  a  halmozottan  fogyatékos  hallássérültek  oktatását.
Természetesen – amíg igény van rá – folytatja a súlyos fokban hallássérültek
speciális óvodai és általános iskolai nevelését-oktatását is.
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Mihalovics Jenő a Hallássérültek Iskolái Országos Egyesülete (HIOE) elnöke
– a kaposvári hallássérültek tanintézetének igazgatója – az intézetek jövőképé-
ről a következőket mondta: a hallássérültek iskoláinak át kell  alakulnia úgy,
hogy a klasszikus „siketnéma intézetekből” komplex speciális ellátó központok
váljanak.  Javasolta,  hogy a MAGYE Hallásfogyatékosság-ügyi  Szakosztálya
és a HIOE közösen rendezzen 2002. év őszén országos szakmai konferenciát,
amelyen a hallássérültek valamennyi  tanintézete beszámol a közoktatási tör-
vény alapján már vállalt új feladatairól, a fenntartó önkormányzatok fejlesztési
terveiről és saját jövőképéről. A konferencia szakmai állásfoglalást kíván meg-
fogalmazni azokról a feladatokról, amelyek eredményeként a hallássérültek tan-
intézeteiben megteremthetők a komplex pedagógiai ellátó központok kialakítá-
sának feltételei.

Az őszi konferencia megrendezését a nagyothallók budapesti Dr. Török Béla
Óvoda, Általános Iskola nevében dr. Sáry Jánosné igazgató vállalta.

Dr. Farkas Miklós

Mozgásfogyatékosság-ügyi Szakosztály
– Vác, 2002. június 21. –

A Mozgásfogyatékosság-ügyi  Szakosztály ülésének első részében a Magyar
Gyógypedagógusok Egyesülete  megalakulásának 30  éves  jubileumára  emlé-
keztek a szakosztály résztvevői. A visszaemlékezés különös hangulatát az adta
meg, hogy a MAGYE megalakulásakor a szakterületi szekciók sorában nem sze-
repelt a mozgáskorlátozottak képviselete. A bevezető előadás, valamint a fiata-
lok fóruma keretében a szomatopedagógia kialakulásának történeti feldolgozá-
sa ismertette meg a hallgatósággal azokat a történéseket, amelyek egyrészről a
Mozgásfogyatékosság-ügyi  Szakosztály  létrehozását  eredményezték,  más-
részről kialakult az a munkaközösség, amely a szomatopedagógia elméletének
és gyakorlatának előzményeiben jelentős szerepet  játszott,  végül pedig a szo-
matopedagógus-képzés megszületését eredményezte a hetvenes évek végén.

Benczúr Miklósné a szakosztály jelenlegi vezetője „képes krónika” formájá-
ban számolt be a Mozgásfogyatékosság-ügyi Szakosztály megalakulásáról, 30
éves történetének főbb állomásairól  és a jelenlegi  működés eseményeiről.  A
történeti események képes beszámolója alkalmat adott arra, hogy felelevened-
jenek  a  gyógypedagógia  mozgáskorlátozottakkal  foglalkozó  szakterületének
századelőre nyúló előzményei, amelyek a gyógypedagógián belüli szemlélet-
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változáshoz  kapcsolódó  belső  szakmai  történésekhez  vezettek,  kiemelten  is
Csávás Dezsőnének a halmozottan és súlyosan sérült  mozgáskorlátozott gyer-
mekek gyógypedagógiája körében kifejtett  munkája,  valamint  a Mozgásjavító
Általános Iskolában  Zsótér  Pál igazgatósága alatt  az  intézményben dolgozó
szakemberek tevékenysége. E két vonal összefogása hozta létre a Mozgásfo-
gyatékosság-ügyi  Szakosztályt,  először csak mint munkacsoportot a Látásfo-
gyatékosság-ügyi  Szekción  belül,  majd  1978-ban  az  önálló  szakosztályt,  a
szomatopedagógiát a főiskolai képzésen belül.

A szakosztályülés fő témája a Szomatopedagógusok klubja munkacsoportja
által szervezett „subaqualis mozgásnevelés” téma köré csoportosult.  Bernolák
Béláné bevezető előadását egészítette ki  Schultheisz Judit előadása, aki a „Gé-
zengúz” Alapítvány korai fejlesztőben a korai subaqualis torna, bébi-torna és
kádas-torna szakmai filozófiáját ismertette és mutatta be a foglalkozások lénye-
gét videofilmen. Az előadást  Schultheisz Judit elfoglaltsága miatt  munkatársa,
Kereskényi Bernadett mondta el. A későbbi, életkorokhoz kapcsolódó víz alatti
tornáról, valamint a mozgáskorlátozott óvodáskorú és iskoláskorú gyermekek
úszásoktatásának előkészítéséről  Sebők Zsuzsa számolt be a Mozgásjavító Ál-
talános  Iskola  mozgásnevelői  munkaközösségének  nevében.  Ebben  az  elő-
adásban szakmailag olyan izgalmas kérdések merültek fel, amelyek a súlyosan
mozgáskorlátozott  tanulók  vízben  végzett  mozgásneveléséhez  kapcsolódó
problémákat fogalmazták meg és kerestek érdemleges választ a megoldásokra.
Kiss Erika a mozgáskorlátozott úszósport szakmai kérdéseit ismertette a hall-
gatósággal,  kitérve a  versenysportban az  esélyegyenlőséget  jelentő sportolói
osztályozásra, kategorizálásra.

A szakosztályülés  második részében a  jövőt  képviselő fiatal  gyógypedagó-
gusok szólaltak meg a  „Fiatalok fóruma” rendezvény keretében. Az előadók
ebben az évben végzett  szomatopedagógia szakos gyógypedagógiai  tanárok/
terapeuták voltak. Előadásaikat a tanszéki kutatásokban való részvételük alap-
ján, illetve a szakdolgozatokban feldolgozott témáikból tartották. Az előadások
tartalma, módja és demonstrációja, valamint a mindezekből sugárzó szakmai el-
hivatottság és felkészültség reményt kelt bennünk, hogy a magyar gyógypeda-
gógia  és  a  fogyatékos  gyerekek  ellátása  a  harmadik  évezredben  is  a  hazai
gyógypedagógia jóhírű hagyományait folytatja.

Kovács Edit szakdolgozatából emelte ki azokat a részeket, amelyek a beveze-
tő előadást  egészítették ki.  Vagyis  a szomatopedagógia történetéhez kapcso-
lódva,  a  kezdetektől  fogva  időrendben  mutatta  be  az  eseményeket.  A
„szomatopedagógia” mint fiatal szakterületi képzés szakemberei fontosnak tart-
ják kutatni a szakmai előzményeket, forrásokat. Ma még jelen vannak azok a
szakemberek, akik hiteles forrásként elmondhatják, hogyan módosult, változott
és fejlődött ki a szomatopedagógia és a szomatopedagógus-képzés a ma ismert
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tartamáig és képzési rendjéig. Van tehát lehetőség arra, hogy rendszerezni le-
hessen a szakmai múltat, és megismerni azokat az elméleti és gyakorlati szakem-
bereket, akik a jelenlegi filozófia kialakulásában tevékenyen részt vettek.

Gronszki Katalin az Országos Mozgásvizsgáló Szakértői és Rehabilitációs
Bizottság adatait dolgozta fel, a 0-4 éves mozgáskorlátozott gyermekek kóroki
tényezőit kutatva. Adatai összefoglalták az előző felméréseket és az előző dol-
gozatokban (Zsom Anna 2000.) feldolgozott adatok elemzését is. A tanszéki ku-
tatás, a hallgató munkája, előadása a prae-, peri- és postnatalis történéseket ele-
mezve keresett összefüggéseket, feltételezett kóroki tényezőket, melyek moz-
gáskorlátozottságot okozhatnak.

A Mozgásfogyatékosság-ügyi  Szakosztály  kezdetben  csak  munkacsoport-
ként működött a Látásfogyatékosság-ügyi Szakosztályon belül (1972-1978), de
a 20. század elejétől folyamatosan jelen volt a mozgásfogyatékos gyermekek el-
látása a gyógypedagógia sajátos rendszerében. Sajnos csak később értek meg
azok a szakmapolitikai feltételek, amelyek lehetővé tették, hogy önálló szakosz-
tályként is megjelenjen a MAGYE-n belül és a szomatopedagógia önálló tan-
székként működjön a főiskolai képzésben.

A mozgáskorlátozott gyermekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel foglalkozó elmé-
let és gyakorlat, a mozgáskorlátozottakkal foglalkozó szomatopedagógia erő-
teljes fejlődést mutat, megállja a helyét kialakult intézményrendszerében és ké-
pes új és áttörő szakmai eredményekre. Mindezt egyértelműen bizonyították a
30 éves MAGYE szakmai eseményei is.

Köszönjük ezt elődeinknek, a jelenlegi elméleti és gyakorlati szakemberek ki-
tartó munkájának és reméljük, hogy a ma fiataljai a jövőben folytatják ezt a szép
hivatást.

Benczúr Miklósné dr.

Pszichopedagógiai Szakosztály
– Vác, 2002. június 21. –

A szakosztály munkájában az Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Diák-
otthon és Gyermekotthon Gyömrő, Pedagógiai Szakszolgálati Intézet Szakértői
Bizottsága  Tatabánya,  Nevelési  Tanácsadó  Lenti,  Jász-Nagykun-Szolnok  Me-
gyei Pedagógiai Intézet Szakszolgálata, Károlyi István Gyermekotthon Fót, Te-
rületi  Gyermekvédelmi  Szakszolgálat  Miskolc,  Nevelési  Tanácsadó Balassa-
gyarmat, ELTE BTK. Neveléstudományi Tanszék, Nevelési Tanácsadó Vác, Ál-
talános Iskola Városföld, BKKMÖ. Speciális Közoktatási és Szakszolgálati In-
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tézet Baja, Zalaegerszeg Gyógypedagógiai Központ, BKKM. Kék Duna Ápoló
és Gondozó Otthon Solt, Éltes Mátyás Iskolaközpont Pécs, Balatonfüredi Ne-
velési  Tanácsadó,  ESZCSM Aszódi  Javítóintézet,  Általános  Iskola,  Diákott-
on és Gyermekotthon Tornanádaska, Nevelési Tanácsadó Százhalombatta, Heves
Megyei  Gyógypedagógiai  Szakszolgálat  Eger,  Pszichiátriai  Betegek Otthona
Esztergom, Általános Iskola és Speciális Szakiskola Vác, Nagykovácsi Általános
Iskola, Nevelési Tanácsadó Vác munkatársai vettek részt.

A szakosztályi program téma-összefoglalói

1. A szociometriai pozíció és a tanulási zavar tüneti jellemzőinek összefüggé-
sei óvodáskorban (Hanuska Marianna pszichopedagógus). A szakirodalomból
ismert, hogy a szociális fejlődésben is fellelhetők az ún. „szenzitív periódusok”.
Az előadás bemutatta, hogy vannak-e érintkezési pontok, lehetséges-e egy közös
alap a mozgás-, értelem- és szociális fejlődésben, és hogyan vizsgálható mindez
a csoport társas kapcsolatának szociometriai feltérképezésével.

2. Fiatalkorú bűnelkövetők beilleszkedési nehézségei (Hegedűs Judit ELTE-
OFK-ELTE BTK Neveléstudományi Intézet). Az előadás célja volt bemutatni a
fiatalkorú  bűnelkövetők  beilleszkedési  nehézségeit.  A bemutatásra  kerülő  ku-
tatás  két  részből  állt.  Az  első  részben a  fiatalkorú  bűnelkövetőkkel  készült,
tematikusan fókuszált interjúk alapján a növendékek által elképzelt jövőképet
mutatta be, majd ezt követően annak a vizsgálatnak a rövid bemutatása követ-
kezett,  amelynek során gimnazista tanulók fejtik ki véleményüket  arról,  hogy
szerintük  milyen  esélyeik  vannak a  fiatalkorú  bűnelkövetőknek az  intézetből
való kikerülésük után. Az eredmények alapján azt mondhatjuk, hogy a fiatalko-
rú bűnelkövetőknek inkább vágyaik vannak a jövőjükkel  kapcsolatban,  mint
határozott  terveik.  Kevesen  ismerték  fel,  hogy  a  társadalomba  való
újrabeilleszkedésük tőlük is függ. A vizsgálat második részében egyöntetűen az
a vélekedés dominált, hogy „ezeknek a fiataloknak semmi esélyük nincs az új-
rakezdésre...”

3. A művészetterápia  helye  és  jelentősége a  személyiségfejlesztő program-
ban.  Zárt  intézet  –  terápiás  légkör  (Virágh Judit művészetpedagógus).  Eset-
elemzés.

4. „Szemtől szembe” program: nehezen kezelhető, magatartászavaros gyere-
kek reintegrációs lehetőségei  a magyar  oktatási  rendszerben (Fellegi  Borbála
szociálpolitikus – Balogh Eszter szociológus). A „Szemtől szembe” egy ameri-
kai konfliktuskezelő program magyar oktatási viszonyokra adaptált formája. Az
előadók a program lényegét, filozófiáját és reszocializációs jelentőségét ismer-
tették az elmúlt év során szerzett hazai tapasztalatok alapján.
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5. Párbeszéd a szupervízióról. Személyiség a szakmában – szakma a személyi-
ségben  –  hivatásgondozás,  szupervízió  (Wiesner  Erzsébet okl.  szupervizor,
KGRE BTK Pszichológiai Tanszék, a szupervizorképzés szakmai vezetője). Ki-
hez fordulhat a segítő, ha biztatásra, megerősítésre, visszajelzésre van szüksé-
ge? Mióta beszélhetünk szupervízióról? Milyen munkaformái vannak a segítők
segítésének? Miért önreflexió, és mit jelent a szakmai személyiség kompetenciá-
jának fejlesztése? Ezekről és a téma kapcsán felmerülő kérdésekről is beszélget-
tünk a szupervízió kapcsán a találkozó keretében.

      Szarka Attila

Gyógypedagógiai
Iskolaegészségügyi Szakosztály
– Vác, 2002. június 21. –

Egyesületünk XXX. Konferenciáján a Gyógypedagógiai Iskolaegészségügyi
Szakosztály ülése a program szerint zajlott. Az első előadó Göncziné dr. Szabó
Terézia a Bessenyei György Tanárképző Főiskola docense áttekintette a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyében immáron huszadik éve folyó kutatásokat,  me-
lyek az értelmi fogyatékos gyermekek növekedésére vonatkoznak. Aláhúzta a
munka komplex jellegét és beszámolt a további folytatást illető tervekről.

A következőkben Seres Andrea, a Vakok Batthyány László Gyermekotthoná-
nak munkatársa tartott igen nagy sikerű, diavetítéssel kísért előadást az intézet
gondozottainak kóroktani hátteréről. Hangsúlyozta a korai károsodások magas
arányát, amelyek mindig súlyosabb kórképeket jelentenek.

Végül magam foglaltam össze az ún. „Preventive Medicina Checklist” azaz a
súlyos értelmi fogyatékosok időszakos orvosi vizsgálatának legújabb változa-
tait. Ezt a vizsgálati eljárást eredetileg Down kórosok számára fejlesztették ki és
az elsődleges célja a megelőzés volt. Középsúlyos és súlyos értelmi fogyatéko-
sokra való kiterjesztése újabb keletű.

Az előadásokat a kevés számú, de igen aktív résztvevő részéről élénk vita kí-
sérte.

A program szerint ezután kerekasztal-beszélgetés következett volna a gyógy-
pedagógiai  intézetek iskolaorvosaival.  Bár  előzetes  megkeresésünkre  többen
megígérték, hogy jelen lesznek, nem jöttek el. Még a házigazda intézet orvosai
sem. Lehetséges, hogy ebben az is közrejátszott, hogy nem voltak tájékoztatva a
rendezvény felől. Célszerű lenne felhívni az igazgatók figyelmét a tájékozta-
tásra.
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Úgy  tűnik  tehát,  hogy  a  lelkesedés  ugyanúgy  jellemezhető,  mint  az
iskolaegészségügy jelenlegi helyzete az iskolákban általában és a gyógypeda-
gógiai iskolákban különösen.

      Dr. Buday József

Kórházpedagógiai Szakosztály
– Vác, 2002. június 21. –

A szakosztály ülésén az előadók egyrészt bemutatták iskolájuk megalakulá-
sának történetét, működését, másrészt új módszertani ötletekkel látták el a be-
teg gyermekekkel foglalkozó kollégákat.

Petiné Singer Ágnes – Az 1989-ben létrehozott „Lelki sérült  gyerekekért”
Alapítvány teremtette meg a létfeltételeit a Vadaskert Kórház- és Szakambulan-
ciának, amely komplex gyermek- és serdülőpszichiátriai feladatot lát el. Az ala-
pító okiratban megfogalmazott céloknak megfelelően az orvosi segítségnyújtás
mellett pedagógiai és szociális ellátást biztosít. Ennek megfelelően az alapít-
vány beruházásában  megvalósult  épületegyüttes  helyet  ad  a  Vadaskert  Fej-
lesztő- és felzárkóztató Általános Iskolának.

Az iskola azoknak a pszichés problémával küzdő gyerekeknek általános isko-
lai oktatását szándékozik megoldani, akik betegségük, aktuális vagy elhúzódó
krízishelyzetük miatt normál iskolában nem oktathatók (4. osztálytól 8. osztá-
lyig).  Megoldatlan  beilleszkedési  zavaraikat,  pszichiátriai  és  pszichológiai
gondjaikat a speciálisan szervezett tevékenység keretében oldják meg. Az isko-
lában a folyamatos gyermekpszichiátriai gondozás mellett  a fejlesztő pedagó-
gia,  a logopédia,  a pedagógia  eszköztára  teremt  lehetőséget  a követelmények
elsajátítására. Hiszik, hogy felzárkóztatni csak az a pedagógus tud, aki tanítvá-
nyaival túllépte a pedagógus-diák kapcsolat szűkre szabott korlátait. Időkere-
tük rugalmassága, alakíthatósága engedi az igazán őszinte kapcsolatok kiépíté-
sét.  Tanórán  kívül  rendszeresen  tartanak  különböző  önismereti  csoportokat,
havonta szülői értekezleteket szerveznek, régi diákjaikat negyedévenként talál-
kozóra hívják vissza. Iskolájuk szoros kapcsolatot tart a szülői házzal, közös ki-
rándulások,  színházlátogatások,  iskolai  ünnepélyek  teszik lehetővé ennek az
igénynek a kielégítését.

Dr. Patakiné Barkóczy Ildikó a Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Isko-
la elmúlt 66 évéről beszélt: az 1936-ban, gróf Zichy János által a TBC-s gyerme-
kek gyógyítására-oktatására létrehozott Iskolaszanatórium a Svábhegyen mű-
ködött még a II. világháború alatt is. Az iskola az államosítások után különvált
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az egészségügytől, önálló intézménnyé alakult. A későbbi években az Országos
Orvosi Rehabilitációs Intézet és a Tűzoltó utcai Gyermekklinika pedagógusai is
csatlakoztak az iskolához.

Az utóbbi 10 év alatt további klinikákon, kórházakban kezdődött el az oktatás.
2002. szeptemberétől újabb két egészségügyi intézményben tanítanak tanáraik,
így  már  11-re  növekedett  azon  kórházak  száma,  ahol  az  Iskolaszanatórium
pedagógusai oktatják a beteg gyerekeket.

Görözdi Marianna - Kőszegi Judit – A Pécsi Kórház-Iskola program két éve
működik, eredményesen. Jó munkakapcsolatot sikerült kialakítaniuk az egész-
ségügyi intézmények dolgozóival, már nemcsak elfogadják, de igénylik is mun-
kájukat,  kikérik  véleményüket.  Tevékenységüket  önkéntesek  is  segítik.  Mun-
kájuk elismerésének tartják, hogy a Pécsi Tudományegyetem hallgatói terep-
gyakorlatukat náluk töltik.

Bötös Sándorné – A tanító feladata, hogy felkeltse az olvasás iránti vágyat,
személyes élményei legyenek az olvasás gyönyörűségéről. A közösen olvasott
művek, azok megbeszélése segíti e munka megvalósítását. Az olvasás szépsége
mellett  életkoruknak megfelelően tudatosítani kell  a gyerekekben az olvasás
hasznosságát, ismeretszerző szerepét is.

Orosházi Katalin előadása a motivációval foglalkozott, kiemelve a játék, mint
motivációs helyzet szerepét a beteg gyerekek tanulási aktivitásának felkeltésé-
ben. Az előadó a matematika tanításában a betegágy mellett is használható játé-
kokat és játékeszközöket mutatott be.

Garbai  Sándor előadása bevezetőjében röviden vázolta iskolája (Fővárosi
Iskolaszanatórium) tapasztalataiból és helyzetéből fakadó problémáinkat (terü-
leti széttagoltság, heterogén csoportok stb.). A megoldást a korszerű multimé-
diás személyi számítógépek és az azokon futtatható, vásárolt vagy készített ok-
tató programok adhatják. Az előadás második részében az első, kísérletinek is
nevezhető év eseményeiről (szakmai felkészülés, továbbképzés, eszközbeszer-
zés  stb.)  számolt  be,  melyet  egy tanórán  készített  videofelvétel  is  illusztrált.
Ezen meggyőzően látszott,  hogy a pedagógus „megsokszorozhatja” önmagát
és  munkája  hatékonyságát,  hiszen  a  videó  és  számítógép között  ülő gyerek
ugyanolyan, kizárólag neki szóló oktatásban részesül, mint az ezzel egy időben
tanári magyarázatot hallgató társa.

Az előadást rövid CD-Room bemutató és ajánlás zárta, melyben az alsó tago-
zatban használható, valóban kitűnő Manó-sorozat tagjait ismertette és a felső
tagozatosok figyelmét is felhívta néhány kiváló programra.

Pakányiné Sin Klára 2001 januárjában kezdte meg a munkát az SE I. sz. Gyer-
mekklinikán. Egy év alatt háromszori költözéssel valóra vált nagy álma, beköl-
tözhetett a SULI-szobába. Mivel a gyerekek legfontosabb tevékenysége a játék,
ezért  a tanulás  után minden esetben kreatív foglalkozásokat  tart:  festés,  bá-
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bozás, LEGO-zás, zenehallgatás, meseolvasás. A gyerekek minden nap szíve-
sen jönnek a  csodálatosan berendezett,  taneszközökkel,  játékokkal  felszerelt
SULI-szobába.

Az előadásokat követő hozzászólások és a kollégák azt követő beszélgetései
azt bizonyítják, hogy ez a konferencia is sok új, a gyakorlatban hasznosítható
információt nyújtott a résztvevők számára. A szervezők és rendezők jóvoltából
nem csupán hasznosan, de kellemesen is telt el a három nap.

Dr. Patakiné Barkóczy Ildikó

Logopédiai Szakosztály
– Vác, 2002. június 21. –

A Logopédiai Szakosztály a XXX. Országos Szakmai Konferencián – a sok-
éves szakmai együttműködés részeként – a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Lo-
gopédiai  Társasággal  közösen tartotta rendezvényeit  jelentős számú résztvevő
körében. A plenáris ülésen Vassné dr. Kovács Emőke, Fehérné Kovács Zsuzsa
„A zavart  kommunikációs képességűek logopédiai  ellátásának helyzete a ma-
gyar közoktatásban” és  dr. Pataki László „A foniátria helyzete az ezredfordu-
lón” címmel tartották meg előadásaikat, amelyek a „200 éves a hazai gyógype-
dagógiai nevelés-oktatás” kerettémához jól illeszkedtek. A szekcióülések négy
részben és altémában zajlottak: az első részben foniáterek és nyelvészek részvé-
telével a beszédhang pótlásának lehetőségeiről szólt a tanácskozás. Az előadá-
sokban a beszédmegőrző gégeműtétek szerepének (dr.  Czigner Jenő),  a teljes
gégeeltávolítás  ill.  supracricoideális  laryngectomia  utáni  beszéd  kérdéseinek
(dr. Répási Gábor), a sebészi hangrehabilitációban felmerülő problémák és új
lehetőségek (dr.  Lichtenberger  György),  a  számítógéppel  történő beszédpót-
lás  (dr.  Olaszi  Gábor),  nyelőcsőhanggal  és  Servox  hangprotézissel  történő
hang-rehabilitáció (dr. Balázs Boglárka), a gége- és garatműtétek utáni hang-
képzés lehetőségeinek (dr. Horváth Emília) és nyelvészeti megközelítésben a
gégeműtöttek  beszédpótlásának  összetevő  akusztikai  elemzésének  (dr.  Gósy
Mária) témáit vitatták meg  dr. Balázs Boglárka moderátori közreműködésével.
A „hallás, beszéd, kommunikáció a gyermekkorban” altéma dr. Hirschberg Jenő
moderátori  közreműködésével  történt,  aki  a  bevezető  részben a  téma  jelen-
tőségét méltatta, ismertette a pedoaudiológia interdiszciplináris megközelítésé-
nek  kérdéseit,  a  hallás  és  a  beszédzavarok  összefüggéseit.  Az  előadók:  dr.
Pytel József, dr. Farkas Zsolt, dr. Küsztel Mariann, Keresztesy Éva és  Pataki
Klára a szűrés, a diagnosztika, a hallókészülék-ellátás, a vezetéses hallászava-
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rok és a műtéti hallásjavítás, a cochleáris implantáció kérdéseiről, a szurdolo-
gopédus feladatairól, továbbá a centrális hallászavarok esetében felmerülő be-
szédészlelési  és  -megértési  problémákról  szóltak.  A harmadik  részben  dr.
Stepper  Magdolna moderátori  közreműködésével  igen  érdekes  előadások
hangzottak el a chordectomia utáni beszédhang változásairól,  a laryngectomia
utáni  kommunikációs  lehetőségekről,  nagyothalló  gyermekek orrhangzósságá-
nak megszüntetéséről, a nazometria alkalmazásáról az orrhangzós beszéd terá-
piájában, valamint a nyelvi zavarok diagnosztikáját segítő DSS technika alkal-
mazásáról  a  szintaktikai  fejlettség  megítélésében.  (Dr.  Tamás  László,  Bajnó-
cziné Szucsák Klára, dr. Szentkuti Gabriella, Homán Ildikó, dr. Horváth Emília,
dr. Balázs Boglárka,  dr.  Juhász Márta, Trenovszki  Zsuzsa,  dr.  Ávéd Katalin,
dr. Vitisky Péter, dr. Hirschberg Jenő, Simai Edit és Gereben Ferencné dr.)

Az utolsó részben,  a Neurofoniátriai  Szekció ülésén  dr.  Horváth Szabolcs
közreműködésével  a centrális  beszédzavarok kérdéseiről,  a  felnőttkori  hang-
képzési zavarok, a felnőttkori dadogás és a dadogás egyéb terápiás kérdéseiről
hangzottak el előadások (dr. Horváth Szabolcs, dr. Mészáros Krisztina, dr. Ba-
lázs Boglárka, Feketéné Gacsó Mária, Szabó Éva, Székely Szabolcs).  Ezt kö-
vetően pedig különböző, a logopédia és a foniátria szerteágazó kérdéseit érintő
témákban, az afáziaterápia, a diagnosztika, a korai fejlesztés, a diszfónia, a nyílt
orrhangzósság, az augmentatív kommunikáció és az ergoterápia kérdéseiről tár-
gyaltak  a  résztvevők  (Mooréhné  Szikszai  Klára,  Bagotai  Tamásné,  Györgyi
Gáborné, Herzogné Fürst Beáta, Dankovics Natália, dr. Pataki László). Külön
kell megemlíteni logopédiai szakos hallgatóink (Omákel Petra, Széplaki Zsófia,
Szabi Tímea és Rédey-Nagy Csaba) aktív részvételét az előadók körében.

A konferencia időtartama alatt számos logopédus részvételével zajlott a Ma-
gyar  Fonetikai,  Foniátriai  és  Logopédiai  Társaság  közgyűlése.  A  Magyar
Gyógypedagógusok Egyesülete Logopédiai Szakosztálya és a Magyar Foneti-
kai, Foniátriai és Logopédiai Társaság tagjai – értesüléseik alapján – megtár-
gyalták a Gyakorló Logopédiai Intézet körül kialakult kedvezőtlen helyzetet. Ál-
lást foglaltak abban, hogy az Intézet tevékenységének biztosítása szakmapoli-
tikai  érdek,  nyilatkozatot  fogalmaztak meg arról,  hogy a Logopédiai  Intézet
megőrzése, szakmai tevékenységének zavartalan biztosítása, az ott dolgozó lo-
gopédusok munkájának elismerése az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Főiskolai Kar és a szakterület közös érdeke, valamint nélkülözhetetlen része a
hazai logopédus-képzésnek.

Gereben Ferencné Ph.D.
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Autizmus Szakosztály
– Vác, 2002. június 21. –

Az autizmus szekció célja az ellátórendszer hazai fejlődésének áttekintése,
valamint a kapcsolódó szakmai és szervezési problémák megvitatása volt. Az
ellátórendszer helyzete a Békés megyében kiépülő, az autizmus teljes spektru-
mán szolgáltatásokat nyújtó intézményrendszer példája mentén vázolódott fel.

Az előadók a gyulai Pánczél Imre Gyógypedagógiai és Pedagógia Szakszol-
gálati Intézmény, a békéscsabai AUT-PONT Alapítvány, a Békés megyei Tanu-
lási  Képességet  Vizsgáló Szakértői  és Rehabilitációs Bizottság,  a békéscsabai
Fogyatékosok  Ápoló-Gondozó  Otthona,  és  a  Vandháti  Úti  Általános  Iskola
autizmus terén végzett munkáját mutatták be.

Az előadásokat követő kerekasztal-beszélgetés során a résztvevők üdvözöl-
ték  Csepregi  András pszichológus-gyógypedagógus  azon  indítványát,  hogy
országosan induljon meg a diagnózissal  és  gondozással  kapcsolatos  protokoll
kialakítása. Az egységes protokoll nagymértékben megkönnyítené a szakértői
bizottságok szakemberei számára az autizmussal élő gyermekekkel kapcsolatos
feladatok ellátását.

      Őszi Tamásné

3. sz. melléklet

A MAGYE
vezetőségválasztó közgyűlésén
(Vác, 2002. június 22-én)
megválasztott elnökség

1. Balogh József
2. Benczúr Miklósné dr.
3. Dr. Buday József
4. Dr. Farkas Miklós
5. Feketéné Gacsó Mária
6. Földes Tamás
7. Gaál Tiborné
8. Gáll András

9. Gereben Ferencné dr.
10. Gordosné dr. Szabó Anna
11. Dr. Hatos Gyula
12. Helesfai Katalin
13. Jankó-Brezovay Pálné
14. Kamper Antal
15. Kerekes Ferenc
16. Kiss Tiborné
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17. Dr. Mesterházi Zsuzsa
18. Mezeiné dr. Isépy Mária
19. Mihalovics Jenő
20. Nádas Pál
21. Őszi Tamásné
22. Dr. Patakyné Barkóczy Ildikó
23. Révay György
24. Dr. Sári Jánosné

25. Sum Ferenc
26. Szarka Attila
27. Szemkeő Péter
28. Dr. Torda Ágnes
29. Tóth Egon
30. Tölgyszéky Gyuláné
31. Wisinger János

A MAGYE Titkársága

Elnök: Kamper Antal
Alelnök: Tóth Egon
Főtitkár: Mezeiné dr. Isépy Mária
Titkárok: Dr. Mesterházi Zsuzsa (nemzetközi ügyekért felel)

Révay György (gazdasági ügyekért felel)
Tölgyszéky Gyuláné (oktatási ügyekért felel)

A GYOSZE főszerkesztője: Gordosné dr. Szabó Anna
Jegyző: Helesfai Katalin
és a szakosztályvezetők

Szakosztályok és vezetőik

1. Tanulásban akadályozottak pedagógiája Szakosztály
Szakosztályvezető: Sum Ferenc

2. Értelmileg akadályozottak pedagógiája Szakosztály
Szakosztályvezető: dr. Hatos Gyula

3. Hallásfogyatékosság-ügyi Szakosztály
Szakosztályvezető: dr. Farkas Miklós
Szakosztályvezető-helyettes: dr. Sári Jánosné

  a) Siket-ügyi Csoport
vezető: dr. Farkas Miklós

  b) Nagyothalló-ügyi Csoport
vezető: dr. Sári Jánosné
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4. Látásfogyatékosság-ügyi Szakosztály
Szakosztályvezető: Jankó-Brezovay Pálné
Szakosztályvezető-helyettes: Helesfai Katalin

  a) Vak-ügyi Csoport
vezető: Helesfai Katalin

  b) Gyengénlátó-ügyi Csoport
vezető: Jankó-Brezovay Pálné

5. Mozgásfogyatékosság-ügyi Szakosztály
Szakosztályvezető: Benczúr Miklósné dr.

6. Logopédiai Szakosztály
Szakosztályvezető: Gereben Ferencné dr.

7. Pszichopedagógiai Szakosztály
Szakosztályvezető: Szarka Attila

8. Iskolaegészségügyi Szakosztály
Szakosztályvezető: dr. Buday József

  Korai fejlesztés Csoport
vezető és szakosztályvezető-helyettes: Kiss Tiborné

9. Kórházpedagógiai Szakosztály
Szakosztályvezető: dr. Patakiné Barkóczy Ildikó

10. Szociális Szervezői Szakosztály
Szakosztályvezető: Balogh József

11. Autista-ügyi Szakosztály
Szakosztályvezető: Őszi Tamásné

KÖZLEMÉNY

Integrált kifejezés- és táncterápia-képzés
indul 2003 januárjában

Amennyiben érdekli önt a képzés, szeretettel várjuk a bemutató workshop-
okra, melyek lehetőséget nyújtanak a táncterápia gyakorlati megismerésére.

Elérhetőségeink:  tancterapia@axelero.hu,  telefon:  1/318-04-41.  További  in-
formációk a web.axelero.hu/cita honlapon találhatók.

      Jakobi Nóra
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