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Absztrakt 
A tanulmány célja bemutatni, hogy az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola 10 éve indított logopédiai tagozata milyen 
eredményeket tudhat magáénak, továbbá hogy a gyógypedagógiai és logopédiai munka miként szerveződik intézményünkben. 
Bepillantást nyerhetünk intézményünk jubileumi ünnepségsorozatába. 
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Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola  
létrejöttének háttere 
 

Rövid történeti áttekintés 
 
A magyar gyógypedagógia az 1970-es években megújult, mert olyan kivételes helyzetbe 
került, hogy a nemzetközi folyamatokat és a szabályozást idehaza egy korszakos szemé-
lyiség, Illyés Gyuláné dr. Kozmutza Flóra – a gyógypedagógiai főiskola akkori főigazga- 
tója – átültette hazai viszonyokra.  

Ekkor jelentek meg az első gyógypedagógiai szempontú jelentős oktatás-módszertani 
kutatások, valamint a szakmai terminológia ebben az időben nemzetközi szinten egysé-
gesebbé vált. 

A speciális oktató-nevelő intézményhálózat és képzés fejlődésének egyik legjelen- 
tősebb szakmai fordulata az volt, hogy 1977-től a kétszakos gyógypedagógus-képzés 
általánossá vált. A gyógypedagógiai gyakorlati képzés ebben az időben foglalta el ma is 
működő szakmai központját a Damjanich utcai épületben. Az Illyés Gyuláné által 1981 -
ben létrehozott, teljesen új intézménytípusban szakmailag és fizikailag is egységes  
térben talált új otthonra a gyógypedagógiai főiskola kollégiuma, a Gyógypedagógiai  
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Pszichológiai Intézet, és három gyakorlóintézmény: a Gyakorló Kisegítő Iskola, a Gya-
korló Gyógypedagógiai Óvoda és a Gyakorló Beszédjavító Intézet (ROSTA–WAGNER 
2006). 

A Budapest, VII. kerületi Damjanich utcai épületegyüttes mai napig a magyar gyógy-
pedagógia jelentős intézménye, amely otthont ad az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai 
Szakszolgálatnak és két gyakorlóintézménynek: az ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménynek, valamint az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló 
Általános Iskolának. 

Iskolánk ebben az időben a közoktatás rendszerében mint gyógypedagógiai-nevelési-
oktatási intézmény a tanköteles korú enyhén értelmi fogyatékos tanulók oktatását végezte, 
akik a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslata alapján 
kerültek intézményünkbe. Az iskola alapfokú iskolai végzettséget adott 1–8. évfolyamig 
az ellátott tanulók számára.  

A gyakorlóiskola tanárai a megalakulástól kezdődően kiváló szakmai hozzáértéssel vé-
gezték munkájukat és rakták le alapjait a mai ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános 
Iskolának. 

A 2000-es évek eleje lényeges változásokat hozott a főiskola és gyakorlóintézményei 
számára.  

Fontos változás volt, hogy a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 
önállósága megszűnt, és az Eötvös Loránd Tudományegyetembe integrálódott, majd ezzel 
egy időben intézményünk is az ELTE gyakorló köznevelési intézményrendszerének ré-
szévé vált. Ugyanakkor külső igényként fogalmazódott meg a kerületi intézmények (álta-
lános iskola, óvoda), szakmai közösségek részéről, hogy a gyakorló általános iskola se-
gítse az önkormányzat által fenntartott intézményekbe járó speciális nevelést-oktatást 
igénylő gyermekpopuláció ellátását, gyógypedagógiai módszertani intézményként nyújt-
son szakmai segítséget a normál tantervű óvodáknak, iskoláknak, és adjon módszertani 
megsegítést elméleti és gyakorlati területen Budapest VI. és VII. kerület óvodái és általános 
iskolái számára. 

A jelenben, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében intézmé-
nyünk az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola, mely két tagozatán látja el azo-
kat a speciális nevelési igényű gyerekeket, akik a szakértői vélemény alapján enyhe ér-
telmi fogyatékosnak vagy beszédfogyatékosnak minősülnek.  

Tantestületünk hitvallása, hogy segítsük a fogyatékos gyerekek inkluzív nevelésének, 
oktatásának megvalósulását. Az intézményünkben dolgozó pedagógusok szemlélete in-
novatív, a pedagógiai kutatások legújabb eredményeit folyamatosan beépítik munká-
jukba.  

2008-tól a gyakorlóiskola az ELTE gyakorlóintézményeivel közösen vett részt a TÁMOP 
3.1.4-08/1-2008-001 Esély, Lehetőség, Tehetség – A kompetenciaalapú oktatás implemen-

tációja az ELTE gyakorlóintézményeiben című pályázatban, melynek keretében a szöveg-
értés-szövegalkotás, matematika, szociális, életviteli és környezeti kompetenciák területén 
új programok készültek. Az új tanulásszervezési eljárások beépültek a hallgatói gyakorla-
tokba. Az eredményesebb ismeretszerzésre irányuló témahetek vagy projekthetek a peda-
gógiai program részévé váltak. 
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2012-től a TÁMOP3.4.2.A-11/1 Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja pályá-
zat célja az volt, hogy a résztvevők alkalmassá váljanak az inkluzív nevelésre. A gyermekek 
számára az intézmények közötti problémamentes átmenetet átvezetési tervek segítik.  
A személyre szóló fejlesztési tervek módszertana megújult.   

A gyakorlóiskola pedagógusképző tanintézetként komoly lépéseket tett és tesz, hogy 
a jövő pedagógusgenerációját megfelelő szakmai, módszertani, gyakorlati ismeretekkel 
lássa el.  

Az iskola tanárainak munkája kiterjed a tankönyvcsaládok megírására, a tankönyvek 
lektorálási munkájára, útmutatók, tanulmányok, valamint tanmenetjavaslatok, tantervek 
kidolgozására.  
 

 

Logopédiai osztályok megjelenése  
a gyakorlóiskolában 
 
A logopédiai osztályok megindításának igénye először szakmai körökben vált nyilvánva-
lóvá. Rosta Katalin, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Óvodájának (jogelőd intézmény) 
vezetője már 1994-ben felhívta a gyógypedagógiai intézmények gyógypedagógusainak fi-
gyelmét arra, hogy: a „beszédjavítást igénylő gyerekek különböző csoportjai mellett, aki-
ket az ambuláns hálózat eredményesen ellát, egyre növekszik az olyan esetek száma, ame-
lyeknél a fejlesztés feladatai túlmutatnak az ambuláns kezelés lehetőségein. Hiszen nem 
egyszer előfordul olyan eset is, amikor a beszédproblémával jelentkező gyermek optimális 
fejlődését csak az éveken keresztül heti 4–5 alkalommal végzett komplex fejlesztés ered-
ményezheti.” (ROSTA 1994: 58) 

A szakmai felismerés mellett óriási igény jelent meg szülők, óvodák részéről a beszéd-
fogyatékos gyermekek további speciális megsegítésének megszervezésére oktatási kere-
tek között. Ez a kívánság elsődlegesen a gyakorló logopédiai óvodába járó gyerekek szü-
leiben fogalmazódott meg, akik szerették volna, hogy a gyermekük beszédjavító osztály-
ban kezdje meg tanulmányait, majd egyre több óvoda, szülő kereste meg ugyanezzel  
a kéréssel a gyakorlóiskolát. Az igényeket felismerve Papházy Éva igazgató asszony  
az iskola vezetésével egyetértésben, valamint az egyetem és a kar támogatásával elköte-
lezte magát a logopédiai osztály indítása mellett.  

A 2004/2005-ös tanévben indult első logopédiai osztályban a tantárgyakat tanító 
gyógypedagógusok oktató-nevelő munkája mellett, Bittera Tiborné logopédus irányítá-
sával kezdődött el a beszédfogyatékos tanulók intenzív logopédiai ellátása. A következő 
tanévben újabb osztályok indultak, és Marosits Istvánné logopédus csatlakozott a tanári 
karhoz. Az ő közreműködésükkel alakultak ki a ma is működő logopédiai ellátás felté- 
telei.  
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A logopédiai osztályba járó gyereknépesség  
rövid bemutatása 

 
A logopédiai osztályainkba a jelenben a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédvizsgáló 
Tagintézményének szakvéleménye alapján kerülhetnek be beszéd- és nyelvi fejlődésük-
ben gátolt, akadályozott gyermekek. A gyakorlóiskola elsősorban Budapest vonzáskörze-
téből, s a főváros területéről jogosult a beszédfogyatékos tanulók ellátására.  

Tanulóinkra jellemző, hogy gyakran még kisiskoláskorukra is megmarad a több hangra 
kiterjedő diffúz diszláliájuk, beszédükben hangátvetések, szótagcserék, inkonzekvens 
hangcserék előfordulnak. Beszédük gyakran elkent, érthetetlen. Szókincsük szegényes, 
súlyos szóaktivizálási, szótalálási nehézségeik vannak. Jellemző rájuk az agrammatizmus, 
diszgrammatizmus, a hibás mondatszerkesztés. Ép hallás mellett beszédészlelési és be-
szédmegértési nehézséggel küzdenek. A beszédfogyatékossághoz társuló részképesség- 
zavaruk (beszédfigyelem és beszédemlékezeti nehézségek, vizuális észlelés és emlékezet 
hiányosságai, szeriális észlelési, emlékezeti problémák, finommotorika fejletlensége, 
vizuomotoros koordináció kialakulatlansága, testséma, lateralitás kialakulatlansága) tanu-
lási nehézséget eredményez. A jelzett problémákon kívül vannak még orrhangzós, da-
dogó, hadaró és diszfóniás gyerekeink is. Ezeket a problémákat tanulóink egy részénél 
súlyosbítják egyéb magatartási és viselkedési zavarok: hiperaktivitás, pervazív fejlődési 
zavar, krónikus betegségek stb.  

 
 

Tanulói létszám alakulása a logopédiai osztályokban  
 

A 2004/2005-ös tanévben induló első logopédiai osztályban 8 tanuló kezdte meg iskolai 
tanulmányait. Az azóta eltelt időszakban a logopédiai osztályok felmenő rendszerben 
nyolc évfolyamra bővültek. Jelenleg tizenkét osztályban 128 tanulónk van, akiket az osz-
tályban tanító gyógypedagógusok mellett 7 főállású logopédus lát el.  
 
 

Tanulóink továbbtanulása, sikereink 
 
A gyakorlóiskola eredményességét bizonyítja, hogy a kellő fejlesztést, felkészítést köve-
tően tanulóink egy része különböző osztályfokokban, integráltan folytatja tanulmányait. 
Az elmúlt 10 évben a beszédjavító osztályokban ellátott 266 diákból 111 fő vált alkalmassá 
arra, hogy integráló közegben, eredményesen tanulhasson.  

A gyakorlóiskola logopédiai tagozatán ez ideig összesen három osztály tanulói szerez-
tek általános iskolai bizonyítványt. A gyerekek többsége szakközépiskolában (23 fő) foly-
tatja tanulmányait, kisebbik részük pedig szakiskolába (8 fő) vagy gimnáziumba (6 fő) 
nyert felvételt. A visszajelzések alapján iskolánk valamennyi diákja megállja a helyét, és 
sikereket ér el továbbtanulása során.  
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Munka a logopédiai tagozaton 
 
A gyakorlóintézmény a logopédiai igényeknek megfelelően tágas, napfényes terápiás szo-
bákkal rendelkezik, melyeket a szükséges felszerelésekkel (tükrök, asztalok, székek, fej-
lesztő játékok, terápiás eszközök, számítógép és hozzá programok, szakkönyvek, logopé-
diai vizsgálati anyagok, fénymásoló gép stb.) láttak el. A jól felszerelt logopédiai terápiás 
szobák biztosítják a nyugodt, kiegyensúlyozott munkavégzést. 

Az elmúlt évek során részletes logopédiai vizsgálatot állítottunk össze a már ismert, 
kipróbált, valamint a logopédiai protokollban újonnan megjelenő anyagokból a gyerekek 
képességstruktúrájának feltérképezésére. Célunk az, hogy a vizsgálatokról minden évben 
pontos, számszerű adatokat kapjunk, mert így kontrollálhatjuk, követhetjük nyomon több 
éven keresztül a gyermekek fejlődését. A vizsgálatokat elvégezzük az iskolába kerüléskor, 
félévkor és a tanév végén. Vizsgálati eredményeinket korszerűen, egy általunk kidolgozott 
elektronikus adatbázisban tároljuk. A vizsgálati anyag feldolgozása alapján összeállítottuk 
a logopédiai minősítés rendszerét, melyet beépítettünk a félévi és az év végi általános 
értékelési rendszerbe. Minősítésünket a gyermekek bizonyítványában is rögzítjük. A vizs-
gálati eredmények segítik az egyénre szabott fejlesztés kidolgozását, a terápiás munka 
egyéniesítését. 

Belső logopédiai dokumentációnkat folyamatosan korszerűsítjük és bővítjük. A kiscso-
portos logopédiai foglalkozások anyagát tanmenetszerűen összerendeztük a következő 
területekre: nyelvi fejlesztés, készségfejlesztés, grafomotoros fejlesztés, dadogásterápia. 
Ezek a tanmenetek csak a fejlesztés irányvonalát mutatják meg, ettől a csoport, illetve  
a gyermek igényeinek megfelelően eltérhetünk. A gyerekek olvasástanításához Marosits 
Istvánné kollégánk Testvérbetűk címmel fejlesztőfüzetet állított össze. 

A logopédiai foglalkozásokat a gyermekek iskolai órarendjébe illesztve tarjuk meg, és 
mikrocsoportokban vagy egyéni fejlesztések keretében valósulnak meg. Az osztályokat 
homogén kiscsoportokra osztjuk, minden logopédus ugyanabban az időben dolgozik egy 
adott osztályban.  

Az iskolai tantárgyakat tantárgyi csoportok szerint más-más tanár tanítja. Az olvasás-
írás tanítás hosszú előkészítés után lassú lépésekben zajlik, 2. osztály év végére fejeződik 
be. Az olvasás, írás, valamint a matematika tantárgy elsajátítását a habilitációs órák is se-
gítik.  

A nagymozgásfejlesztést a testnevelési órákon kívül úszásoktatás, alapozó terápia, 
gyógytestnevelés is kiegészíti. A magatartási és viselkedészavarok kezelésére lehetőséget 
nyújt a játék- és zeneterápia.  

Délutánonként változatos szakkörök közül válogathatnak tanulóink: színjátszókör, 
szorobán, táblajáték-foglalkozás, sakk-kör, tömegsport, karate, minitenisz, népi gyermek-
játék, néptánc, mese- és bábszakkör, furulya, énekkar.  

Az osztályokban folyó oktató-nevelő munkát gyógypedagógiai asszisztensek segítik.  
Rendszeres esetmegbeszéléseket tartanak a logopédus és a szaktanár kollégák. Az itt 

szerzett tapasztalatokból kölcsönösen tanulunk, az együttgondolkodás teszi lehetővé  
a fejlesztő és oktató munka eredményességét.  
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Logopédusként figyelemmel kísérjük tanítványaink mindennapi iskolai életét, segítjük 
szereplésüket a különböző iskolai rendezvényeken, például meseolvasó és szavalóverse-
nyeken, ünnepi rendezvényeken.  
 

    
 

 

A logopédiai tagozat 10 éves fennállásának  
megünneplése  
 
2014 tavaszán logopédiai tagozatunk 10 éves lett. Ezt a jubileumot három hetet felölelő 
rendezvénysorozat keretében ünnepeltük meg. 

Tanulóink játékos versenyeken, meghívott vendégeink pedig szakmai előadáson, be-
mutató tanításokon vehettek részt.  

A rendezvényt az Európai Logopédia Napja előtt tisztelegve indítottuk Kaibinger Pál  
A zene fejlesztő ereje című szakmai előadásával, mely részletesen bemutatta, milyen fej-
lesztő hatással bír az SNI – különösképpen a beszédfogyatékos – tanulók nevelésében és 
oktatásában a zene.  

A rendezvénysorozatot közös tanár-diák műsorral nyitottuk meg, melyen meghívott 
vendégeink, az intézmények munkatársai és tanulóink vettek részt.  

Az alsó tagozatos diákoknak játékos akadályversenyben és a magyar néptánci hagyo-
mányainkat ápoló táncházban volt részük, a felső tagozatra járók nyelvi vetélkedő kereté-
ben mérhették össze tudásukat. 
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A csoportos diákrendezvényeken kívül egyéni tehetségüket is megmutathatták tanulóink 
a vers- és meseíró, valamint a rajzpályázat keretében. A gyakorlóiskolában folyó szakmai 
munkába változatos osztálytermi és fejlesztő foglalkozásokon keresztül pillanthattak be  
az érdeklődők: 
 

Nyílt foglalkozás Foglalkozást vezető pedagógus 

Diszlexia-reedukáció 
Sípos Csenge Ágnes 

logopédus 

Artikulációs terápia 
Szlovák Kamilla 

logopédus 

Alapozó terápia 
Lenner Julianna 

gyógypedagógus, mozgásterapeuta, vezető tanár 

Tartásjavító torna 
Mayer Erika 

tanító-konduktor 

„Interaktív” szorobán 

Póth Éva 
gyógypedagógus, vezető tanár, mk. vezető,  

ELTE kari külső előadó 

Diszlexia prevenció 
Erhardt Zsófia 

logopédus 

Énekóra terápiás jelleggel 
Gronski Kata 

gyógypedagógus, zeneterapeuta 

Beszédértés fejlesztése 
Rizmajer Erzsébet 

logopédus 

Minitenisz 
Márton-Purger Zsuzsanna 

gyógypedagógus 

Nyelvi fejlesztés 
Baranyai Kamilla 

logopédus, vezető tanár, mk. vezető 

Szövegfeldolgozás 
Deák-Wildanger Anna 

logopédus 

Irodalom és dráma 
Konti Helga 

gyógypedagógus, művészettel nevelő 

Szabadon választott regény 

bemutatása 

Molnár Ágnes 
gyógypedagógus, vezető tanár 

Alapozó terápiás mozgásfej-

lesztés 

Pipó Angelika 
gyógypedagógus, mozgásfejlesztő 

 
A rendezvénysorozat ideje alatt tanulóink képzőművészeti alkotásaiból kiállítást tekinthet-
tek meg a gyakorlóiskolába érkező látogatók. A Hajnal Dóra és Róth Pál Géza gyógype-
dagógusok által összeállított kiállítás alkotásaira szavazni lehetett, és a legtöbb szavazatot 
kapó „művészeink” jutalomban részesültek. 
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A jubileumi rendezvényt az iskola tanulóinak és pedagógusainak közös műsora és  
a Katáng Együttes fellépése zárta.  

Rendezvényünk sikeres volt, a 14 bemutató foglalkozást 153 érdeklődő tekintette meg, 
akik óvodákból, iskolákból, nevelési tanácsadókból, szakszolgálatokból és az ELTE gya-
korlóintézményeiből jöttek. 

Az iskola pedagógusainak tudásbázisa és az egyetem szakmai és anyagi háttere, támo-
gatása teszi lehetővé azt, hogy a jelenlegi diákjainkból eredményes diák, majd felnőtt le-
gyen. 

A tantestület együttesen biztosítja azokat az eredményes tanulási feltételeket, melyek 
esetén a tanulók a tanulást örömként, játékként élik meg. Nincs annál nagyobb jutalom, 
mint amikor érezzük, tudjuk, hogy mi, pedagógusok nyitottuk ki, tettük érthetőbbé és 
színesebbé gyermekeink számára a világot. 
 

 

Á. László 2.b osztályos tanuló munkája 
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