
tekinthetõ adatok szerint 15 % óvodapedagógus, 40 % logopédus, 30 % gyógypedagógus,
fejlesztõ pedagógus, 15% tanító és tanár a résztvevõk megoszlása. Annak ellenére, hogy
az évek multával bõvült a konferencia által felölelt pedagógiai terület, azért döntõen
mégis megmaradt a logopédusok, illetve gyógypedagógusok szakmai találkozójának. A
többségi pedagógusok számottevõ jelenléte viszont azt igazolja, a speciális pedagógia
által alkalmazott diagnosztika, fejlesztési szemlélet, módszertani kultúra a nem SNI-s
gyermekek, tanulók esetében is kiválóan alkalmas a hatékony tehetséggondozáshoz, vagy
éppen a sikeres felzárkóztatáshoz, tehát érdemes megismerni és a mindennapok
pedagógiai gyakorlatába illeszteni a személyre szabott fejlesztõ eljárásokat. 

Tekintettel az ez évi Soproni Logopédiai és Pedagógiai Napok Konferencia jubileumi
jellegére, igen sok érdekes játék, ajándéksorsolás, kulturális program tette élménydússá,
s kicsit emlékezetessé a programot. A szakmai ismeretek, információk mellett a
résztvevõk egy kis ajándékot – a szerencsésebbek többet is – magukkal vihettek, és egy
gyönyörû színházi estén, illetve ütõskoncerten szórakozhattak.

A szervezõk a „Leghûségesebb város”-ban szeretettel köszöntötték a leghûségesebb
résztvevõiket, azokat akik már több, mint 5-10 alkalommal megtisztelték részvételükkel
a konferenciát. 

Földes Tamás szervezõ is az ünnepeltek sorában volt, hiszen õ a konferencia
ötletgazdája, s a szervezõk között azon egyetlen, aki valamennyi program szerve-
zésében, lebonyolításában részt vett. 

Köszönet a résztvevõk bizalmáért, a szervezõk munkájáért! 
A hallgatóság – az értékelõ lapok tanúsága szerint – továbbra is számít az értékes

szakmai tanácskozás meghirdetésére.
A szervezõ „Fogjuk a kezed” Egyesület a 2010. évi konferenciára szeretettel várja az

érdeklõdõ szakembereket.
Földes Tamásné

Minõség a korai fejlesztésben
Beszámoló a Budapesti Korai Fejlesztõ Központ által
rendezett országos szakmai konferenciáról

Több, mint 200 magyarországi szakember részvételével került megrendezésre a
Budapesti Korai Fejlesztõ Központ „MINÕSÉG A KORAI FEJLESZTÉSBEN” címû országos
szakmai konferenciája 2009. április 16-án a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális
Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és
Gyermekotthona nevet viselõ intézmény méltán híres, a magyar szecesszió egyik
legszebb architektúrájú belsõ terében, a kiváló akusztikájú Nádor teremben.

A szervezõk hitvallása szerint a kora gyermekkori intervenció szolgáltatásai minden
érintett gyermek és családja számára alanyi jogon, magas színvonalú minõségben az
ország minden pontján elérhetõk kell legyenek. E vezérelv alapján a nemzetközi
elõadókat is felvonultató konferencia alapvetõ célja, hogy betekintést adjon a kora-
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gyermekkori intervenció magyarországi helyzetébe, és átfogó képet nyújtson az európai
gyakorlatokról, valamint bemutassa a Budapesti Korai Fejlesztõ Központ eddig elért
eredményeit. Emellett tájékoztatást kaphattunk az újonnan megalakított, a szakma
összefogására létrehozott, Kora Gyermekkori Intervenció Magyarországi
Egyesületének céljairól, jövõbeli terveirõl.

A plenáris ülést a rendezvény háziasszonya, Sárosdi Eszter nyitotta meg, majd rövid
bevezetõt mondott a konferenciának helyet adó intézmény igazgatója, Somogyi D.
Veronika.

Az ország különbözõ pontjáról érkezõ, a kora gyermekkori intervencióban jártas,
vagy jártassá válni kívánó gyógypedagógus, mozgásterapeuta, pszichológus, gyermek-
orvos hallgatóság a konferencia fõvédnökét, Arató Gergelyt, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium államtitkárát hallgathatta meg, aki röviden arról beszélt, hogy kifejezetten
örül az ilyen önszervezõdõ szakmai fórumoknak, hiszen az ilyen helyeken születõ
minden javaslatot szívesen megfontolnak. Üdvözölte az Egyesület létrehozását is, mely
alkalmas lehet arra, hogy a korai fejlesztésre vonatkozó módosítandó törvényeket
véleményezze.

Ezt követõen Czeizel Barbara, a Budapesti Korai Fejlesztõ Központ intézmény-
vezetõje beszélt a szakma múltjáról, jelenérõl. Az európai elvárásoknak megfelelõen
felvázolta a koragyermekkori intervenció remélt jövõjét, amikor minden magyarországi
rászoruló családnak elérhetõvé válik majd, a szakma interdiszciplináris együttmû-
ködése nyomán, a lakóhelye közelében egy ingyenes, változatos szolgáltatások-
ból álló, magas színvonalú „segítség-csomag”, azaz a koragyermekkori intervenció. 

A TÁRKI-TUDOK Zrt. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány
fekérésére készítette el a magyarországi koragyermekkori intervenció helyzetét fel-
vázoló tanulmányt. A kutatás eredményeit, a magyarországi ellátórendszer hiányosságait
Lannert Judit mutatta be.

A külföldi elõadók sorát az ausztriai Dr. Manfred Pretis, az International Society on
Early Intervention (A Kora Gyermekkori Intervenció Nemzetközi Társasága) elnökségi
tagja nyitotta meg. Dr. Pretis külsõ tanácsadóként irányította a Budapesti Korai Fejlesztõ
Központ kétéves minõségirányítási folyamatát. Elõadásában a minõség mibenlétét, a
különbözõ – elvi, strukturális, folyamati, eredmény és fenntarthatósági – szinteken
történõ megjelenését taglalta. Az ebédszünet elõtt betekinthettünk a litván és spanyol
példákba is. Dr. Stefanija Alisauskiene, a Siauliu-i egyetem tanára, és Dr. Climent Giné
Giné a barcelonai egyetem pszichológiai karának dékánja segítségével.

A délutáni ülést a Worcester-i Egyetem professzora, Chris Robertson nyitotta meg, aki
bemutatta a Nagy-Britanniában lezajlott folyamatokat, a német példát a Nordhausen-i
Egyetem professzorának, Prof. Armin Sohnsnak segítségével ismerhettük meg. A
Törökországból érkezõ Dr. Ibrahim Diken, az Anadolu Egyetem tanára a távoktatás
szerepét mutatta be a korai interventorok képzésében.

Topolánszky-Zsindely Katalin, a Budapesti Korai Fejlesztõ Központ munkatársa
elõadásában rámutatott, hogy ahányan a teremben ülnek, annyiféle módon juthattak el
oda, hogy magunkat korai fejlesztésben, intervencióban jártasnak vallhassák.
Bemutatott továbbá egy, a Leonando Da Vinci projekten belül megvalósuló projektet,
melynek célja, hogy egységes sztenderd (EBIFF) alapján, a szakmai múlt és a képzések
különbözõsége ellenére felmérje egyes európai szakemberek korai intervencióban való
jártasságát, alkalmasságát az intervenció különbözõ kulcsterületeinek (felmérés és
diagnosztika, a családra hangolódás, teamben történõ együttmûködés, az egyéni
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fejlesztési módszerek, a speciális funkcionális kompetenciák, a személyes kompeten-
ciák, a gyakorlatok, ill. tapasztalati tudás, a diplomamunka) fényében.

A következõ elõadópár elõadásában is megnyilvánult a koragyermekkori intervenció
legfontosabb eleme: a családközpontúság. Az eltérõ fejlõdésû gyermeket nevelõ Gajdosné
Szabó Márta érzékeltette dilemmáit, gondjait a hallgatósággal a probléma felismerésétõl
kezdve a terápiák megkezdéséig. Boros Krisztina Boglárka pedig végigkísérte Mártát ezen
a folyamaton: képekkel illusztrálva mutatta be, milyen „válaszokat” ad a Budapesti Korai
Fejlesztõ Központ a szülõkben megfogalmazódó kérdésekre.

A plenáris ülés záróakkordjaként ismét Dr. Manfred Pretis állt mikrofonhoz. Átadta
a Budapesti Korai Fejlesztõ Központ minõségirányítási tanúsítványát az intézmény
vezetõjének, Czeizel Barbarának, aki megköszönte munkatársai segítségét ebben a
kétéves folyamatban. Ezt követõen az igazgató átvette a Központ munkatársainak EBIFF
diplomáját is.

A délután utolsó részében a BRAVIA teremben egy közel ötven fõs csapat beszél-
getett az alakuló Kora Gyermekkori Intervenció Magyarországi Egyesületének céljairól,
tervezett mûködésérõl. 

Kemény Gabriella

Beszámoló

A Speciális Szakiskolák és Készségfejlesztõ Speciális Szakiskolák szakmai
munkaközösségének legutóbbi találkozójához kapcsolódóan a középsúlyosan értelmi
fogyatékosok gyakorló óvodáinak és általános iskoláinak vezetõi és az ELTE BGGYFK
Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszéki Csoport részérõl Dr. Radványi Katalin
és Mede Perla oktatók megbeszélést tartottunk. 

A találkozón Mede Perla ismertette a BA képzésben 8. félévben tantervileg elõírt
„Terepgyakorlat” eddig kialakult rendjét. Elmondta, hogy a szakirány hallgatói számára
a tudnivalókból Útmutató készült, amelyhez elõzetesen a gyakorlatban dolgozó néhány
intézménytõl véleményezést kaptunk. A vélemények beépítésével készült el a jelenlegi
változat. A gyakorlat kivitelezésével kapcsolatos kérdésekben kértük a jelenlévõk
segítségét. A visszajelezések között szerepelt, hogy az esti tagozatos hallgatók ilyen
huzamos távollétét a munkahelyükrõl az intézmények nehezen tudják akceptálni. 

A Tanszéki Csoport részérõl jeleztük, hogy az új rendelkezés szerint mentornak
nevezett, a hallgatók gyakorlatáért felelõs gyógypedagógus kollégák kiválasztásánál
fontosnak tartjuk a legújabb szakmai információk és tudás ismeretét. Korábban végzett
kollégák számára ehhez ajánljuk az Értelmileg Akadályozottak Gyógypedagógiája
Szakirányú Továbbképzési Szak és a gyógypedagógusi szakvizsga-képzés együttes (3 év
alatt történõ) elvégzését.

A megbeszélés második részében szóba került Kerekes Ferenc rumi igazgató úr
nyilvános levele, melyet a Gyógypedagógiai Szemle közvetítésével tett közzé. Ebben a
felhívásban jelzi, hogy az intézmények összevonásával az érintett fogyatékossági
csoport helyzete bizonytalanná vált, az ellátáshoz való joguk csorbát szenvedhet. 
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