
– a gyermekek, tanulók iskolai felvételére és a kimenet során felmerülõ problémákra
megoldásokat kell találni, szükséges a nyomon követés módjainak kidolgozása,
mindezek személyi feltételei kialakulásának segítése;

– az integráció pozitív és negatív tényezõit elemezni szükséges. Továbbra is szüksé -
ges a többségi intézményi színterek szakembereinek, pedagógusainak felkészítése
az integráció megsegítésére.

Benczúr Miklósné dr.–Fótiné Hoffmann Éva

Logopédiai Szakosztály
– Pécs, 2004. június 25. –

A Logopédiai Szakosztály ezévi rendezvényét a Magyar Fonetikai Foniátriai és
Logopédiai Társasággal (MFFLT) közösen szervezte A kerettémához csatlakozó plenáris
elõadást Fehérné Kovács Zsuzsa tanszékvezetõ asszony tartotta. Elõadása ismételten fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a logopédiai szolgáltatást igénylõ gyermekek magas
elõfordulási aránya sürgetõ igénnyel veti fel a közoktatás ezirányú tovább fejlesztését. 
A MFFLT és a MAGYE Logopédiai Szekciójának ülése egy igen ritkán és mosto -

hán kezelt témát, az idõskori hangképzési zavarok kérdéseit tárgyalta. Az elõadások
többsége – az elõadó rangos szakemberek nevének felsorolása nélkül – jól példázta az
interdiszciplináris együttmûködés szerepét a nyelv, beszéd és hangzavarok rehabilitá -
ciójában. 
Külön ki kell emelni Feketéné Gacsó Máriának, a Démoszthenész Egyesület titká -

rának egy egészen más jellegû elõadását a beszédfogyatékosok ellátásának jogi kér -
déseirõl. A szakmai tudás nem nélkülözheti azokat az ismereteket, amelyek a jog -
bizton ság oldaláról járulnak hozzá a beszédfogyatékosok megsegítéséhez.
A szakosztályi rendezvénynek – ezt kritikusan el kell ismerni – volt egy igen 

gyenge pontja: elmaradt az egységes logopédiai és foniátriai nomenklatúra kérdéseirõl
ter vezett nyílt kerekasztal.
Ennek hátterében a szervezõk számára másként nem kezelhetõ programütközési

probléma húzódott meg, amelyre érdemes odafigyelni. A szervezõk úgy gondolták,
hogy az együttlét ritka lehetõségét kihasználva a péntek délutáni idõszakot nem pihe-
néssel, kirándulással, hanem szakmai munkával töltik. S minthogy a konferencia
szakmai és szabadidõs programjainak beosztása elõzetesen nem ismert, a résztvevõ
logopédusok nagy része ekkor már befizetett a meghirdetett szabadidõs programok
egyikére. A két elfoglaltságot pedig már nem lehetett összeegyeztetni, s valószínûleg
a péntek délutáni idõpontot a késõbbiekben sem lehet szakmai céllal felhasználni. A
többség kívánságának megfelelõen, más lehetõség nem lévén, így került sor a halasz-
tás melletti voksolásra. A szervezõk azonban ígérik, hogy ezt a mulasztást pótolni 
fogják – s egyben megkísérlik feléleszteni azt a hagyományt, amikor a két társaság a
naptári év folyamán egy-két alkalommal közösen tanácskozott a logopédia, a fonetika
és a foniátria aktuális szakmai kérdéseirõl.
A Magyar Fonetikai Foniátriai és Logopédiai Társaság „A legjobb 35 éven aluli

elõadó” díjjal Dr. Bertalan Zsoltot tüntette ki, a Polateszt, avagy a diszlexia és a
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szemészet kapcsolata c. elõadásáért. A Kempelen Farkas -díjat az MFFLT elnöksége
ebben az évben Dr. Mészáros Krisztina foniáternek és Fehérné Kovács Zsuzsa logo-
pédusnak adományozta.

Gereben Ferencné dr.

Autizmus Szakosztály
– 2004. június 25. –

A szakosztály résztvevõit az Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium
Speciális Autista Csoportja látta vendégül, mely az elsõk között alakult hazánkban, s
a kezdetek óta nagyon magas szakmai színvonalon mûködik. A program megkezdése
elõtt lehetõség nyílt az alkalmazott autizmus-specifikus eszközrendszer megisme -
réséreMárász Alice gyógypedagógus vezetésével. Az ülés során az érdeklõdõk videó-
felvételen tekinthették meg az itt folyó csoportos zeneterápiás foglalkozást. 
A program megkezdése elõtt a hazai gyógypedagógus-képzés megóvása érdekében

született petíció tartalmának ismertetésére került sor. A résztvevõk közül többen vállal-
ták, hogy a konferencia után is gyûjtenek aláírásokat szülõktõl és szakem berektõl.
A szakmai program a 2003/2004-es tanévben alakult ceglédi autista tagozat mun -

kájának bemutatásával kezdõdött. Soltészné Bencsik Ilona és Velkeiné Gál Zsu zsanna
elõadásukban szinte valamennyi olyan fontos szakmai kérdést érintettek, mely az
autiz mussal élõ gyermekek ellátásának szervezése során felmerül. Az egyik alapvetõ
nehézség a szolgáltatások hiánya, illetve a létrejött ellátó helyek szûk kapa citása. A
frissen létesült ceglédi csoport az indulás pillanatában telített volt, munkáját azonnal
nagyfokú szakmai és szülõi érdeklõdés övezte. Az elõadás nagyon fontos pontja volt
a családokkal való szorosabb együttmûködés lehetõségének bemutatása.
A szakosztályi ülés ideje alatt a ceglédi csoportba járó gyermekek munkáiból álló

kiállítás is látható volt.
A keszthelyi Zöldmezõ utcai Általános Iskola, Diákotthon és Speciális Szakiskola

szaktanára, Kardosné Tóth Katalin egy esettanulmány bemutatásával az autizmussal
élõ fiatalok integrációjának lehetõségét, illetve a felnõttkori munkavállalásra való 
felkészítésüknek problémáit vázolta fel. A bemutatott fiatalember története a nemzet -
közi szakirodalomból már jól ismert tapasztalatokat erõsítette meg: az autiz  mussal élõ
gyermekek, fiatalok esetében érdemes lehet az egyén sajátos érdeklõ dé sére és
esetlegesen meglévõ kiemelkedõ képességeire alapozni a felnõttkori életet, munkát. A
munkavállalás sikere az adott munkatevékenység elvégzéséhez szükséges képességek
megléte mellett nagymértékben múlik azon, hogy hogyan fejlõdtek a szociális és 
kommunikációs képességek, illetve milyen a környezethez való alkalmaz kodás mér -
téke.

A budapesti Korai Fejlesztõ Központban létesült új autizmus centrum munkájának
elsõ évét Dr. Simó Judit gyermekpszichiáter, Rácz Zsuzsanna gyógypedagógus és
Rosenberger Tímea gyógypedagógus mutatta be. A megvalósított modell rendkívül
érde kes és reményteljes a szülõk és a területen mûködõ szakemberek számára, mivel
a lehetõ legkoraibb életkorban igyekszik megvalósítani valódi, funkcionális 
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