
FIGYELÕ

Megalakult a Látássérült Személyek Rehabilitációs
Szakembereinek Egyesülete (LÁRESZ Egyesület)

Már a 90-es évek végén felmerült a gondolat egy olyan egyesület
létrehozására, amely egyesítené a látássérültek rehabilitációjában dolgozó
szakembereket. A körülmények és az egyre növekvõ igények hatására 2006-
ban ismét próbát tettünk az egyesület létrehozására. 2006. október 2-án a
Fõvárosi Bíróság nyilvántartásába vette a Látássérült Személyek Reha-
bilitációs Szakembereinek Egyesületét (LÁRESZ Egyesület).

Az egyesület fõ célja, hogy ellássa tagjai – elsõsorban a mûködési
területén élõ látássérült személyek részére nyújtott rehabilitációs
tevékenységet ellátó szakemberek – érdekvédelmét, módot nyújtson
tagjainak érdekeik kifejezésére, lehetõséget teremtsen azok érvényesítésére,
és ellássa érdekképviseletüket. Az egyesület közhasznú tevékenységének
céljai:
–  a látássérültek tájékozódását és közlekedését, mindennapos tevékenység

végzését tanító gyógypedagógiai tanárok (mozgástrénerek, rehabilitációs
tanárok) oktatása és érdekeinek képviselete;

– a látássérültek tájékozódás- és közlekedés, mindennapos tevékenység
tanítása színvonalának javítása;

– szakmai konferenciák szervezése, tapasztalatcsere a hazai és külföldi
rehabilitációs szakemberekkel;

– a szakma nívójának védelme;
– a rehabilitációs szakemberek etikai kódexének kidolgozása, gondozása;
– egységes szakmai irányvonal kidolgozása.
Az Egyesület szeretne együttmûködni az állami, társadalmi, és kiemelten a
fogyatékosságügyi, a szociális, az egészségügyi, az oktatási szervekkel, sze-
mélyekkel, valamint minden – együttmûködést vállaló – civil szervezettel,
intézménnyel, személlyel. Ennek egyik területe az akadály-mentesítési
munkákban való részvétel. Az Egyesület szeretné szakmai tudását átadni,
más, látássérültekkel foglalkozó egyesület, szervezet szakembereinek.
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Az Egyesület honlapjának készítése folyamatban van, addig is
elérhetõségünk: onalloan@citromail.hu

Konner Eszter Éva és Veress Éva
elnökségi tagok

Bíró Csaba
LÁRESZ
1147 Budapest, Czobor u. 1. fszt. 1.

A tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyaté-
kos) tanulók hosszmetszeti növekedésvizsgálatának
eredményei, tapasztalatai 30 év tükrében
– 1975–2005 –

2006. szeptember 4-én és 5-én került megrendezésre az Európai
Antropológiai Társaság 15. Kongresszusának kétnapos Szatellit Konfe-
renciája, Homokon, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Általános Iskola,
Speciális Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekott-
honban (Homok, Beniczky G. út 5.)

A fenti intézményben 30 éve (1975-2005) folynak hosszmetszeti
növekedésvizsgálatok, Dr. Buday József vezetésével.

Értelmi fogyatékos (tanulásban és értelmileg akadályozott) gyermekek
növekedésének és testi fejlõdésének tanulmányozásával Magyarországon a
gyógypedagógia klasszikusai (pl. Szondi Lipót, Bárczi Gusztáv) foglalkoztak.
A fogyatékos gyermekek növekedésére vonatkozó, eddig publikált adatok
fõként keresztmetszeti vizsgálatokon alapultak. 

A tanulmányok egyetértenek abban, hogy a fogyatékos gyermekek
testméreteinek átlagai rendszerint nem érik el a hasonló korú ép gyermekek
átlagait, bár ritka, hogy a különbség matematikai módszerekkel igazolhatóan
szignifikáns. A hosszmetszeti növekedésvizsgálatok idõigényesek, kitartást,
jó szervezõmunkát igényelnek; s az elsõ eredményekre is legalább 10 évet
szükséges várni. Ezért kiemelkedõ jelentõségû e 30 éves vizsgálódás!



A kilencvenes évek elejétõl a növekedési paraméterek mérése kiegészült
a fizikai állóképességre (physical fittnes) vonatkozó vizsgálatokkal. Ez azért
lényeges, mert a tanulásban akadályozott (enyhe értelmi fogyatékos) tanulók
– valószínûsíthetõen –  elsõsorban fizikai munkából fognak megélni, körük-
ben „kenyérkérdés” a fizikai munkára való alkalmasság, a fokozott teherbíró-
és állóképesség megléte.

Nevelésük-oktatásuk során tehát fokozott figyelmet szükséges szentelni a
testi nevelésnek, fizikai munkára nevelésnek!

Megjegyzendõ, hogy a fizikai állóképesség mérésére a legutóbbi idõkig
nem volt nemzetközileg elfogadott egységes módszer. Erre a célra dolgozták
ki az ún. EUROFIT tesztet, 1993-ban. E tesztbõl – értelmi fogyatékos
gyermekek esetében az utasításértés akadályozottsága okán –  néhány szub-
tesztet szükséges volt kihagyni.

Ismeretes, hogy a gyermekek növekedése voltaképpen egy elõre meg-
határozott genetikai program megvalósítását jelenti. E program a lehetõ-
ségeket adja meg, a testméretek értékeit a környezeti hatások is befolyásolják.
A külsõ faktorok közül lényeges a táplálék minõsége és mennyisége, valamint
a fizikai terhelés, edzés minõsége, foka.

A fizikai munkára nevelés  -  mely Homokon, a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai
Szakszolgálat és Gyermekotthonban jellemzõ és kiváló  -  segíti a tanulók testi
fejlõdését és megnöveli az esélyüket a társadalmi betagolódásra, a
munkavállalásra.

A fent említett Szatellit Konferencia (többnyire angol nyelvû) elõadásai
tematikájukat, tartalmukat tekintve széleskörûek voltak, de az alábbi
témakörök köré csoportosíthatók: 
– az értelmi fogyatékos gyermekek növekedésének, testi fejlõdésének és

diszproporcionális testalkatának, valamint az értelmi fogyatékosság
súlyosságának összefüggései; 

– az etiológiai tényezõk hatása a növekedésre / testi fejlõdésre és testalkatra;
– a felnõtt értelmi fogyatékosok testalkata, fizikai állóképessége és

munkahelyi beválása.
Dr. Buday József mellett, neves külföldi professzorok (pl.: Prof. Dr.

William D. Ross Kanadából, Prof. Dr. Gertrude Hauser a bécsi egyetem
orvoskaráról, Prof. Dr. László Aranka a Szegedi Egyetem Orvostudományi
Karáról és Prof. Dr. Farkas Gyula a Szegedi Egyetem Természettudományi
Karáról), hazai gyógypedagógiai intézmények képviselõi és a mérésekben
résztvevõ lelkes hallgatók ismertették eredményeiket.

A 30 éves vizsgálódás tapasztalatai késõbb tanulmány formájában is
megjelennek. 
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Úgy tûnik, hogy álló- és teherbíró képesség, fizikai erõnlét szempontjából
az enyhe értelmi fogyatékos tanulók erõsebbek, terhelhetõbbek, mint a
hasonló életkorú, ép értelmû társaik, ugyanakkor körükben gyakrabban
fordulnak elõ testtartási elváltozások, „deformitások”.

A konferencia elõadásait követõen színes program várta a magyar és
külföldi elõadókat, illetve a hallgatóságot, így például a tiszakürti arborétum
megtekintése, cserkeszõlõi fürdõzés és a Parafónia nevû, értelmileg sérült
(fõként Down szindrómás) fiatalokból álló zenekar színvonalas koncertje.
Koncertjük megható, feledhetetlen élményt nyújtott. 

A konferencia megrendezéséért köszönet illeti a Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai
Szakszolgálat igazgatóját, szakembereit; valamint Dr. Buday József Tanár
Urat.

Buday Tanár Úr meghívására e konferencián én is részt vehettem. Meg-
tisztelve éreztem magam.

Jó szívvel emlékszem vissza azokra a fõiskolai évekre (tavaszokra),
amikor akadályt nem ismerve mértük a homoki fiúkat, lányokat.

Elõfordult, hogy egészen Zánkáig követtük a tanulókat, hogy „Ki mit
tud?”-os szereplésük után megejthessük a növekedés-vizsgálatokat.

A vizsgálódások hozadéka, gyümölcse volt számunkra egy-egy
kiemelkedõ –  Tudományos Diákköri Konferencián elért – eredmény, egy-egy
sikeres, tartalmas szakdolgozat. Mindezeket látva, átélve, eltörpül az a
„csöppnyi” izgalom, szorongás, amelyet a kezdetek kezdetén az anatómia
vizsga jelentett. Hallgató társaim nevében is tisztelettel köszönetet mondok
Dr. Buday József Tanár Úrnak a következetes okításért, a sok-sok segítségért.
Legfõképpen egészséget és sok-sok erõt kívánunk további munkájához és a
növekedés-vizsgálatok eredményeinek tanulmány-kötetben való megjelen-
tetéséhez.

Vankóné Kálló Krisztina

A szerzõ gyógypedagógus
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Inézet. Pedagógiai Szakmai és
Szakszolgálat, Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehablitációs
Bizottság, (Szolnok)



Add a kezed!
A korai fejlesztés és speciális óvodai nevelés programja 
Szerkesztette: Rosta Katalin. Budapest, Logopédiai Kiadó, 2005. p. 352

Közel 10 év után a korai fejlesztés
témáival kibõvítve újra megjelent az
„Add a kezed!” óvodai program
gyógypedagógiai óvodák számára.
Az ELTE Speciális Gyakorló Óvoda
és Korai Fejlesztõ Módszertani
Központ munkatársai által ki - és
átdolgozott 350 oldalas kiadvány
fontos, hiánypótló szerepet tölt be
az értelmileg akadályozott gyer-
mekek gyógypedagógiai fejleszté-
sének területén. A felhasználható-
ságot a gyakorlatokat, módszereket
illusztráló fényképek és az ügyes
szerkesztés rendkívül könnyeddé és
hatékonnyá teszik.

A korai intervenció általános
kérdéseinek megfogalmazása (foga-
lom, alapelvek, célok) után nem szorítkoznak a szerzõk csupán a fejlesztés
területeinek és módszereinek leírására, hanem olyan fontos kérdésekre is
kitérnek, mint a gyermek fejlõdésének ellenõrzése, tanácsadás a szülõknek az
otthoni fejlesztéshez, vagy az egyéni fejlesztési tervek esetleírásokkal
színesebbé tett formái. Tudjuk jól, hogy a szülõk gyakran bizonytalanná
válnak abban, hogy mit tehetnek, játszhatnak értelmileg akadályozott
gyermekükkel. Rendkívül újszerû és igen örvendetes, hogy a szülõknek
ötlettárral segítenek megoldani ezt a problémát. Az ötlettár a gyakorlatban
dolgozó gyógypedagógusoknak is igen hasznos lehet. A fejlesztési
területeknél külön fejezetekben térnek ki a testtudat kialakítására és a
szociális-érzelmi terület fejlõdésére, fejlesztésére, amelyek talán így még
nagyobb hangsúlyt kaphatnak a fejlesztés során.

Napjaink elvárásainak megfelelõen a mû röviden érinti az értelmileg
súlyosan akadályozott, halmozottan sérült gyermekek korai fejlesztését is a
Fröhlich-féle bazális stimuláció bemutatásával. Mint a mellékelt képek is
mutatják, a módszer nem csupán halmozottan sérült gyermekek fejlesztésénél
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fontos, hanem kiválóan alkalmazható (és alkalmazandó) súlyosabban
értelmileg akadályozott, „csak” járulékos zavarokkal együttjáró eseteknél is.

A kiadvány második része foglalkozik az óvodai nevelés témaköreivel. Ez
a rész az 1997-ben megjelent óvodai fejlesztés programja alapján készült. A
könyv fontos részét képezi - a felhasználható versekkel, dalokkal, és
játékokkal együtt – a mûben szerepelõ valamennyi fejlesztési területnél
ismertetett tanmenetjavaslat és csatolt tanítási tervezet. 

A Gyógypedagógiai Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztõ Módszertani
Központ széleskörû tevékenységét jelzi, hogy a „Zenei nevelés alapjai” c.
fejezetben az Ulwila – módszerrel is megismerkedhetünk.

A kiadvány szerves része a több, mint 100 oldalas melléklet, amelyben a
gyakorlatban dolgozó szakemberek találhatnak fontos segítséget
munkájukhoz. Egymás után megtalálható itt többek között az anamnézis
felvételi lap értelmileg akadályozott gyermekek számára, a gyógypedagógiai
jellemzés szempontrendszere, vagy szempontok az egyéni fejlesztési
tervekhez. Fontosnak tartom, hogy a fejlõdési szint megállapítására szolgáló
Strassmeier-féle felmérés bekerült a mellékletbe, ennek segítségével a
gyógypedagógusok a korai és óvodai fejlesztés során is (akár 8 éves korig)
objektív képet kaphatnak a gyermek fejlettségérõl. Igazán valamennyi
melléklet fontos és jól használható, talán kiemelném még a fejlesztõ-
gyûjtemények és módszertani leírások fejezetet.

A kötet tartalmán jól érzõdik a sokéves kiérlelt gyakorlat hatása, mind a
szerkesztésben, mind az egyes fejezetekben lényeges, a gyakorlatban jól
használható kérdésekre térnek ki. A kötet szerencsés összeállítása és praktikus
kivitelezése lehetõvé teszi, hogy igen széles körben használható legyen: jól
forgathatják a szülõk vagy a segítõ családtagok, sikeresen beépíthetõ a
gyakorlati munkába és nem utolsósorban a korai segítségnyújtás módszereit
tanuló értelmileg akadályozottak pedagógiája szakos hallgatók egyik
tankönyvéül szolgálhat a képzésben. Jó lenne, ha a társtudományok
szakembereihez is eljutna a kiadvány, õk is képet kaphatnának a korai
segítségnyújtásban folyó komoly, kidolgozott munkáról.

Dr. Radványi Katalin
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Budapest Bridge
I. Nemzetközi Paralimpiai Sport Film Fesztivál

Szakmai tanulságok egy hazai fogyatékosságügyi
eseménnyel kapcsolatban

2006. március 30 - április 1. között széleskörû rendezvénynek adott otthont a
Millenáris Park. A Budapest Bridge fesztivál Ponyiczky László ötletadója és
fõszervezõje, valamint Nádas Pál, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke
rendezésében vált valóra. 

A filmfesztivál nemzetközi szinten is az elsõ ilyen alkalom volt. A
filmfesztivált dr. Ábrahám Pál, a Nemzeti Sporthivatal elnöke nyitotta meg,
köszöntõt mondott sir Philip Craven, a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság
(IPC) elnöke, valamint Nádas Pál, a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB)
elnöke. 

A rendezvény többcélú és több szinten zajló eseményeket fogott össze.
Éppen ezért jelentõsége nemcsak nemzetközi szinten volt érdemleges és
hasznos, hanem a fogyatékos emberek sportjának hazai gyakorlatában is.

Az események középpontjában a fogyatékosságüggyel és sporttal
foglalkozó filmfesztivál állt, amelyre 20 országból 55 film érkezett, és
amelybõl a zsûri 33 filmet választott bemutatásra. A rendezvény két teljes
napja alatt a kiválasztott filmek bemutatása folyamatos volt, a rendezõk
legnagyobb megelégedésére a vetítések lelkes nézõsereg elõtt zajlottak. Az
eredményhirdetést a zsûri elnöke, Jancsó Miklós vezette. A filmeket sir Philip
Craven a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság elnöke, Nádas Pál, a Magyar
Paralimpiai Bizottság elnöke, Vincze Zoltán rendezõ, és dr. Fejes András, az
elsõ hazai paralimpiai érmes sportoló zsûrizte.

A Sportfilm-fesztivál kilenc kategóriában meghirdetett nyertesei közül a
fõ díjat Gouxin Chen kínai rendezõ nyerte az „Árral szemben” címû filmmel.
A magyar rendezõk is szép eredményeket értek el. Az Európai Parlament
külön díját Ponyiczky László az „Athén 2004” címû filmmel hozta el, és a
portré film kategória nyertese szintén magyar rendezõ volt, Tamás Éva
„Athén 2004. Paralimpia”címû filmmel. 

Jelentõs esemény volt a Magyar Sport Házában tartott: „A média és a
paralimpaiai mozgalom” elnevezésû nemzetközi konferencia, 2006. március
31-én. Az elõadások a paralimpiai mozgalomról, és a mozgalomnak a
médiával való kapcsolatáról szóltak, kitérve ennek szakmai, szakmapolitikai
kérdéseire és nem utolsósorban megfogalmazva a jövõ feladatait. Philip
Craven (IPC elnök) összegezte az IPC és a média kapcsolatát és a paralimpiák
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eseményeinek statisztikai megoszlását a média szempontjából, hangsúlyozva a
partnerség gondolatát a paralimpiai mozgalmon belül és kívül egyaránt. Tony
Garett a BBC sport csatorna mûködését és a fejlõdés lehetõségeit ismertette.
Talán a legérdekesebb és legelõremutatóbb elõadás Andreas Schneider
nevéhez kötõdik, aki bemutatta IPC új internetes TV csatornája mûködését.
Az internetes alapú TV a szakmai és a kis csoportos bemutatkozást teszi
lehetõvé a parasportban. Az elõadó ismertette az internetes TV csatorna
mûködési elveit. Fontosnak tartják az elit versenysport híreinek és azok
szakanyagainak közlését, a tömegsportok bemutatását, a szakma több
csatornás megjelenítését: az IPC eseményeket, archív sportanyagok lehívá-
sának lehetõségét, valamint az egyéni, vagy akár egyedi (mysport) bemutat-
kozásra küldött anyagok közlését is (www. paralimpic.sportTV). 

Az athéni paralimpia és a média kapcsolatának pozitív és negatív vonásait
Skordilis Antonics az athéni paralimpiai média felelõse, újságíró értékelte.
Sok érdekes következtetést fogalmazott meg a közelmúlt tapasztalatai
alapján. Elmondta, hogy az olimpia két hete alatt a média  „jó tudást”
közvetített fogyatékosságügyrõl és a sportról azzal, hogy közvetítéseiben
megfelelõ módon a sporton, a konkrét eredmények bemutatásán volt a hangsúly
és nem az érzelmeken. Elõadásában kitért a paralimpiai közvetítések
szervezésére és az athéni két olimpia összehasonlítására. Elmondott néhány
negatív tapasztalatot is. Például, hogy a paralimpia után két héttel már
csökkent a média érdeklõdése a parasportról. Diszkriminációnak értékelte,
hogy eltérõ elhelyezést kapott az IPC elnöke a nyilvános eseményeken, nem
minden esetben volt a környezet az adott fogyatékossági csoport sajátosságai
szempontjából megfelelõ, pl. látássérülés esetén a szükséges csendességet
nem biztosították az események során. A jövõ szempontjából fontosnak ítélte
meg, hogy minden rendezvényen és képi közvetítés során a legkisebb
részletekre is oda kell figyelni, hogy ki kell alakulnia a fogyatékos személyek
sportjára specializálódott média szakember gárdának, mivel csak a sportra
koncentráló közvetítések segíthetik a fogyatékos emberek sportjának
fejlõdését. Sajnálatosan ezen a konferencián a magyar média részérõl
meglehetõsen kevesen jelentek meg.

A Budapest Bridge rendezvénysorozat számos további rendezvénynek
adott otthont. Így az „Add az arcod a toleranciához!” több száz beküldött
fényképpel épített hidat az emberek között, 1300 gyermekrajz érkezett a
rajzkiállításra, és sok száz iskolás gyermek vett részt azokon az osztályfõnöki
órákon, amelyeket a parasportolók tartottak. Az integrációt volt hívatva
segíteni a parasportolók és az érdeklõdõk folyamatos találkozására,
ismerkedésére adott lehetõség napközben.
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Philip Craven a Nemzetközi
Paralimpiai Bizottság elnöke
köszönti a megjelenteket

Pásztory Dóra paralimpikon, mint
mûsorvezetõ



A foto-kiállítás minden érdeklõdõ számára nagy élményt jelentett. A fesztivál
ideje alatt az athéni paralimpián készült képek, valamint számos kiállító
szakanyaga tette teljessé a résztvevõk teljes körû tájékoztatását a parasportról. 

A fesztivál teljes kétnapi programot jelentett a résztvevõknek, mivel a
filmvetítések külön helyiségben és a szabad területeken folyamatosan zajlottak
az események, a baráti és szakmai találkozók.

A záró ünnepélyen Philip Craven az Nemzetközi Paralimpiai Bizottság
oklevélét nyújtotta át a magyar paralimpiai mozgalom hazai úttörõinek, dr.
Plesa István szakorvosnak, dr. Fejes Andrásnak az elsõ hazai parasportolónak,
és Benczúr Miklósné dr.- nak, a mozgalom módszertanosának. 

A Budapest Bridge fesztivál alatt vetített filmek valóban bemutatták a
hazai közönségnek a parasport jeles eseményeit, a paralimpikonok küzdelmeit
és eredményeit, a paralimpiai mozgalom nemzetközi megítélését.
Mindannyian sokat tanultunk az ott tapasztaltakból. Köszönet érte a Magyar
Paralimpiai Bizottságnak, a fesztivál szervezõjének Ponyiczky Lászlónak,
valamint az események mûsorvezetõinek, a mindig jó hangulatot,
gördülékeny esemény-vezetést irányító Szili Nórának és a most debütáló
mûsorvezetõnek, Pásztory Dóra paralimpikonnak.

Benczúr Miklósné dr.

Brandau, H., Pretis, M. , Kaschnitz, W.:

Az ADHS szindroma kisgyermekeknél és
óvodáskorúaknál (ADHS bei Klein-und Vorschulkindern)
Ernst Reinhardt Verlag, München/ Basel, 2004  ISBN 0940 8967

Az osztrák pszichiáter ill. pszichológus szerzõk ebben a kötetben átfogó képet
adnak a német nyelvterületen rövidítetten ADHS (figyelem deficit és
hyperaktivitási szindróma) elnevezésû tünet-együttesrõl. 

A nyitófejezet az ADHS különbözõ diagnosztikai ismérveit taglalja:
kiemeli a hyperaktivitás és az impulzivitás jellemzõit és elhatárolja más
tünetektõl. A következõ két fejezet az ADHS genetikus és pre- valamint
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perinatális okait, befolyásoló tényezõit (károsító anyagok, táplálék allergiák,
neuroanatómiai, neurokémiai okok, pszichoszociális hatások) és a magyarázó
elveket (anyagcserezavarok hipotézise, aktivációs hipotézis, filter-rendszer
hipotézis, a gátlások szabályozásának hiányossága, az evolúciós elmélettel
kapcsolatos hipotézisek, a gyermek elnyomott játékösztönével foglalkozó
magyarázat) részletezi. A szerzõk evvel kapcsolatban összegzésként levonják,
hogy a tünet-együttes mai ismereteink szerint multifaktoriális eredetû bio-
pszicho-szociális magatartási rendellenesség, mely már a korai életkorban
jelentkezik, bár ekkor gyakran még tesztekkel pontosan nem diag-
nosztizálható.  A továbbiakban a szerzõk az ADHS korai felismerésének
lehetõségeivel foglalkoznak, s felsorolják az 1, 2 ill.  3 éves gyermekeknél
feltûnõ ismérveket. Részletes bemutatásra kerülnek a figyelem korai
fejlõdésének szakaszai, valamint az önkontroll és az exekutív funkciók
(emlékezet, érzelmek kontrollja) kialakulásának állomásai. Ezután kifejtik a
szerzõk az ADHS egyes rész- összetevõit, mint a szociális interakció
problémát az ellenségesen dacoló viselkedést, s egyben hozzáfûzik a felnõttek
teendõit. Ugyanakkor felsorolják a pozitív kísérõjelenségeket is (pl. erõs
érzék az igazságosságra, spontán segítõkészség, jó tájékozódási képesség,
gyors reakciós készség). A gyógypedagógus és a szülõk szempontjából
legfontosabb két fejezet kitér a prevenció bizonyos lehetõségeire, és a
hyperaktív kisgyermekek és óvodáskorúak fejlesztésének részleteire. Ennek
során egyrészt gyakorlati példákkal is illusztrálva mutatják be az intervenciók
és a terápiák különbözõ lehetõségeit  (interakciós terápia, játékterápia,
csoportterápia, mozgásterápia, gyógyszeres terápia, alternatív kezelés,
tanácsadás, „coaching”), másrészt a gyermeki magatartás irányításának
szükséges változatait veszik sorra, kiemelve a gyermekekkel folytatott
különbözõ ajánlott játékoknál érvényesítendõ  legfontosabb szempontokat. A
két utolsó fejezetben a szerzõk a klinikai differenciáldiagnosztikát elemzik,
mely a globális kezelési koncepció elõfeltétele, és kiemelik a team munka
fontosságát a kezelés során. Gyakorlati példák, konkrét esetleírások teszik
érthetõbbé és érdekesebbé ezeket a fejezeteket. A könyvet gazdag
bibliográfiai adatok egészítik ki.    

A könyv feltétlenül ajánlható a szakemberek és a szülõk minél szélesebb
köre számára, minthogy a szindróma egyre gyakrabban bukkan fel önállóan
vagy kísérõjelenségként a sajátos nevelési igényû gyermekek legkülönbözõbb
csoportjainál.

Dr. Csányi Yvonne
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Az olvasási képesség fejlõdése, fejlesztése
Szerkesztette: Józsa Krisztián, Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest, 2006

A tizenhárom szerzõs mû hiánypótló kötet az anyanyelvi kutatások körében, az
olvasástanítás szakirodalmában. Bár számos tanulmány, cikk, könyv jelenik meg
az olvasással kapcsolatban, mégis ez a szerkesztés átfogó képet ad az olvasás
szerteágazó elemeirõl, a készség és képesség rendszerében rendet teremtve. 

Három témakörbe rendezte a szerkesztõ a tanulmányokat. Az elsõ az
olvasási képesség fejlõdésének és fejlesztésének kontextusában tartalmazza az
egyes fejezeteket. A megoldási stratégiák kérdéseivel Nagy József foglalkozik.
Az olvasásról sokat tudunk ma már, az azonban a legújabb kutatásoknak
köszönhetõ, hogy kezdjük megismerni a fejlõdési ívet, amelyet bejár az ember
a tanulás során. A pszichés funkciók rendszerében az olvasási készség és
képesség összetevõit a szerzõ és munkatársai kutatásai alapján lehet elhelyezni.
Az elméleti alapokat feltáró és leíró fejezet megalapozza a kötet további
oldalait, keretet ad a késõbbi gondolatoknak. Emellett a paradigmaváltás jeles
képviselõje újabb szemponttal jelentkezik, a kritériumorientált személyiség-
fejlesztõ olvasástanítást bemutatva, azt modellálva.

Molnár Edit Katalin az olvasási képességet az iskola oldaláról vizsgálja.
A képesség és teljesítmény, tanulási eredményesség összefüggéseit elõre
vetítve. Feltárja, hogy a szövegtanulás, a tankönyvbõl való tanulás milyen
magas szintû olvasási képességet igényel.

Csépe Valéria a diszlexia kutatásával kapcsolatos eredményeket gyûjti
össze egészen a gyökerekig visszatérve, majd napjaink friss eredményeit
bemutatva. A fejezet azonban nem csak a kutatót szólítja meg, hanem a
gyakorló szakembert is, rámutatva arra, milyen félreértelmezések és ebbõl
származó rossz pedagógiai gyakorlat fedezhetõ fel napjaink iskolájában.

Az olvasást a kognitív folyamatokban helyezi el Csapó Benõ és Steklács
János. Nagy József modellje kiteljesedik a fejezetben azáltal, hogy a szerzõk
bemutatják azt a kognitív utat, ami lehetõvé teszi a hatékony olvasást, az
információ legjobb megragadását.

A könyv második témaköre az olvasási képesség fejlõdésével foglalkozik.
A kritériumorientált olvasási modell egy konkrét elemével ismerkedik

meg az olvasó Nagy József tanulmányában. Az írott szókincs fejlõdési íve
rajzolódik ki 2-12. évfolyam között a kutatásban. A szóolvasási készség
fejlõdésének leírása új adatsor az olvasásról tudottak palettáján.

Az olvasási képesség fejlõdésének kezdetei rendkívül izgalmas és tanul-
ságos terepet jelentenek, mivel azt tudhatjuk meg, hogyan érdemes segíteni a
tanulókat, a jó alapok kialakulásának milyen feltételei vannak. Ezen kívül
rendkívül fontos az a szempontsor, ami kirajzolódik Molnár Éva és B. Németh
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Mária tollából: hogyan mérjük a tanulók olvasási képességét. A ma
iskolájában a mért és mérni kívánt terület sokszor nagyon távol esik egymástól.

Józsa Krisztián a szerkesztési feladatokon túl szerzõi tevékenységet is
folytatott többek között Pap-Szigeti Róberttel. Az olvasási képesség fejlõ-
dését a tanulási folyamat utolsó szakaszában vizsgálták. Tanulmányukban az
anyanyelv-használat fejlõdésével vetették össze a tanulók olvasását. Adataik
alapján megállapítható, hogy nem fejlõdik a tanulók olvasási képessége a 8.
évfolyam után.

Az olvasási képesség keresztmetszeti vizsgálata a 3-11. osztályosok
olvasási képességét mutatja be. Molnár Gyöngyvér és Józsa Krisztián mindezt
különbözõ szövegtípusok során nyert teljesítmények összehasonlításával
mutatja be. Módszertani újdonságot is magában rejt  a tanulmány, mivel a
tesztfelvételi eljárás is bõvebb a megszokottnál.

Az olvasáskutatás nemzetközi tanulságait gyûjti össze Csíkos Csaba
tanulmányában. Izgalmas olvasmány összevetni a magyar eredményeket egy
határokon, olvasástanítási eljárásokon átívelõ kontextusban.

Az olvasási készség és képességfejlõdés feltárása nem csak egy kutatói
kíváncsiságot tükröz. Az adatok birtokában a tanítási gyakorlatra vonatkozó
javaslatok is megfogalmazhatók. A kötet harmadik területe így tehát azokat a
tanulmányokat szerkeszti egybe, melyek a fejlesztés, az iskola világába
kalauzolják az olvasót.

Talán nem véletlen, hogy a fejezetek szerzõi között több gyógypedagógus
is szerepel. Az olvasás zavarainak köre a gyógypedagógia kompetenciájába
tartozik. A gyógypedagógus az olvasástanulás segítése során kénytelen a
folyamat algoritmusát figyelni. Nincs elkényeztetve a spontán fejlõdés jóté-
kony hatása által, a rábízott tanuló nem tud önállóan megbirkózni a peda-
gógiai mûhibákkal. A tanulókat „nem kapja készen”, „nem érettek” az olva-
sástanulásra, a feladatok alacsonyabb exteriorizációs szintjén képesek
teljesíteni. A fejlesztést tehát a feltételek kialakításával kell kezdeni.  Éppen
ezért Fazekasné Fenyvesi Margit az akusztikus és vizuális észlelés szerepét
írja le tanulmányában. A két terület kialakulása, kialakítása alapvetõ feltétel.
A többségi pedagógusok figyelmét különösen fel kell hívni ennek jelentõ-
ségére, mivel ezek meglétét természetesnek veszi a ma iskolája.

Torda Ágnes az olvasás- és írászavar diagnosztikáját és terápiáját foglalja
elméleti keretbe. Megismerteti az olvasót a diagnosztikus eljáráson túl
azokkal az intézményekkel is, melyek a gyermekek vizsgálatát végzik, ahol a
pedagógiai szakszolgáltatás a közoktatás égisze alatt ellátja ezt a területet.

Pap-Szigeti Róbert, Zentai Gabriella, Józsa Krisztián a kutatáson túl leírnak
olyan eljárásokat is, melyek az iskolai munkában segítik a szövegfeldolgozást.
Konkrét feladatokkal szolgálnak a gyakorló pedagógusok számára.
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Molnár Edit Katalin arra hívja fel a figyelmet, hogyan lehet kiaknázni a
különbözõ mûfajokban rejlõ szövegtani ismereteket, ezek hogyan befolyá-
solják a hatékony tanulást.

Végezetül Molnár Éva és Józsa Krisztián az informatika olvasással
kapcsolatos hatékonyságát emelik ki. Ez a fejezet különösen izgalmas, hiszen
a számítógépet éppen az olvasás gátló tényezõi között emlegetik napjainkban.

A kötetet haszonnal forgathatják számosan. A kutatók további területek
feltérképezéséhez nyúlhatnak forrásként. A gyakorló pedagógusok különösen
a harmadik fejezetben találnak a napi rutint segítõ feladatokat. Jóllehet a
kutatások leírásának nyelvezete nehezebben befogadható, érdemes azokat is
elolvasni, mert hozzájárulnak a tanulásirányítás hatékonyabbá tételéhez. A
fõiskolai, egyetemi hallgatók tanulmányaik során hasznos tananyagot
kaphatnak kézbe a kötet feldolgozásakor. A hallgatókat oktató tanárkollégák
a legújabb eredményeket építhetik be oktatási folyamataikba.

Dr. Papp Gabriella
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KÖSZÖNTÉS

Gyógypedagógusok kitüntetése a Magyar Kultúra Napján 2007-ben

A Magyar Kultúra Napja alkalmából Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter
és Dr. Szüdi János szakállamtitkár kiemelkedõ gyógypedagógiai munkáért Éltes Mátyás-
díjat adományozott:

Bagotai T. Györgyinek, a Beszédvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizott-
ság és a Bliss Alapítvány logopédusának,

Kröpfl Mihálynénak, a Fõvárosi Önkormányzat Pilisi Óvodája, Általános Iskolája és
Gyermekotthona igazgatójának,

Máténé Sej Jolánnak, a pécsi Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium
igazgatójának,

Pató Endrénének, a sárospataki Erdélyi János Általános Iskola és Kollégium gyógy-
pedagógusának,

Virágh Károlynénak, a IX. kerületi Szabóky Adolf Mûszaki Szakközépiskola és Szak-
iskola gyógypedagógusának.

Valamennyiüknek szívbõl gratulálunk! 
Gordosné dr. Szabó Anna




