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A MAGYE ÉLETÉBŐL 
 

 
 

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete  
43. Országos Szakmai Konferenciája 
Mohács, 2015. június 25–27. 
 

Kerettéma: 
„Intézménnyel és családdal KÖZÖSEN a speciális szükségletű gyermekek, 
fiatalok és felnőttek életminőségének javításáért” 

 
„Kezet csak megfogni szabad.  
Elveszíteni vétek. Ellökni átok.  

Egymásba simuló kezek tartják össze  
az eget és a világot.”  

Albert Camus 

 

Fővédnöki köszöntő 
 
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 
Szeretettel köszöntöm Önöket Mohácson. Megtiszteltetés számunkra, hogy úgy döntöttek, 
nálunk rendezik meg a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének 43. Országos Szakmai 
Konferenciáját. Kérem, ne tekintsék szerénytelenségnek, ha úgy fogalmazok: a megfelelő 
házigazdát választották, hiszen soknemzetiségű város lévén Mohács évszázadok óta bizo-
nyítja, hogy létezhet a gyakorlatban is a másmilyenség, a különbözőség ellenére békés 
együttélés. Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy ami közösségünk nemzetiségi vo-
natkozásában már olajozottan működik, az más területen nem mindig ugyanolyan egy-
szerű, és speciális nevelési igényű embertársaink elfogadása, elfogadtatása ügyében akad 
még elrendeznivaló. Ugyanakkor megjegyzendő: az esélyegyenlőség és az integráció ér-
dekében a város és a benne működő szakintézmények is megtesznek minden tőlük tel-
hetőt. 

De ne is városról és intézményekről, tehát ne személytelen jelenségekről beszéljünk, 
hanem az elhivatott emberekről, akiknek az eredmények köszönhetők! A legeltérőbb te-
rületeknek kell összehangoltan működniük ahhoz, hogy sikert lehessen elkönyvelni  
– mindez pedig nem valósulhat meg felkészült, tudásukat bővíteni akaró és empatikus 
szakemberek nélkül. Büszkén mondhatom, sokan vannak ilyenek Mohácson, és megis- 
merve a konferencia, illetve a szervező egyesület múltját, valamint a nemes célok iránti 
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őszinte elkötelezettségét, bátran kijelenthetem: sokan vannak országszerte is. A folyama-
tosan módosuló jogszabályi környezet és a változó társadalmi elvárások közepette ennek 
a sokszor könnyel és mosollyal írt történetnek a két főszereplője konstans: a gyógypeda-
gógus és a benne bízó, speciális törődést igénylő személy. Ez a kapcsolat, amelyen szinte 
minden áll vagy bukik. Ezért nagy az Önök felelőssége, és ez az, ami egyszerre teszi ne-
hézzé és felemelővé hivatásukat. Igen, a hivatás szót használom, hiszen meggyőződésem, 
hogy Önök nem munkaként tekintenek a mindennapok feladataira. Szívből kívánok erőt 
és biztos hátteret az Önökre váró kihívások leküzdéséhez és kívánom, hogy mohácsi kon-
ferenciájuk érdemben mozdítsa elő szakmájuk helyzetét, illetve szolgáljon a későbbiek-
ben mérföldkőként a jövő gyógypedagógusainak számára.  
 

Szekó József, Mohács város polgármestere 
 

 

Elnöki köszöntő 

 
Kedves Résztvevők! 
 

Napjainkban egyre többször esik szó az életminőség kérdéséről, amely a társadalom vala-

mennyi tagjának életében meghatározó. A gyakorta erősen preferált anyagi jólét kérdései 

mellett az egyén szellemi jólétét meghatározó pszichoszociális tényezők, a kulturális, 
egészségügyi, szociális feltételek megléte, a szubjektív életérzés, a személyes kiteljesedés 
szükségleteit biztosító ellátás a gyógypedagógiai nevelés, oktatás és fejlesztés valamennyi 
területét áthatja a teljes életíven keresztül. Nem kerülhetjük tehát meg, hogy a fogyatékos-
sággal élő, speciális szükségletű gyermekek, fiatalok és felnőttek és családjaik szempont-

jából kíséreljük meg áttekinteni ezeket az egyre fontosabbá váló társadalmi kérdéseket, 
amelyek, a maguk sokszínűségében, a gyógypedagógiai tevékenység gyakorlásakor meg-
kerülhetetlenek. Az út, amelyen járunk, arra is kötelez bennünket, hogy felidézzük példa-
adó munkásságukkal előttünk járó nagy elődeinket, akik ha nem is az életminőség foga-

lomrendszerét használva, de annak mögöttes tartalmát kifejezve képviselték a fokozott 
társadalmi megsegítést igénylő személyek szerteágazó nevelési, oktatási, egészségügyi 

vagy szociális problémáit. Ez évi konferenciánkon a hazai gyógypedagógia és gyógype-
dagógus-képzés három nagy személyisége emléke előtt adózunk, dr. Ranschburg Pál 
(1870–1945), Illyés Gyuláné Kozmutza Flóra (1905–1995) és Meixner Ildikó (1928–2000) 
előtt, Ranschburg halálának 70., Illyés Gyuláné Kozmutza Flóra halálának 20. és a szervező 

intézmény névadója, Meixner Ildikó halálának 15. évfordulója alkalmából. Hármójuk élet-
műve a magyar gyógypedagógiai hagyomány része, személyüket a fogyatékosságügy 

iránti elkötelezettség, a gyógypedagógiai pszichológia diszciplináris művelése és a min-

dennapi munka gyakorlatának folyamatos fejlesztése kapcsolja össze. Munkásságuk le-
gyen példa napjaink minden aktuális nehézsége ellenére ahhoz, hogy az életminőség kér-

dése ne csak szavakban, hanem a hétköznapokat átszövő cselekedetekben, tudatosan al-

kalmazott stratégiákban is megvalósuljon. Ehhez kívánok valamennyiünknek eredményes 
tanácskozást!  
 

Gereben Ferencné, a MAGYE elnöke 
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Plenáris ülés 
 
Radványi Katalin PhD, főiskolai tanár  
(ELTE BGGyK Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet)  
A gyógypedagógus tanácsadó szerepe, feladata és lehetőségei – együttműködés a csalá-
dokkal 

A korai intervenció területén a gyógypedagógusi tevékenység családra gyakorolt hatása 
napjainkban egyre hangsúlyosabbá válik. Kevesebb szó esik a családdal való együttmű-
ködés lehetőségeiről és korlátairól, a feladatokról és az együttműködés jelentőségéről  
a későbbi időszakban – jóllehet a családi intervenció kontinuitása kiemelt jelentőséggel 
bír valamennyi résztvevő (családtagok és érintettek, illetve a szakemberek) életminősége 
terén. Az előadás azokra a kérdésekre kíván rávilágítani, amelyek a fogyatékos személyek 
helyzetéből, állapotából, kompetenciáiból és nem utolsó sorban a mikro-, mezo-, exo- és 
makrokörnyezet dinamikus kölcsönhatásiból kiemelt jelentőséggel bírnak és a tranzak- 
cionális elmélet értelmében befolyással vannak a gyógypedagógiai munkára. 
 
Szekeres Ágota PhD, egyetemi adjunktus  
(ELTE BGGyK Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet)  
A rendszerszintű mérések inkluzívvá tétele – az országos kompetenciamérés adaptációja 

Az Országos Kompetenciamérés (OKM) a szövegértési képességeket és a matematikai esz-
köztudást méri fel a 6., 8. és a 10. évfolyamos tanulók körében. Célja, hogy segítse az is- 
kolákat az önértékelésben, erősítse az alkalmazható tudás jelentőségét, valamint biztosítsa 
a tanulói azonosító bevezetésével a tanulók egyéni fejlődésének nyomon követését. A te-
lephelyi koordinátori útmutatóban a sajátos nevelési igény (SNI) mint mentesítő körül-
mény jelenik meg. Egy csoportjuk nem írja meg a teszteket, egy másik csoportjuk (egyéb 
pszichés fejlődési rendellenességgel küzdő tanulók) megírják, viszont teljesítményük nem 
számít bele az iskola eredményébe. Az Oktatási Hivatal felhívására válaszolva az ELTE 
BGGyK munkatársai külső szakértők bevonásával kísérletet tettek az OKM inkluzivitá- 
sának növelésére. A projekt célja volt olyan mérési rendszer kidolgozása, amely az SNI 
tanulók szélesebb köre számára elérhető, így a szövegértési és matematikai tudásuk meg-
ismerését nem befolyásolják a fogyatékosságból eredő hátrányok. Az adaptáció az SNI 
tanulók következő csoportjaira terjedt ki: tanulásban akadályozott; autista; beszédfogya-
tékos; hallássérült; látássérült (gyengénlátó és aliglátó); egyéb pszichés fejlődési rendel- 
lenességgel küzdő és mozgáskorlátozott tanulók. Az előadásban részletesen bemutatjuk  
a mérés adaptálását az egyes SNI csoportokra kitérve, valamint a pedagógusok által kitöl-
tött visszajelző kérdőívek tapasztalatait.  
 
Mlinkó Renáta PhD, mb. igazgató  
(ELTE Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat, Szakértői és Rehabilitá-
ciós Bizottság és Országos Gyógypedagógiai-szakmai Szolgáltató Intézmény) 
Másodfokú felülvizsgálatok rendszerszemléletű esetkezelése – pedagógiai vizsgálatok tük-
rében. 
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Az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálatának munkacsoportja a pszicho- 
diagnosztikai vizsgálatokat – történeti gyökereik szerint – a „vizsgálat és tanácsadás” egy-
ségének szellemiségében végzi avval a céllal, hogy segítse a problémával küzdő gyerme-
kek, tanulók fejlődési esélyeinek, életlehetőségeinek javulását szűkebb és tágabb környe-
zetükben. A rendszerszemléletű megközelítés megköveteli a diagnosztikus eszközök szé-
les repertoárjának alkalmazását, a vizsgált személy környezetét is feltáró módszerek, ön-
értékelési lehetőségek figyelembevételét. A tudományos igényű, gyakorlati irányultságú 
feldolgozás eredménye az ún. „SNI B felülvizsgálatok” adatainak komplex elemzése  
az ún. kísérleti protokoll alapján, amelyből az olvasás-, írás-, számolás- és helyesírás-vizs-
gálatok mint pedagógiai teljesítmények háttérfaktorait elemezzük. 
 

L. Ritók Nóra, igazgató – Török Zita, igazgatóhelyettes  
(Igazgyöngy Alapítvány, Berettyóújfalu)  
„Művészettel az integrációért” 

Az együttnevelés pozitív megtapasztalása sokat segített az integrációban. Segíthet peda-
gógusnak, gyereknek egyaránt. Ehhez tökéletes eszköz a művészeti tevékenység, mely 
pozitív érzelmi töltetet ad a munkának. Fejleszti a személyes és társas kompetenciákat, 
közben számtalan egyéb készségfejlesztési és tudásbővítési lehetőséget is ad. Az Igaz-
gyöngy Alapítvány, bár leginkább a halmozottan hátrányos helyzetű, cigány tanulók in-
tegrációja területén dolgozik, érintett a sajátos nevelési igényű gyerekekkel való munká-
ban is. Komplex esélyteremtő programunkban fontos, de nem egyetlen terület az oktatás. 
Azt támogatja az összes többi, a családokkal, közösséggel, intézményrendszerrel végzett 
munka is. A sokpontú, stratégiaszerű beavatkozás már mérhető eredményeket mutat. Hi-
szünk az együttnevelés sikerében.  
 
 

Szakosztályi beszámolók 
 

Autizmus Szakosztály 
Szakosztályvezető: Őszi Tamásné 
 

Az autizmus szakosztály munkájában a kezdetektől rendszeresen részt vettek szülők, ez-
úttal pedig nagy örömmel üdvözöltük az FSZK által támogatott, hazai érdekvédelmi cso-
port részéről érkezett kiváló előadót.  
 

Havasi Ágnes – Őszi Tamásné (Autizmus Alapítvány, ELTE BGGyK)  
Babzsák Fejlesztő Program – kiscsoportos fejlesztő program és eszközrendszer fejlesztési 
eredményességének vizsgálata és továbbfejlesztése  

2015 tavaszán az Educatio Kft. megbízásából az Autizmus Alapítvány és szakmai partnerei 
kutatás-fejlesztési tevékenység keretében elvégezték a „Babzsák” Fejlesztő Program és esz-
közrendszer gyakorlati kipróbálását, az autizmussal élő gyermekek fejlődésére gyakorolt ha-
tásvizsgálatát. A fejlesztési tevékenység eredményeként új felmérési és tervezési kézikönyv, 
valamint fotós melléklettel kibővített, továbbfejlesztett kézikönyv vált elérhetővé. 
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Asztalosné Marosi Mariann (Tolna Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szekszárdi Tagintézmény)  
Autizmussal élők és családjaik segítése civil szervezet és pedagógiai szakszolgálat együtt-
működésében 

Szekszárdon példaértékű a szakszolgálat és a szülőszervezet közti együttműködés, az elő-
adás az elmúlt évek ezzel kapcsolatos eredményeit mutatta be. 
 
Péter Dorka – Szivós Zsanett – Havasi Ágnes (Autizmus Alapítvány, ELTE BGGyK)  
A TabList mobilapplikáció fejlesztése és első kipróbálásának tapasztalatai 

Az autizmus spektrum zavarok pedagógiájában használt vizuális támogatások kapcsán  
a mobiltechnológia új, kézenfekvő platformot biztosít. Az előadásban a tér-idő szervezés 
módszertanához kapcsolható applikációk szisztematikus keresésének, szakirodalmi elem-
zésének, összehasonlításának eredményét ismertették a szerzők, valamint egy esettanul-
mányon keresztül mutatták be az egyénre szabott alkalmazás lehetőségét és fontosságát. 
 
Horvát Krisztina – Petri Gábor (FSZK Nonprofit Kft.) 
Autizmus és önérvényesítés 

Az orvosi, pedagógiai, pszichológiai értelmezésekkel szemben megfogalmazott kritikai 
megközelítés egyre erősebb az autista emberek saját érdekvédelmi mozgalmában is, mely 
kritikáját emberi jogi megfontolásokkal párosítja. A szerzők az FSZK Nyolc Pont projekt 
során végrehajtott szervezetfejlesztő program tapasztalatait mutatták be. A program során 
autista emberek saját érdekvédelmi szerveződését segítették. 
 
Svéger Bálintné (Meixner EGYMI Mohács) 
Az elhúzódó diagnózis okai és következményei. Mit tehetünk? Az integráció nehézségei, 
segítségadás módjai az érintetteknek 

Az autizmus mélyebb megismertetése a többségi társadalommal igen fontos, beleértve  
az integráló intézmény pedagógusait, a befogadó gyermekközösséget, illetve a szülőket. 
A többségi és gyógypedagógus kollégákkal együtt folytatott teammunka szintén elenged-
hetetlen e területen. Az előadás a Meixner EGYMI e téren folytatott szakmai munkáját mu-
tatta be. A szakosztályi munka az elhangzott előadások tartalmi vitájával, értékelésével 
zárult.  
 
 

Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Szakosztály 
Szakosztályvezető: dr. Radványi Katalin  
 
Az idei országos MAGYE konferenciára szakosztályunk egész napos programmal készült. 
Ez azért is örvendetes, mert az előadásokra jelentkezők számának növekedésével egyre 
érdemesebb lesz a szakosztály ülésén részt venni. Ez idén is megmutatkozott abban, hogy 
mintegy 50 fő vett részt az előadásokon. A témák széles körben foglalkoztak az értelmileg 
akadályozott embereket és családjaikat érintő kérdésekkel. Kiemelten fontos, hogy több 
fiatal is beszámolt a kutatásáról, ez az utánpótlás meglétét mutatja. A szakosztály ülésének 
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elején megemlékeztünk Radicsné Szerencsés Teréziáról, aki a szekcióban előadott volna, 
sokunknak hiányzik a szakmai életből. A délután folyamán igen aktív részvétellel került 
sor egy kerekasztal-beszélgetésre, melynek témája a szakot érintő aktuális problémák 
köre. A felszólalások alapján feljegyzések készültek, melyeket mellékelten küldök el  
a MAGYE vezetőségének. 
 
Tóth Andrea, Szabó Rita, Földesiné Czövek Klára, Krafcsik Erika, Pál-Horváth Rita (Dió 
Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, EGYMI, Kollégium, Gyermekotthon, Budapest)  
AAK műhelymunka egy értelmileg akadályozott tanulók iskolájában – Szakmai együtt-
működési, fejlesztési gyakorlat a Dió Általános Iskolában 

Az intézményben középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók iskolája működik, valamint 
fejlesztő nevelés-oktatás folyik négy tanulócsoportban és utazó gyógypedagógiai szolgál-
tatás körében. A verbális kommunikációban súlyosabban akadályozott gyermekek, fiata-
lok száma a középsúlyosan értelmi fogyatékos tanulók osztályaiban is 50% körüli, a fej-
lesztő nevelés-oktatásban pedig minden tanuló érintett. Több pedagógus igényelte AAK 
fejlesztési gyakorlatának támogatását, az intézményben már meglévő tapasztalatok átadá-
sát, az együttgondolkodást, az új lehetőségek felkutatását. Alulról jövő kezdeményezés-
ként az intézményben új munkastruktúrájú műhelymunka indult a 2014/15-ös tanévben. 
Az előadás ezt az együttműködési-fejlesztési modellt mutatta be, valamint munkájának te-
matikáját. Kitekintett továbbá a tervekre, a szülőkkel való együttműködésre, és a hátráltató 
tényezőkre. 
 
Kádárné Monori Éva (Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény Szentendrei Tag- 
intézménye)  

Sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelése Szentendrén című előadásában az SNI-s 
gyerekek helyzetének általános bemutatásán túl az integráció különböző formáinak meg-
valósulásáról szólt. A cím egyben egy lezárt uniós pályázat címe is, melynek tanulságaiba, 
eredményeibe is bepillanthatunk. Bemutatásra kerül az integrációnak egy sajátos formája 
is, az értelmileg akadályozott gyerekek tanulásban akadályozott gyerekekkel történő 
együttnevelése, az eddigi tapasztalatok, sikerek, tanulságok és a megvalósulás közben fel-
merült nehézségek. 
 
Nagy Szilárd (Erdélyi Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete) 
Kínálat és lehetőség – a szakmai fejlődés útjai az erdélyi magyar gyógypedagógiában 

Az erdélyi magyar gyógypedagógia jelenlegi helyzetét mutatta be – kiemelve néhány 
olyan tényezőt, amelyek jelenléte indokolja egy szakmai civil szervezet – a Romániai Ma-
gyar Gyógypedagógusok Egyesületének – létjogosultságát a román oktatási rendszer mel-
lett.  
 
Farkas Judit (Meixner Ildikó EGYMI)  
Értelmileg akadályozott tanulók ellátása a Meixner Ildikó EGYMI Oldi Tagintézményében 

Az ország legdélibb részén működő, önállóságát 2010-ben elvesztő, de ezzel a tovább-
működés lehetőségét megkapó intézményben folyó nevelő-oktató munkáról szólt.  
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Az intézmény „tisztaprofilú”, értelmileg akadályozottakat nevelő-oktató intézmény. A ma- 
roknyi kis csapat lelkes munkájának köszönhetően gyógypedagógiai ellátásban része-
sülhetnek a lakóhelyükhöz viszonylag közel általános iskolás, készségfejlesztő speciális 
szakiskolás tanulók, valamint fejlesztő nevelés-oktatás keretében súlyosan, halmozottan 
sérült gyermekek is. 

Elsősorban a szociális hátrányok enyhítése érdekében kollégium is működik, ahol te-
hetséggondozással is foglalkozunk, pl. drámapedagógiai eszközökkel, színjátszó csoport-
ban segítjük a teljes élet megélését. A tehetséggondozás másik színtere a 2002 óta működő 
diáksport egyesület (ODSE), ahol a versenysport mellett a kevésbé ügyesek is megtapasz-
talhatják a sikerélményt szabadidős tevékenységek/rendezvények kapcsán. 
 
Havasi Ágnes (1), Molnár Anna (2), Szélesné Szamosi Ildikó (3) – (1) ELTE BGGyK ATIVIK 
Intézet, (2) ELTE BGGyK Autizmus Spektrum Pedagógiája szakirány, (3) ELTE BGGyK 
Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája szakirány 
Autizmussal élő gyermekek értelmileg akadályozott gyermekek közt 

Az autizmus spektrum zavar szociális, kommunikációs kognitív készségek minőségi fejlő-
dési zavara, amely az egész életen át tartó fogyatékos állapotot eredményezhet. A kom-
munikációs és társas nehézség az autizmussal élő emberek közös jellemzője és központi 
problémája. Az értelmileg akadályozott gyermekek speciális osztályaiban gyakori, hogy 
kettős diagnózissal autizmussal élő gyermekek is tanulnak. Az előadásban megpróbálunk 
rávilágítani azokra a markáns különbségekre, fő pontokra, amelyek a kettős diagnózis 
mellett szükségessé teszik a tananyag és a tanítási stratégiák adaptációját, fókuszba állítva 
a kommunikáció fejlesztésének kérdéseit. 
 
Farkasné Gönczi Rita, Balogh Fruzsina (ÉFOÉSZ)  
„Mi, nők” projekt megvalósításának résztapasztalatai 

Az ÉFOÉSZ az Ars Erotica Alapítvány együttműködésével és az NTCA támogatásával meg-
valósuló projektje során értelmi fogyatékossággal élő nők számára szervezett sétaszínházi, 
önismereti és akciócsoportot, ahol a résztvevők RackNomination akciókra készülnek.  
A projekt célja, hogy a résztvevőket megerősítse saját szexualitásukban, támogassa őket 
jogaik érvényesülésében, a nemi inklúzióban, valamint a fogyatékosságot és nőiséget 
érintő szemléletformálás. 
 
Judák Mihályné (Kiskőrösi EGYMI)  
„Négylábú doktor” a Kiskőrösi Készségfejlesztő Speciális Szakiskolában, avagy kutyás te-
rápia sikeres alkalmazása 

A Kiskőrösi EGYMI 2011-ben vezette be a kutyás foglalkozást kecskeméti tagintézményé-
ben, majd 2013-tól Kiskőrösön. A differenciált feladatok, a kutyával motivált foglalkozások 
által a különböző területek (kognitív, szociális, praktikus kompetenciaterületek) fejlesz-
tése hatékonyan és eredményesen valósul meg, amit nemcsak a Heidelbergi Kompetencia 
Inventár mérési eredmények igazolnak, hanem a szülők elégedettsége, a diákok öröme, 
amikor a terápiás foglalkozásra érkeznek. 
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Kincses Eszter (Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Gyógy-
pedagógus-képző Intézet)  
(El)érzékenyítés, avagy a reklámfilmek érzékenyítő hatása az értelmileg akadályozott em-
berek elfogadásában 

Napjainkban az internet és a média az információszerzés egyik legfrekventáltabb terepe. 
A kutatás fő célja, hogy feltárja a reklámfilmek hatását az értelmileg akadályozott szemé-
lyekkel kapcsolatos attitűdökre. A vizsgálat célszemélyei a 2013/2014-es tanévben 10. év-
folyamos gimnazisták (n = 150) voltak, akiket először érint az a jogszabályban deklarált 
kötelezettség, miszerint az érettségi előfeltétele lesz az önkéntes munka. Az eredmények 
alapján alátámasztható az a feltételezésünk, hogy hiányosak és nem megfelelőek a fiatalok 
ismeretei az értelmileg akadályozott emberekről. A kapott eredmények arra engednek kö-
vetkeztetni, hogy a reklámfilmek jelentős erővel bírnak a célcsoport érzékenyítésében  
az értelmileg akadályozott személyek iránt, azt tapasztaltuk, hogy rövid idő alatt is látvá-
nyos változás következett be a fiatalok attitűdjében. 
 
Kardos Dóra (SZTE JGyPK Gyógypedagógia szak)  
A krízis és a nevelési stílus összefüggése értelmileg akadályozott gyermekeket nevelő szülők 
körében 

A kutatás célja az volt, hogy empirikus vizsgálat keretében összehasonlítsuk az értelmileg 
akadályozott gyermekeket nevelő szülők nevelési stílusát olyan szülőkével, akik tipikus 
fejlődésmenetű gyermekeket nevelnek. Megállapítást nyert, hogy a két vizsgált csoportba 
tartozó szülők nevelési stílusa között nincs szignifikáns különbség amellett, hogy az értel-
mileg akadályozott gyermekeket nevelő szülők esetében tendenciajellegű különbségek 
fedezhetők föl: az anya támogató attitűdjében, a szülők önértékelésében, a jutalmazás-
büntetés dimenziójában. 
 
Pátser András (ELTE BGGyK Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány)  
Értelmileg akadályozott gyermek a családban – A vallásosság szerepe a gyermek elfoga-
dásában 

A kutatás a vallás szerepét vizsgálta fiatal felnőtt, értelmileg akadályozott személyek szülői 
elfogadásában. Elmondható, hogy a vallás pozitívan hat az aktuális élethelyzetre és a gye-
rek jövőjének megítélésére, de az elfogadásban nincs jelentősége.  
 
Radványi Katalin (ELTE BGGyK ATIVIK Intézet)  
Az értelmileg akadályozott emberek életminőségét befolyásoló lehetőségek napjainkban 

Az értelmileg akadályozott / halmozottan fogyatékos emberek társadalmi szinten a legke-
vésbé elfogadott csoportok közé tartoznak. Az előítéletes gondolkodás velük szemben 
napjainkban is számos helyzetben érzékelhető, és ez nem csak a személyeket, de család-
jukat is érinti. Az előadás a jogszabályok tükrében enged bepillantást a jelenlegi magyar-
országi helyzetbe, a szerteágazó törekvésekbe és a lehetőségekbe. 
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Felnőtt Fogyatékosságügyi Szakosztály 
Szakosztályvezető: Cserti-Szauer Csilla 
 
A felnőtt fogyatékos emberek életének szempontjából meghatározó dokumentum az Eu-
rópa 2020 stratégia, mely hosszú távon jelöli ki az Európai Unió növekedési és foglalkoz-
tatási stratégiájának irányát, mérföldköveit. A stratégia öt kiemelt területe közül, a hazai 
2014–2020 tervezési időszak kezdetén a társadalmi befogadás, valamint a szegénység el-
leni küzdelem került reflektorfénybe a Felnőtt Fogyatékosságügyi Szakosztály programjá-
ban. Reagálva ugyanakkor az Európai fogyatékosságügyi stratégia (2010–2020) legfonto-
sabb beavatkozási területeire is, a tanácskozás során a képzési, foglalkoztatási és önálló 
életvitelt érintő jogszabályi változásokra és K+F+I kezdeményezésekre fókuszáltak a jelen 
lévő szakemberek.  
 
Bódy Éva (EMMI Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya) a Támogatott lak-

hatás szolgáltatás jogszabályi környezete című hozzászólásában azt a folyamatot mutatta 
be, mely a Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 12. és 19. cikke 
nyomán alapjaiban formálta, formálja át a fogyatékos személyek önálló életvitelét támo-
gató hazai szakpolitikai gondolkodást és a hozzá kapcsolódó jogszabályi hátteret és szol-
gáltatási repertoárt, megteremtve így a kiindulást a támogatott lakhatás szolgáltatás 
egyenlő esélyű hozzáféréséhez országszerte.  
 
Kovács Melinda (ÉFOÉSZ) a felnőtt fogyatékos emberek önálló életvitelét segítő új jogin-
tézményt, a támogatott döntéshozatalt mutatta be A támogatott döntéshozatal intézménye 

és a benne rejlő lehetőségek című előadásában. A hozzászólás a támogatott döntéshoza- 
tallal kapcsolatos legfontosabb jogi tudnivalókon túlmenően bemutatta, hogy az értelmi 
fogyatékos emberek mindennapi életében mit jelenthet a különböző döntések megho- 
zatalához nyújtott segítség és hogyan tud mindez hozzájárulni az önállóság kialakulá- 
sához. 
 
Gifló H. Péter (FSZK Nonprofit Kft.) Kiváltási programok és egyéb szakmai tervek a 2015 

és 2020 közötti időszakra című előadásában azokat a már futó, vagy a közeli jövőben 
induló fejlesztéseket ismertette, melyek eredményeként a fogyatékos felnőtt személyek 
életminőségének javulása várható. Terveik között szerepel számos szolgáltatás kiterjesz-
tése, rendszerszintű megerősítése, illetve a meglévő elemek hálózatba szervezése, vala-
mint a szakpolitika egyik kiemelt folyamatának, az intézeti ellátásról a közösségi életvitelt 
támogató szolgáltatásokra való áttérés folyamatának a támogatása, irányítása. Az FSZK fej-
lesztéseiről bővebb információ a www.fszk.hu oldalon található.  
 
Kolutácz Györgyné (Pándy Kálmán Otthon) előadásában, mely a Kiváltási tapasztalatok 

a Pándy Kálmán Otthonban címet viselte, azokról a tapasztalatokról számolt be, hogy  
a gyakorlati terepen hogyan érvényesülnek a különféle szakpolitikai és jogszabályi mo-
dellek. Bemutatta, hogy az általa vezetett intézmény, mely fogyatékos személyeket, köz-
tük pszichoszociális fogyatékossággal élő lakókat is fogad, milyen módszertan és szakmai 
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tapasztalatok alapján bővíti sokszínű és minőségi szolgáltatási repertoárját a támogatott 
lakhatás nemrégiben bevezetett lehetőségével.1  
 
Réti Ferencné (IRMÁK Nonprofit Kft. Kraxner Alajos Speciális Foglalkoztató Otthon és in-
tézményei) Kiváltási tapasztalatok az IRMÁK Nonprofit Kft. Kraxner Alajos Speciális Fog-

lalkoztató Otthon és intézményeiben című prezentációjában azt a folyamatot, valamint 
szakmai módszertant mutatta be mélyrehatóan, mellyel az intézményben a széles körű 
foglalkoztatási tapasztalatokat összekapcsolják az önálló lakhatás és életvitel újszerű lehe-
tőségeivel, így a támogatott lakhatás szolgáltatásban rejlő potenciállal egy, az átmenetet 
segítő modellprogram által.2   
 
Fehér Ildikó (FSZK Nonprofit Kft. RÉV Programiroda) egy most záruló fejlesztést, a Reha-
bilitáció – Érték – Változás: Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci 
helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesz-
tési modellprogramot értékelte hozzászólásában. A modellprogram számos eredménye és 
terméke közül, melyekről bővebb információ a http://revprojekt.hu oldalról tölthető le, 
kiemelte az Országos Foglalkozási Rehabilitációs Módszertani Központ létrejöttének je-
lentőségét, valamint ismertette annak jövőképét: az OMK a foglalkozási rehabilitáció meg-
kerülhetetlen szereplőjeként a módszertan forrásközpontja és fejlesztésének irányítója;  
a kapcsolódó tudásmegosztás központja; az e területen működő szolgáltató szervezetek 
minőségbiztosításának letéteményese.3  
 
Galambos Katalin (ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola) és Kemény Péter (ELTE 
TÁTK Szociálpolitika Doktori Iskola) a foglalkozási rehabilitációs témához kapcsolódva 
azt a mikrokutatásukat ismertették, melyben azt vizsgálták, hogy a Fogyatékossággal élő 
személyek jogairól szóló egyezmény 27. cikke miképp érvényesül a foglalkoztathatóság 
és a sikeres munkavállalás szempontjából a jelenlegi Magyarországi helyzetben. Fókusz-
csoportos beszélgetések elemzésével világítottak rá a folyamatban részt vevő érdekelt fe-
lek attitűdjének hasonlóságaira és különbözőségeire. Felhívták a figyelmet arra, hogy  
a hazai állapot vizsgálatával a rehabilitációs ellátórendszer eredményessége, a gazdasági 
szerkezet és a munkáltatói elvárások között egy folyamatosan növekedő szakadék rajzo-
lódik ki.4 
 
A Felnőtt Fogyatékosságügyi Szakosztály tagjai és meghívott vendégei a szakmai napon 
azokat a szakpolitikai és fejlesztési irányokat vitatták meg, melyek a fogyatékos emberek 
önálló életvitelét támogatják elsősorban európai uniós források bevonásával. Kiemelt té-
maként tárgyalták meg a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociá-
lis intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló stratégia (2011–2041) megvalósításának el- 
ső tapasztalatait, valamint megfogalmazták szándékukat arra vonatkozóan, hogy aktívan  

                                                        
1  Az összefoglaló Kolutácz Györgyné előadásának diasora alapján készült. 
2  Az összefoglaló Réti Ferencné előadásának diasora alapján készült. 
3  Az összefoglaló Fehér Ildikó előadásának diasora alapján készült.  
4  Az összefoglaló Galambos Katalin és Kemény Péter előadásának diasora alapján készült. 
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bekapcsolódhassanak a Fejlesztési koncepció – javaslat a fogyatékos személyek számára 
ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló stratégia 

(2011–2041) végrehajtásának elősegítéséről a 2015–2020 időszak tervezéséhez című do-
kumentum véleményezésébe és későbbi megvalósításába. 
 
 

Hallásfogyatékosság-ügyi Szakosztály 
Szakosztályvezető: Muraközy Andrea 
 
A szakosztályi ülésnapon a korábbi évek gyakorlatától eltérően kevesebb intézmény kép-
viseltette magát. Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar tanárai viszont több elő-
adást vállaltak. Valamennyien érdeklődéssel hallgattuk a legújabb kutatási eredményeket. 
Az értékes előadások segítettek abban, hogy szakmai tudásunk frissüljön. A program le-
hetőséget adott személyes találkozásokra, konzultációkra. 
 
Pauliczky Beáta (Egri Mlinkó István EGYMI, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium)  
Hallássérült gyermekek diagnosztizálása Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 
2009–2015 között 

Az előadásban Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megye adatait dolgozza fel az előadó arra 
vonatkozóan, hogy milyen életkorban történik meg a hallássérülés diagnosztizálása. 
Konklúzió: tovább kell erősíteni a védőnőkkel és az egészségüggyel meglévő kapcsolato-
kat, hogy a hallássérülés diagnosztizálása időben megtörténjen, és ne szenvedjen késedel-
met a fejlesztés indulása. 
 
Lukács Szandra (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar) 
A CI indikációjának változásai gyógypedagógiai szempontból 

A hallássérült gyermekek fejlesztése évtizedek óta a természetes beszédfejlődés menetét 
követve, a (naturális-)auditív-orális módszer alapján történik. A terápiás elvekhez a 21. 
század technikai fejlődései remekül illeszkednek, segítik a terápiás elvek hatékony gya-
korlati megvalósulását. Új fókuszok, kutatási irányok jelentek meg – a felnőtt CI-s szemé-
lyek fejlesztése és nyomonkövetése mellett –, megfigyelhető a halmozottan sérült CI-sek 
ügyének előtérbe kerülése és az egyoldali hallássérült személyek CI-műtétének tendenci-
ózus növekedése (jobb életminőség, sikeresebb iskolai beválás). 
 
Keresztessy Éva (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar) 
Az együttműködés technikái az audiológiai ellátásban 

A gyógypedagógus szerepe a hallássérülés diagnosztizálásában és a hallókészülék kivá-
lasztási folyamatában a nemzetközi gyakorlatban régóta elfogadott. Ám a hazai gyakorlat-
ban e szerepnek a szükségessége még mindig nem a megfelelő hangsúllyal kezelt kérdés. 
Az előadásban a lehetőségek és azok megoldási módjai kerülnek tárgyalásra, az újszü- 
löttkortól a felnőttellátásig. 
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Farkasné Kovács Beáta (Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, 
EGYMI és Kollégium)  
Sorsok és beválások az SNI tanulók általános iskolai élete után 

Kutatásom adatainak elemzése, mely a speciális szakiskolai képzésnek egy ismételt pró-
batételét vetíti elénk. A kutatási adatok alapján javaslat született a jelenleg főnixmadárként 
újraéledő, sajátos nevelési igényű gyerekek szakképzését megoldani látszó törvényi vál-
tozások korrekciójára. 
 
Loványi Eszter (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)  
Segítőkutyákkal az elfogadásért – családban és intézményben 

A személyes élményeken alapuló előadásban az előadó (maga is rendelkezik hangjelző 
kutyával) bemutatja a segítőkutyák sokrétű szerepét. Az előadásban bemutatásra kerül  
az óvodákban, iskolákban és munkahelyeken tartott társadalmi szemléletformáló prog-
ram, melyet a NEO Magyar Segítőkutya Egyesület tagjaival és négylábú munkatársaik be-
vonásával valósítottak meg, kutatási eredményekkel alátámasztva. A foglalkozások előtti 
és utáni kikérdezések összehasonlító elemzése képezte a kiértékelés alapját. Kidolgoztak 
egy – nyitott és zárt, direkt és indirekt kérdéseket egyaránt tartalmazó – kérdőívet, mely  
a társadalom egyes rétegeinek a fogyatékossággal élő személyekkel szembeni attitűdjét 
vizsgálja. 
 
Gyurina Éva – Nagyné Heidenwolf Erzsébet (Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, 
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény, Diák- és 
Gyermekotthon)  
A mi történetünk – ahogy a szülők látják 

A bemutatásra kerülő kiadvány az FSZK pályázati támogatásával készült, melyet a Hallod?! 
Szülőklub Egyesület tagjai készítettek. A könyv saját, hallássérüléssel élő gyermekeik élet-
útját meséli el, annak minden örömével, bánatával. A könyvből megismerhető a családok 
élete, a többi szülővel való kapcsolatteremtés, az intézményi beilleszkedés. 
 
Baranyi Ildikó (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)  
Soha nem késő: a cochleáris implantáción átesett felnőttek rehabilitációja 

A cochleáris implantáció műtéti beavatkozást Magyarország szakemberei is a „minél 
előbb, annál jobb” elv alapján végzik. A legújabb nemzetközi trend már a 8-10 hónapos 
csecsemőknél való beültetést is támogatja, esélyt adva arra, hogy a nyelvfejlődés minél 
előbb meginduljon. A felnőttek esetében viszont az a tendencia mutatkozik, hogy a minő-
ségi élethez való emberi jog előtérbe helyezésével, a hallásukat felnőttkorban elveszítő 
személyek is egyre nagyobb számban hozzájuthassanak a cochleáris implantátumhoz. 
 
Mészáros Judit – Boldvai Ferenc (Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szak-
iskola, EGYMI és Kollégium) 
Egy-Másra hangolva 
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Egy tábor tapasztalatinak bemutatása, megosztása. Látássérült, hallássérült és ép gyerme-
kek egy nyári táborban közösen készülnek arra, hogy zenei koncertet adjanak a nagykö-
zönség számára. 
 
 

Korai Fejlesztés Szakosztály 
Szakosztályvezető Melegné Steiner Ildikó 

 
Meszéna Tamásné (Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat) 
Idejében kiderül? 

Az előadó beszámolt a TÁMOP 6.1.4. projekt keretében már lezárult védőnői képzés ta-
pasztalatairól. E módszertani megújulásban kialakítottak egy egységes szűrőeljárást (egy-
ben szülőedukációt) a gyermek tervezésétől (prekoncepcionális időszaktól) 7 éves korig 
a rizikók, fejlődési elakadások, késések felismerésére. A szülők rizikókérdőíveket töltenek 
ki, melyeket a védőnő értékel. E részletesen kidolgozott koncepció az egészségügyi tör-
vény módosításával várhatóan elfogadásra kerül, a gyógypedagógiai ellátás részéről azon-
ban felvetődik néhány igen fontos kérdés mindezekkel kapcsolatban: a kompetenciák 
tisztázása, a szakemberek közötti együttműködés szükségessége; a koordinációs csoport-
ban a gyógypedagógusnak kulcsszemélynek kell lennie; a tárcaközi egyeztetések elen-
gedhetetlenek!  
 
Bagotai Györgyi – Hórvölgyi Noémi (FPSZ Beszédvizsgáló Gyógypedagógiai Tanácsadó, 
Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye; BLISS Segítő Kommunikációs 
EGYMI)  
Kommunikáció nélkül nincs részvétel. Mit keres a logopédus a súlyosan, halmozottan 
sérült, beszédképtelen gyermekek fejlesztésében? 

Kommunikáció nélkül nincs aktív részvétel egyik terápiában sem. Fel kell ismerni a kom-
munikáció szerepét a tipikus és az atipikus nyelvelsajátítás során, ki kell aknázni a hétköz-
napi kommunikációs helyzetek adta lehetőségeket, a kliensek aktív részesei kell, hogy 
legyenek a gyógyító fejlesztésnek, a kommunikációs partnerek körét bővíteni szükséges. 
Az előadók bemutatták az alternatív augmentatív kommunikáció (AAK) komplex fejlesz-
tési modelljét, benne a logopédus szerepét, hangsúlyozták az egyénre szabott, állandóan 
bővülő kommunikációs tábla szükségességét.  
 
Dettre Imola (Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat)  
Pszi-HÉÉÉ! – A korai fejlesztésben részt vevők pszichológiai állapotáról 

A felvetett probléma a korai intervencióban dolgozó, segítő szakembereket érinti. A gyógy- 
pedagógusra a szakmai terheken túl olyan pszichés terhek is hárulnak, melyek feldolgo-
zásához nem, vagy csak kevés segítséget kap. A szupervíziónak nagyobb jelenlétet kell 
teremteni, a mentálhigiéné kérdéseit a képzésbe is be kellene építeni.  
  



344 

Eigner Bernadett (ELTE BGGyK ATIVIK) 
A korai kapcsolati zavar-veszélyeztetettség feltárására szolgáló új módszerek: anya- 
gyerek interakció, szülői stressz vizsgálata 

A korai kapcsolati zavar-veszélyeztetettség feltárásának új módszere az anya-gyerek inter-
akció vizsgálata. Az interakcióknak mediátor szerepük van, a bejósolt negatív fejlődést 
pozitív irányba befolyásolhatják. Már féléves kor előtt látszanak azok az irányok, amelyek 
megmutatják, hogy melyik kötődési típusba fog tartozni a gyermek. A cél ezek minél ko-
rábbi felismerése. Az anya játékossá, játékképessé válásának segítése, az anyai stressz ol-
dása nagyon fontos! Cél az atipikus mintázatok csecsemőkori felismerése és a közbeavat-

kozás.  
 
László Tímea – Szűcs Sándor (Budapesti Korai Fejlesztő Központ)  
A teammunka szerepe az evésterápia folyamatában 

Az előadás a teammunka szerepét hangsúlyozta az evésterápia folyamatában, de foglal-

kozott szemléleti kérdésekkel, dilemmákkal is az evéssel kapcsolatban. Cél: az evésterá-
piában irányelvek lefektetése. Az előadók a Svájcban tevékenykedő Notube-Playpocnic 
programból tanultak (kórházi keretek között, kivizsgálva kezdik el az evésterápiát). Ismer-
tették az evés-nyelés problémák organikus és pszichés okait, és megoldási stratégiákat 
mutattak be. A legnagyobb cél a család életminőségének javítása. A folyamatot a gyermek 

szabályozza. A fejlesztés és tanácsadás folyamatában a döntés mindig a szülőé.  
 
Zolnai Szilvia (SZTE JGyPK Gyógypedagógia Szak)  
A kiégés és az empátia összefüggéseinek vizsgálata gyógypedagógusok és gyógypedagógus-
hallgatók körében 

Kutatások alapján már főiskolai, egyetemi hallgatóknál is megjelenik a kiégés. Az előadó 

vizsgálta az életkort, a pályán eltöltött idő jelentőségét és összefüggését a szomatikus pa-

naszokkal. Minél magasabb az életkor és a pályán eltöltött idő, annál nagyobb a kiégés 

mutatója. A probléma mentálhigiénés megoldása szükséges!  
 
A szakosztály előadásainak összefoglalójából látszik, hogy a szemléleti és terápiás kérdé-
seken túl a szakmai gondolkodás előterébe kerülnek azok a kérdések, amelyek kapcsolati 

és mentálhigiénés problémákkal foglalkoznak. 
 
 

Látássérültek Pedagógiája Szakosztály 
Mb. szakosztályvezető Garai Szilvia 
 
A látássérültek megsegítésében közreműködő különböző szakmai és civil szervezetek, in-

tézmények párbeszéde különösen fontos napjainkban, amikor a megfelelő információ 

megfelelő időben történő megszerzése komolyan befolyásolhatja egy érintett életminősé-

gét. A szakosztályi ülésen a következő előadások hangzottak el: 
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Pajor Emese (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)  
Intézmény és család együtt: check-lista a látássérülés és autizmus spektrumzavar speciál- 

diagnosztika szolgálatában. Együtt könnyebb észrevenni és segítséget nyújtani című elő-
adás az autizmussal élő látássérült populáció körében végzett vizsgálatot mutatta be. Négy 
dimenzió: a kommunikáció; a szociális interakciók; a korlátozott, repetitív és sztereotip vi-
selkedésminták; valamint a szenzoros ingerekre adott válaszadás szempontjából kerültek 
összehasonlításra az ép, a látássérült, és a látássérült-autista gyermek fejlődésének vonásai. 
A vizsgálat többek között arra kereste a választ, hogy van-e, és ha igen, mi a különbség  
a látássérült és a látássérült-autista gyermekek viselkedéses és kognitív jellemzői között. Be-
mutatásra került 2 check-list, melyek a téma vizsgálati eredményeire épülnek. A listák célja, 
hogy mind a speciális intézmények, mind a családok olyan eszközhöz jussanak, amely se-
gítségével az atipikus fejlődésű gyermek megsegítése sikeresebbé válhat. 
 
Juhászné Schönhardt Ildikó – Horváth Zsófia (Gyengénlátók Általános Iskolája, EGYMI és 
Kollégiuma)  
Optikai és egyéb segédeszközök a gyengénlátók, aliglátók életminőségének javításában 

A kollégák a Gyengénlátók Általános Iskolája EGYMI és Kollégiumának tapasztalatai alap-
ján mutatták be az optikai és egyéb segédeszközök szerepét a látássérült személyek élet-
minőségének javításában, bemutatták a beszerzési lehetőségeket (vásárlás, pályázatok, 
önkormányzati segítség, OEP – egyedi méltányossági kérelem). Az előadáshoz eszközki-
állítás kapcsolódott, melyet más szakterületek képviselői is megtekinthettek. 
 
Kiss Erika (Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet)  
LÁTÁSSÉRÜLT GYERMEK A CSALÁDBAN – a családi működés sajátosságai látássérült 
gyermeket nevelő családokban 

Az előadó kutatásában arra kereste a választ, hogy a látássérült gyermeket nevelő családok 
milyen módon alkalmazkodnak speciális helyzetükhöz, milyen tényezők növelik a csalá-
dok pozitív alkalmazkodását, illetve melyek fokozzák nehézségeiket. Kiindulópontja sze-
rint a látássérülés is olyan nehezítő körülmény, amely a családok működését megváltoz-
tatja. Hipotézise, hogy a látássérült gyermeket nevelő családok alkalmazkodásának ered-
ményessége többtényezős folyamat, amelyben társadalmi (SES), társas (külső támogatás, 
családon belüli erőforrások) és személyes jellemzők (a gyermek intellektusa, a sérülés sú-
lyossági foka és jellege, társuló sérülések, betegségek) játszanak szerepet. A látássérült 
gyermeket nevelő családok adaptív viselkedése egy méltatlanul elfeledett terület, mely a 
szakemberek munkáját is jelentősen befolyásolja, így a későbbiekben a kutatási eredmé-
nyek minél szélesebb körben való bemutatása feltétlenül szükséges. 
 
Hegedüs Katalin (mentorszülő, Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális 
Egyesülete)  
A látássérült mentorszülő hálózat működésének eddigi tapasztalatai 

A mentorszülő hálózat képviselője röviden bemutatta a hálózat létrejöttét, jelentőségét. 
Esetbemutatásából egyértelműen kiderült, hogy a hálózat működése mennyire fontos, és 
milyen nagy szükség lenne országos méretűvé kiterjeszteni.  
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Repárszky Ildikó (Magyar Retinoblasztómások Egyesülete)  
Szemtől szemben a retinoblastomával – családdal, egyesülettel és intézményekkel közös 
kiútkeresés az egészségügyi és ellátórendszer „labirintusából” 

Az egyesületet képviselő szülő bemutatta a retinoblastoma főbb tüneteit és jelenlegi ma-
gyarországi kezelési lehetőségeit, a retinoblastomás gyerekek gyógyulási esélyeit, a lá- 
táskárosodás lehetséges mértékét, a szűrés lehetőségeit. Beszélt a diagnózishoz jutás és 
kezelés nehézségeiről, arról, hogy miért válhat „labirintussá” egy ritka beteg számára  
az egészségügyi és ellátórendszer. Az előadás során ismét megerősítést nyert, hogy az in-
formációáramlás és annak nehézségei milyen jelentős mértékben befolyásolják az érintett 
családok életét. 
 
Katona Krisztina – Kovács Anna (Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakisko-
lája, EGYMI, Kollégiuma és Gyermekotthona)  
Halmozottan sérült látássérültek felkészítése a felnőttkorra – szakemberek és szülők együtt 
a sikeres beilleszkedésért 

A kollégák előadása a speciális iskolákban, különösen a halmozottan sérült gyerekekkel 
való napi munkában tapasztalható dilemmát mutatta be. Az előadás szemléletformáló jel-
leggel a Vakok Általános Iskolája halmozott sérülteket nevelő-oktató tagozatainak szak-
mai jó gyakorlataiból merítve tekintette át a felnőtt életre való felkészítés 3 pillérét a sé-
rülttel dolgozó gyógypedagógiai személyzet oldaláról, a szociális készségek és a társas 
élet, a munkatevékenységek, valamint a szülőkkel való közös munka szempontjából.  
 
Fazekas Ágnes (Gyengénlátók Általános Iskolája, EGYMI és Kollégiuma)  
A boldogságkeresés útjai – a speciális szükségletű gyermekek és a velük foglalkozó felnőttek 
életminőségének javítása 

A gyengénlátók intézményének pszichológusa a sérült gyermekekkel foglalkozó felnőttek 
mentálhigiénéjének fontosságáról, a lelki egyensúly megbomlásának veszélyeiről, illetve 
megőrzésének lehetséges módjairól tartott előadást. Rávilágított, hogy a vágyunk, amely 
arra irányul, hogy a sérült gyermekeket boldoggá tegyük, nehezen teljesíthető, hiszen az 
átlagosnál több akadály van a gyerekek fejlődése, sikeressé válása, boldogulása útjában. 
Az előadó a pozitív pszichológia kutatásait, tapasztalatait bemutatva ismertette, hogy mi-
lyen lehetőségeink vannak saját testi-lelki jóllétünk karbantartására, és ennek révén bol-
dogabb gyerekek nevelésére. 
 
A szakosztályi ülés zárásaként a résztvevők megfogalmazták, hogy a szakmán belüli, 
vagy ahhoz kapcsolódó, látszólag egymástól távolabb álló területek valójában hasonló 
nehézségekkel küzdenek, és hasonló problémákat fogalmaznak meg. Az ezekre adott kü-
lönböző válaszok megismerése minden terület számára gyümölcsöző lehet. A résztvevők 
a további kapcsolattartás, szorosabb szakmai együttműködés konkrét formájának kidol-
gozását fontosnak tartják. Ez egy későbbi műhelykonferencia, kerekasztal-beszélgetés té-
mája lehet. 
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Logopédiai Szakosztály 
Szakosztályvezető: Sósné Pintye Mária 
 
Mielőtt a konferenciabeszámolóba fognánk, érdemes említést tenni arról az egyeztetési 
folyamatról, melyet a logopédiai ellátás (alapellátás és SNI-ellátás) javítása érdekében és 
az írott nyelvi zavarok ellátási kompetenciáinak tisztázása érdekében a MAGYE elnökség 
a Logopédiai Szakosztállyal együtt az EMMI illetékes szakértőjével folytat, idén február 
óta. Ebben a folyamatban az ellátási rendszer nehézségein kívül szó volt a beszédfogyaté-
kosság újradefiniálásáról is. Emellett 2015. október 5-én az ELTE Gyógypedagógiai Mód-
szertani és Rehabilitációs Intézete nyílt továbbképzést tartott a logopédus kollégák szá-
mára, melyen Lőrik József, Mészáros Andrea és Mohai Katalin mutatták be az oly régóta 
várt, többségében az írott nyelvhez kapcsolódó standardizált vizsgálati anyagokat, melye-
ket szinte Lőrik József kollégánk életművének is lehet tekinteni. A nyári szakosztályi prog-
ramot igen színes, sok témakört felvonultató szakmai összejövetelként könyvelhetjük el. 
Az előadások között a nyelvi és írott nyelvi zavarokkal foglalkozóak kerültek többségbe. 
Feltett szándékunk, hogy jövőre minden logopédusokat képző hely részt vegyen a szak-
osztályi programban. A szakosztály két éve felelevenített hagyományát követve harmadik 
éve műhelymegbeszéléseket szervezünk  a délutáni kávészünetet követően. Ez évben két 
műhely közül is választhattak az érdeklődők. Az egyikre az ELTE BGGyK volt oktatóját,  
a Bates College Színház és Tánc Tanszék beszédtanárát, Vecsey Katalint nyertük meg.  
A másikat Sósné Pintye Mária tartotta.  
 
Tóthné Schiebelhut Lívia (Meixner Ildikó EGYMI, Mohács)  

Pedagógus kompetenciák értelmezése a logopédiai tevékenységben – szakértői szemmel 
című előadása a pedagógusértékelés indikátorait elemezte a logopédiai tevékenység mint 
pedagógiai folyamat szemszögéből, főként a tevékenységtervezés témakörében nyújtott 
új értelmezéseket, valamint intézményük új IKT alkalmazását, az „INFO-TANODA” prog-
ramot is bemutatta. 
 
Vecsey Katalin (Bates College Színházi és Tánc Tanszék, USA)  
A színpadra lépés előtti bemelegítő és bebeszélő gyakorlatok szerepe kedvcsinálóként szol-
gált a délutáni műhelymunkához. A színpadra lépés előtti bemelegítő gyakorlatok öt terü-
letét mutatta be, melyek fokozzák a színészek szellemi koncentrációját, erősítik a társulati 
egységet.   
 
Sósné Pintye Mária (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)  
Megvalósult az egyenlő hozzáférés eszméje – Beszédfogyatékos, nyelvi és írott nyelvi za-
varokkal küzdő diákokra adaptált kompetenciamérés eredményei, tapasztalatai 

Egy TÁMOP program keretében hazánkban először megvalósult, populációspecifikus 
SNI-adaptált szövegértés és matematika kompetenciaterületeken végzett kompetenciamé-
rés eredményeit ismertette a nyelvi és írott nyelvi zavarral küzdő gyermekek által elért 
eredményeket elemezve. 
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Szabó Ágnes (Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypeda-
gógiai Kar, hallgató)  

A nyelvi zavarok korai felismerése a pszichomotoros fejlődés aspektusaiban – A Bayley III 

fejlődési skála alapján kutatási részeredmények címmel egy hazánkban még nem stan-
dardizált fejlődési skála használatával arra kereste a választ, milyen kapcsolatban állnak 
fél- és három éves kor között a fejlődő nyelvi készségek a többi terület fejlődésével, vala-
mint milyen nemi és pszichomotoros fejlettségbeli különbségek figyelhetőek meg a „rizi-
kóbabák” esetében. 
 

Kas Bence (MTA Nyelvtudományi Intézet, ELTE BGGyK)  

A nyelvi-kommunikációs fejlettség felmérése hároméves korban: új adatok és gyakorlati 

lehetőségek című előadásában ígéretet tett arra, hogy az immár 3 éves korú gyerekekkel is 
elvégzett MacArthur-Bates kommunikatív fejlődési adattár című kérdőíves eljárás rövide-
sen szűrőeljárásként hasznosulhat a kötelezően 3 éves korukban óvodát kezdő gyerme-
kek számára. Így a nyelvi fejlődés kockázatát hordozó gyermekek a teljes óvodai nevelés 
során nyomon követhetőkké válnak. 
 
Kas Bence (MTA Nyelvtudományi Intézet, ELTE BGGyK), Józsa Fruzsina és Kovács Szil-
via (ELTE BGGyK) 
Birtokos szerkezetek használata nyelvfejlődési zavarban 

A specifikus nyelvfejlődési zavarral (SLI; SNYZ) küzdő 4–7 év közötti gyermekek eseté- 
ben vizsgálta a birtoklást kifejező morfémák használatát. Legfőbb megállapítása, hogy  
az SNYZ-vel küzdő gyermekek jelentősen alulteljesítenek a birtoklást kifejező komplex 
szóalakok produkciójában, főként ott, ahol vagy a birtok, vagy a birtokos többes számú.  
 
Rohár Alexandra (Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Sárbogárdi Tagintézménye)  
Down-szindrómások nyelvi képességeit feltáró vizsgálatait mutatta be, valamint a vizsgála-
tok eredményeire támaszkodva feladatcsaládot készített intellektuális képességzavarral 
küzdő gyermekek nyelvi fejlesztése számára, melyet a jelenlévők sokszorosítva kézbe is 
vehettek, meg is vásárolhattak. 
 
Ezt követően hallgatók szakdolgozati és TDK-bemutatói következtek. 
 

Elsőként Iszak Melitta (NYME AK Gyógypedagógiai Intézet)  
Fejér megyei többségi általános iskolákban tanuló, halmozottan hátrányos helyzetű és 
tipikusan fejlődő tanulók kommunikatív kompetenciája a PPL és a TOKEN tesztek ered-

ményei alapján címmel halmozottan hátrányos helyzetű 1–8. osztályos gyermekeket vizs-
gált, legfontosabb eredménye, hogy ezek a tanulók jelentősen eltérő nyelvi profilt mutat-
nak tipikusan fejlődő társaikhoz képest.  
 
Szarka Dorina (NYME AK Gyógypedagógia Intézet)  

A beszédértés vizsgálata két tanítási nyelvű intézménybe járó tanulóknál című munkájá-
ban a kétnyelvű gyermekek helyzetére, a nyelvi hátrányból fakadó tanulási hátrány lehe-
tőségére hívta fel a figyelmet.   
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Lengyelová Zuzana (NYME AK Gyógypedagógiai Intézet)  
A mondatmegértési teljesítmény elemzése felvidéki magyar egynyelvű és magyar-romani 
kétnyelvű tanulásban akadályozott fiúk körében c. előadása a felvidéki egy- és kétnyelvű 
BNO 70-es kóddal rendelkező gyermekeket vizsgált. Célja, hogy felhívja a figyelmet a ko-
rai felismerés fontosságára, valamint hogy fejlődési profil kialakításával gyermekek szá-
mára később megfelelő programot dolgozhasson ki.  
 

Horváth Alexandra (SZTE JGyPK Gyógypedagógia szak) 
Beszédhiba és kognitív funkciók összefüggéseinek vizsgálata 

Az artikulációs zavarban szenvedő és a dadogó gyermekek vizsgálatát végezte el a nyelvi 
fejlettség mellett a tudatelméleti működés és a munkamemória-teljesítményt is feltérké-
pezve. Figyelemre méltó, hogy a nyelvi fejlettség szerinti csoportosításkor szignifikáns kü-
lönbség mutatkozott mind a nyelvi tesztekben, mind a mentalizációs tesztekben, sőt a mun- 
kamemória feladatokban nyújtott teljesítményekben is a csoportok között.  
 

Horváth Diána (NYME AK Gyógypedagógiai Intézet, hallgató)  
Zenei képességek hatása a fonológiai tudatosság alakulására című munkájában négy cso-
portban vizsgálta diszlexiás és tipikusan olvasó, valamint zenét tanuló és nem tanuló is-
kolások teljesítményeit. Bár az elemszám alacsony volt, az eredmények arra engednek 
következtetni, hogy a zenét tanuló gyerekek mindkét csoportja jobban teljesített a zenét 
nem tanulókénál.   
 

Kremán Fanni (NYME AK Gyógypedagógiai Intézet, hallgató)  
Diszlexia-veszélyeztetettség és a beszédmegértés összefüggésének vizsgálata különböző 
mérőeljárásokkal c. munkája prevencióban részesülő és nem részesülő olvasástanulás 
kockázatát hordozó gyerekeket vizsgált SZÓL-E?; TOKEN és GMP tesztekkel. 
 

Magyarósi Eszter (NYME AK Gyógypedagógiai Intézet, hallgató)  
A szülők és a gyakorló logopédusok kapcsolattartása az észak-magyarországi régióban c. 
vizsgálatában kiemelte, hogy a logopédusok nem tartják kielégítőnek a gyermek fejlődé-
sét, kevésnek tartják a fejlesztő órák számát, mégis a szakemberek 45%-a egyáltalán nem 
egyeztet a szülőkkel a gyakorlásról, az otthoni munkáról.  
 
A két műhelymunka rövid összefoglalója:  
 

Vecsey Katalin (Bates College Színházi és Tánc Tanszék, USA)  
Bemelegítő és bebeszélő gyakorlatok: TEST-HANG-BESZÉD címmel tartott foglalkozásán  
a résztvevők megismerhették és kipróbálhatták azokat a bemelegítő gyakorlatokat, me-
lyek célja az előadás minőségének biztosítása. Mind az öt felkészítő területbe bepillantást 
nyerhettek. Az előadó hangsúlyozta, hogy a legeredményesebben ezen a területen a szak-
képzett beszédtanárok tudják a színészeket segíteni.   
 
Sósné Pintye Mária (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)  
Írott nyelvi zavarok vizsgálatának mennyiségi és minőségi elemzése, egyénre szabott fej- 
lesztési terv felállítása céljából c. műhelymunkájának résztvevői megismerhették a korábbi 
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és újonnan rendelkezésre álló vizsgálatok előnyeit és hátrányait és a kognitív nyelvi indi-
kátorok olvasási teljesítményekkel való kapcsolatrendszerét. Ennek alapján határozták 
meg a logopédiai beavatkozás kulcspontjait, hogy a korábbiaknál finomabbra hangolt 
egyéni fejlesztési tervet tudjanak készíteni. 
 
A szakosztály tagjai az előadásokat követő beszélgetésekben, vitákban is aktívan működ-
tek közre. A leggyakrabban a pedagógusminőséghez kapcsolódó jogszabályok, és azok 
rendelkezéseinek értelmezése, az ellátás régiónként változó helyzete, valamint a standar-
dizált vizsgálatok szükségessége merült fel témaként.  

 
 

Mozgásfogyatékosság-ügyi Szakosztály 
Szakosztályvezető: Fótiné Hoffmann Éva 
 
Mlinkó Renáta (ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat, ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet Szomato- 
pedagógiai Szakcsoport)  
Mozgáskorlátozott tanulók életminőségéről való tájékozódás lehetőségei a gyógypedagó-
gia-pszichodiagnosztika és tanácsadás keretében 

Az előadásban a mozgáskorlátozott tanulók tanulási képességvizsgálatai során alkalmaz-
ható módszereket olyan aspektusból vizsgálták, hogy azok miképp segítik a gyermek ál-
talános állapotának, motivációjának, vágyainak, énerejének megismerését, támpontot 
nyújtva az életminőség feltérképezésének egyes aspektusaihoz. Bemutatásra került egy 
hazánkban újonnan bevezetett, tanulói önértékelésen alapuló eljárás, a COSA (Child 
Occupational Self Assesment).  
 
Berencsi Andrea és Vámos Tibor (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógype-
dagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet Szomatopedagógiai Szakcsoport) 
A szenzoros információk szerepe a testtartás szabályozásban 

Az álló testtartás fenntartása során elsősorban három fontos szenzoros bemenetre, a pro- 
prioceptív, a vizuális és a vesztibuláris rendszerből érkező információkra támaszkodunk, 
melyek a központi idegrendszer különböző szintjein integrálódnak, s eltérő sebességgel 
adnak lehetőséget a testtartás korrekciójára. Külön kiemelendő a fentiek közül a vizuá- 
lis információ szerepe, mely gyakran felülírja a más modalitásokból érkező információt.  
Az előadásban arra keressük a választ, hogy az életkortól, a károsodás típusától, illetve  
a végzett feladattól függően hogyan változik meg az egyes szenzoros bemenetek fontos-
sága a stabil függőleges testhelyzet biztosításának érdekében. 
 
Tóthné Dr. Kälbli Katalin, Fótiné Hoffmann Éva, Lénárt Zoltán (ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet Szomato- 
pedagógiai Szakcsoport)  
A szomatopedagógus szerepe az inkluzív testnevelés-oktatásban  
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A Magyar Diáksport Szövetség (MDSSZ) 2013-ban indította el „A testnevelés új stratégiájá-
nak és a fizikai állapot új mérési rendszerének kialakítása és az önkéntes részvétel ösztön-
zése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében” elnevezésű kiemelt projekt-
jét (MDSSZ 2013). A program célkitűzései között szerepel, hogy minden diák, ezen belül 
pedig értelemszerűen a fogyatékos és más – a testnevelés oktatásának szempontjából – 
speciális szükségletű diákok számára is biztosítsák a testnevelés foglalkozáson belül „a 
kihívásokkal teli, élménygazdag, belső motiváción alapuló tanulási környezetet. Inkluzív 
oktatási formában a szomatopedagógusnak kiemelt feladata van abban, hogy a mozgás-
korlátozott (SNI) tanuló esetében a törvényi előírásban foglaltak maradéktalanul teljesül-
jenek. Az előadásunkban a szomatopedagógus inkluzív testnevelés-oktatásban való sze-
repét, feladatait tárgyalta. 
 
Nádas Pál (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Módszertani és 
Rehabilitációs Intézet Szomatopedagógiai Szakcsoport)  
KorKép – Tanulmány a Mozgásjavító rekonstrukciójának és fejlesztésének történetéről 
(1989–2012), Syllabux Könyvkiadó, 2015 (ISBN: 9786155296864) – könyvbemutató 

Nádas Pál iskolavezetői pályafutása és munkássága idején két iskola akadálymentes kör-
nyezetének megépíttetésével járult hozzá a mozgáskorlátozott gyermekek és fiatalok spe-
ciális iskoláztatásának szebb, jobb, korszerűbb, sérülésspecifikusabb, paradigmaváltó  
pedagógiai fejlesztéséhez. A „Mozgásjavító Iskola” nyugdíjba vonult igazgatója megírta  
az elmúlt 25 év legnagyobb, a mozgáskorlátozott gyerekekért végrehajtott beruházásának 
történetét. A könyv nem csak a „Mozgásjavító Iskoláról” szól, legalább annyira szól a rend-
szerváltás óta eltelt évtizedekben alkotni akaró ember sorsáról, harcáról az ostoba bürok-
ráciával, tisztességtelenséggel, nemtörődömséggel, mint egy iskola fejlesztéséről. Van eb-
ben a felépült iskolában egy titkos ajtó, amelyet a szerző nem akar kinyitni, mint a Kék-
szakállú Herceg várában, ott hullámzik mögötte a könnyek tengere.  
 
Szentesiné Keleméri Dóra (Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, EGYMI 
és Kollégium)  
Mozgásjavító óvoda – Iskolakezdés kevesebb „korláttal”  

2013 szeptemberében jött létre a „Mozgásjavító” óvodai intézményegysége, így már óvodás 
életkorban bekerülnek intézményünkbe a mozgáskorlátozott gyermekek. Ezzel lehetővé vá-
lik, hogy mire iskolába kerülnek, minden gyermek számára egyénileg megtaláljuk és bizto-
sítani tudjuk a számára legoptimálisabb segítő feltételeket, eszközöket, sérülésspecifikus 
módszereket. Lehetőséget kapnak képességeik kibontakoztatásához az iskolai életben, 
mely a későbbi társadalmi integrációjukat elősegíti és életminőségüket meghatározza. 
 
Tamásné Czimmermann Éva (Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium)  
Családi életre nevelés program a Mozgásjavítóban című előadásában a „Mozgásjavító” 
szakközépiskolás diákjai számára kidolgozott családi életre nevelés program került bemu-
tatásra. A „Férfién – női én – családi én” interaktív előadás-sorozat abban igyekszik segíteni 
a fiatalokat, hogy egészséges, építő párkapcsolatot, majd felnőve szeretetteljes, jól mű- 
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ködő családot tudjanak kialakítani és fenntartani. A 10 témakörön átívelő előadás-sorozat-
hoz gyakorlatokat, az osztályfőnöki órákon megvalósítható egyéni és csoportos feladato-
kat, valamint a pedagógus kollégák által hasznosítható háttéranyagokat kapcsoltak.  
 
Kollár Katalin – Sasvári Judit (Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, 
EGYMI és Kollégium – Budapest XIV. kerületi Németh Imre Általános Iskola)  
Szomatopedagógia a gyakorlatban – egy tanítónéni szemével 

Az előadás egy folyamatot mutat be, mely jó példája a speciális intézmény és a többségi 
iskola pedagógusai között megvalósuló közös munkának, és a közös munka eredménye-
inek. Bemutatásra kerül a „Mozgásjavító EGYMI” utazó szomatopedagógusa és a zuglói 
Németh Imre Általános Iskola tanítójának csaknem egy évtizedes együttműködése, sajátos 
pedagógiai tevékenységük, a befogadás első pillanatától az elengedésig. 
 
Nyisztorné Szántó Rita (Meixner Ildikó EGYMI Mohács, Kórház u. 1–3.)  
Szomatopedagógiai tevékenységem az utazó gyógypedagógiai ellátás keretében 

Az előadás a mohácsi Meixner Ildikó EGYMI-ben zajló szomatopedagógiai tevékenységet 
mutatta be témakörökre bontva.  
 
A továbbiakban a Fiatalok fóruma következett. 
 

Major Anna (ELTE BGGyK Szomatopedagógiai Szakcsoport)  
A Kovács-módszer alkalmazási lehetőségei izomdystrophiás gyermekek mozgásnevelésében 

A szakdolgozat témája a zenepedagógiában már régóta ismert és alkalmazott Kovács-mód-
szer volt, mely komplexitása és eszközei által széles körben ad lehetőséget a mozgás örö-
mének, jótékony hatásainak a megtapasztalására. Igazolta a feltételezést, hogy a Kovács-
módszer több eleme, például a Kovács-féle léggömb jól beépíthető az izombetegségekkel 
élő tanulók mozgásnevelésébe. 
 
Molnár Anett (ELTE BGGyK Szomatopedagógiai Szakcsoport)  
A kézfunkció komplex vizsgálata spasticus cerebralis pareticus tanulóknál c. munkája  
a kézfunkció mérésére szolgáló különböző tesztekkel, mérőeszközökkel végzett vizsgála-
tokról szólt öt fő, különböző mozgásállapotú, cerebralis pareticus, általános iskolás korú 
tanuló esetében. Olyan tesztek kerültek felvételre, mint például a „QUEST”, „Abilhand”, 
vagy a „Fugl-Meyer”.  
 
 

Pszichopedagógiai Szakosztály 
Szakosztályvezető: Dr. Eigner Bernadett 
 
Eigner Bernadett  és Egri Tímea A pszichopedagógia diagnosztikus és terápiás szakmai 

irányelvei című előadásukban röviden bemutatták a pszichopedagógiai szakmai és szak-
mai érdekképviseleti tevékenységeket, feladatokat, kiemelten egy diagnosztikus és terá-
piás irányelvekre vonatkozó szakmai munka szükségességét. Sor került egy erre a célra 
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kidolgozott munkaanyag bemutatására, amely a délután sorra kerülő kerekasztal témájá-
hoz is támpontokat nyújtott.  
 
Egri Tímea (ELTE BGGyK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet) a segítő szakemberek 
körében végzett kutatásáról beszélt, mely az iskolai agresszió problémáját vizsgálta. Ered-
ményeik közül kiemelte, hogy jelenleg nincsenek olyan specifikus programok, amelyeket 
a kortársbántalmazás kezelésére fejlesztettek volna ki, a válaszadók 65%-a nem is tervezi 
szakmai repertoárja bővítését a témában. Az iskolai agresszió az elmúlt 10 évben mintegy 
tízszeresére nőtt, a szakemberek tehetetlenek, ennek ellenére a megkérdezettek mindösz-
sze 5%-a érzi szakmailag felkészületlennek magát. Szükséges a szakemberek probléma 
iránti érzékenységének fokozása, a tájékozottság bővítése, a pszichopedagógus szakem-
berek kompetenciájának megtámogatása.  
 
Virtuális integráció: A gyógypedagógia körébe tartozó kommunikációs és kapcsolati prob-
lémákkal küzdő 5–8. évfolyamos fogyatékos és tipikus fejlődésű tanulók összehasonlító 
vizsgálata címmel tartotta előadását Molnár Katalin és Egri Tímea. Feltételezésük szerint  
a Facebook nem segíti elő a valódi csoportfunkciókkal is rendelkező közösségek létrejöt-
tét, így a megszülető csoportok nem válhatnak a bántalmazással szembeni fontos védelmi 
tényezőkké, továbbá a hátrányos megkülönböztetések, társadalmi egyenlőtlenségek meg-
előzésének, enyhítési lehetőségeinek területévé. 
 
Bíró Zsófia és Egri Tímea az érzelmi tartalmazás szerepéről tartott előadást a képzeletbeli 
barátok megjelenése kapcsán. A téma egyedi megközelítésű volt, az eredmények közül 
kiemeljük, hogy a képzeletbeli barátok 76%-ban biztatást és erőt nyújtottak a gyermekek-
nek, változást, bizonytalanságot magukba foglaló élethelyzetekben. A képzeletbeli barát-
tal nem rendelkező gyermekek szülei nagyobb hajlandóságot mutattak gyermekük ér-
zelmi tartalmazására. 
 
A vér szerinti család szerepe a szakellátásban nevelkedő gyermekeknél címmel tartotta 
meg előadását Kis Ildikó, a gyermekvédelem területéről. Összehasonlította a múltbeli és  
a jelen megközelítéseket, változásokat.  
 
Tapolcai Réka és Eigner Bernadett A krízishelyzetek korai anya-gyermek kapcsolatra 

gyakorolt hatásairól esetbemutatás keretében címmel tartott előadást, arra keresve a vá-
laszokat, hogy milyen befolyással bírnak a normatív, illetve a paranormatív (akcidentális-
véletlenszerű) krízishelyzetek a korai anya-gyermek kapcsolat alakulására. A kapcsolati 
nehézségek mielőbbi feltárása lehetővé teszi az időben történő megfelelő intervenciót, 
krízisszituációban a krízisintervenciót.   
 
Gráf Rózsa Igen kis születési testtömegű koraszülött gyerekek intelligenciájának és olva-

sás-, helyesírás-teljesítményének elemzése címmel bemutatta saját kutatási eredményeit, 
amelyben 8–11 éves, mérsékelt rizikójú koraszülött, diszlexiás és időre született, jól ol-
vasó gyerekek intelligenciáját, olvasás-, helyesírás-teljesítményét és végrehajtó működését 
vizsgálták és hasonlították össze. Megfelelő rendszerességgel végzett szűrővizsgálatok,  
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a fejlődés folyamatos követése, a megfelelő időben és megfelelő irányú pszichopedagó- 
giai intervenció jelentős mértékben csökkenti ezeknek a gyerekeknek az iskolai teljesít-
mény- és viselkedésproblémáit. 
 
Cseke Enikő a Fővárosi Iskolaszanatórium Általános Iskola pedagógusainak az Országos 
Kardiológiai Intézetben folyó munkáját mutatta be, ahol a szív- és érrendszeri betegséggel 
küzdő gyermekek ellátása történik. E gyermekek gyakran érzik magukat kirekesztve tár-
saik közül. Tartós szívbetegségeik miatt sokszor hiányoznak az iskolából, tanulmányi 
eredményeik is eszerint alakulnak. A kórházpedagógusok munkája a szakmai teamben 
ezért sokrétű, komplex és individuális.  
 
Reményi Tamás Az aktivitási szint szabályozásának zavarai, terápiás és pedagógiai ke-

zelési lehetőségei címmel tartotta meg érdekes, elméleti és gyakorlati szempontokat egy-
aránt bemutató előadását.  
 
Készségfejlesztés számítógépes játékkal – gamification a figyelem javításában címmel tar-
totta meg előadását Ricsóy Márta és Szertics Péter, melyben bemutatták a CogniPlus kiné-
zetében és működésmódjában számítógépes játékokra hasonlító, valójában azonban tu-
dományos alapon kidolgozott képességfejlesztő programot. Az egyes tréningekkel fej-
leszthetőek benne a figyelem alfunkciói (pl. fókuszált, megosztott, szelektív figyelem), va-
lamint egyéb részképességek is (pl. munkamemória, szem-kéz koordináció, válaszgátlási 
készség). A Vadaskert Gyermekpszichiátrián a CogniPlus rendszerrel 8-10 alkalmas fej-
lesztésben vesznek részt ADHD-val diagnosztizált gyerekek. Már 8-10 alkalom után mér-
hető, kimutatható javulást hozott több különböző figyelmi alfunkcióban. 
 
Szakosztályi programunk utolsó részében a pszichopedagógia aktuális szakmai, módszer-
tani kérdései, problémái, feladatai kerekasztal keretében kerültek megvitatásra. Téma volt 
a pszichopedagógusok és a kórházpedagógusok helyzetének, szakmai munkájának elem-
zése, valamint egy korszerű pszichopedagógiai diagnosztikus és terápiás szakmai irány-

elveket bemutató állásfoglalás munkaanyagának ismertetése. Megállapodás született az 
anyag véglegesítésére vonatkozóan.   
 

 

Súlyosan-halmozottan fogyatékosokat segítő  
szakemberek szakosztályának újjáalakulása 
Szakosztályvezető: Dr. Hegedüs-Beleznai Csilla, Zahoránszky Mária 
 
A Dió Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon fej-
lesztő nevelést-oktatást végző gyógypedagógusainak kezdeményezésére újjáalakult a mű-
ködését szervezeti-szervezési okokból az elmúlt években szüneteltető szakosztály.  
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Célja: a súlyosan-halmozottan fogyatékosokat segítő szakemberek összefogására, kap-
csolatépítésére, szakmai segítségnyújtására és érdekeik képviseletére szerveződő szakosz-
tály, amely ezt követően nevesítve lesz a MAGYE Szervezeti és működési szabályzatában. 
Feladatai: 

· Súlyosan-halmozottan fogyatékosok egész életútját kísérő segítő szakemberek 
szakmai segítése különböző területeken: korai intervenció, fejlesztő nevelés, fej-
lesztő nevelés-oktatás, szociális ellátás 

· Szakmai tapasztalatcserék szervezése: intézménylátogatások, hospitálások, havi ta-
lálkozók, szülőkkel való fórumok szervezése, továbbképzések ajánlása 

· Törvényi változások nyomon követése 

· A szakosztálytagokkal online kapcsolattartás, internetes felület működtetése 

· Szakmai anyagok összeállítása 
A szakosztály vezetősége: Dr. Hegedüs-Beleznai Csilla, Némethné Varga Viktória, Zahoránszky 
Mária. Az előadások bemutatták a súlyosan, halmozottan sérültek ellátásának lehetséges 
útjait, a szakértői vizsgálattól a felnőttellátásig. Értékes, gondolatindító előadásokat hall-
hattunk:  

Brém Zsófia (Dió Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, EGYMI, Kollégium és Gyer-
mekotthon): A szakértői vizsgálat jelentősége a család életében. Zechmeister Andrea (Dió 
Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon): Fejlesztő 

nevelés-oktatás a gyógypedagógus és a szülő szemével. Bata Beáta (Dió Általános Iskola, 
Előkészítő Szakiskola, EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon): Az utazótanári ellátás sze-

repe a család életében. Győri Zsófia (Debrecen Nagytemplomi Református Egyházköz- 
ség Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája): Életminőség? – Hal- 

mozottan fogyatékos felnőtt emberek helyzete a változó jogszabályi környezetben. Verdes  
Tamás, fogyatékosügyi programkoordinátor (TASZ): Súlyosan, halmozottan fogyatékos 

személyek ellátásának jogi háttere. Tóth Mónika (Vakok Általános Iskolája Értelmileg aka-
dályozottak tagozata és Siketvak tagozat): Beszámoló a fejlesztő nevelés-oktatással kap-

csolatos EMMI egyeztetésekről. Fehérné Ivanov Szilvia és Méhész Tekla moderátorok (Dió 
Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon): Asszociá-
ciós ötletbörze. 
 
 

Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája Szakosztály 
Szakosztályvezető: Sum Ferenc 
 
A szakosztályi program három fő téma köré szerveződött. Mérésekkel, tehetséggondozás-
sal és integrációval kapcsolatos előadásokat hallhattunk, melyekhez szervesen kapcsolód-
tak jó gyakorlatokat ismertető beszámolók is. Az ülést dr. Szekeres Ágota szakosztályve-
zető-helyettes vezette, az összefoglalót dr. Szabó Ákosné készítette.  

A „MÉRÉSEK” témakört Fazekasné Fenyvesi Margit (Szegedi Tudományegyetem 
GYPKI) és Papp Gabriella (ELTE BGGyK) A ListeningSpan teszt mérési lehetőségei tanu-

lásban akadályozott tanulók körében c. előadása vezette be. A verbális szeriális munka- 



356 

memória mérési és fejlesztési lehetőségeit kutató szerzők – figyelembe véve az iskolai in-
tegráció elterjedését – olyan vizsgálati eljárást kerestek, amely átalakítás nélkül is alkal-
mazható tanulásban akadályozott tanulók mérésére. A kutatás egyik meghatározó kérdése 
az volt, hogy mennyire befolyásolja a verbális szeriális emlékezeti típus a tanulók verbális 
irányíthatóságát. Mi a feltétele az instrukciók megértésének és azok sikeres teljesítésének? 
Tananyagelemzéssel bizonyították, hogy a verbális szeriális munkamemória tantárgyan-
ként és osztályfokonként eltérő nehézséget jelent, valamint megállapították, hogy e ké-
pesség fejlesztése a tervezésben gyakran még feltételként vagy tényezőként sincs jelen.  
A ListeningSpan teszt első adaptációja 1., 3., 5. és 7. osztályos integrált és speciális osz-
tályba járó tanulásban akadályozott tanulók körében történt. A mérési eredmények bizo-
nyították a teszt jó alkalmazhatóságát: a bemeneti szint pontosan megállapítható, kiinduló 
alapot teremtve a célirányos fejlesztéshez. 

Farkasné Gönczi Rita, az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájának hallgatója Törté-
netbe ágyazott és kontextusmentes szűrőeszköz használatának tapasztalata számolási 

képesség területén címmel a doktori kutatása során alkalmazott vizsgálóeszköz bemutatá-
sára vállalkozott. A kutatás abból a megállapításból indult ki, hogy a gyermekek természe-
tes világa óvodáskorban a mese, alsó tagozaton pedig az egyszerű és reális történetek, 
események. Az előadás azt a kérdéskört vizsgálta meg, hogy a számolási zavart mutató 
gyermekek hogyan érzik magukat, hogyan teljesítenek a jelenleg alkalmazott szűrő- és 
vizsgálóeszközök feladatsorai és a történetekbe ágyazott matematikai feladatok megoldá-
sakor. 

Köböl Erika (Bárczi Gusztáv EGYMI, Szeged) és Vidákovoch Tibor (SZTE BTK) Tanulás-
ban akadályozott tanulók olvasás-szövegértés teljesítményének vizsgálata különböző mé-

rési körülmények között című előadása a mérés „akadálymentesítésének” rejtelmeibe 
avatta be a hallgatóságot. Kutatásuk célja a tanulásban akadályozott tanulók olvasás-szö-
vegértés teljesítményének reális megítélését biztosító mérési körülmények megismerése 
volt egy 208 fős – 3–8. évfolyamon tanuló – mintán. A tanulók három olvasás-szövegértés 
tesztet és egy tanulói kérdőívet töltöttek ki eltérő körülmények között. Az egyik teszt meg-
írásához a mérési útmutatóban meghatározott tájékoztatást, a másik két teszt kitöltéséhez 
további szóbeli segítséget, illetve mintapéldákat is kaptak. A kérdőív kitöltésében a taná-
rok aktívan segítették őket. A kutatás tapasztalatai alapján a tanulásban akadályozott ta-
nulók objektív, megbízható és érvényes méréséhez a leghatékonyabb mérési körülményt 
a tennivalók értelmezésére irányuló, pontosan meghatározott személyes segítségnyújtás 
jelenti.  

Tasner Rebeka Sára (NYME AK) A tanulásban akadályozott gyermekek olvasási képes- 

ségének vizsgálata kisiskolás korban címmel számolt be kutatási tapasztalatairól. Tasner  
Rebeka 9–11 éves, tanulásukban nem akadályozott és enyhén értelmi fogyatékosnak mi-
nősített tanulók olvasási képességét vizsgálta 16–16 fős mintán Meixner Ildikó diszlexia-
kérdőívével. Az elemzések a két csoport közti különbségekről és az enyhén értelmi fogya-
tékos tanulók elmaradásának mértékéről adtak továbbépíthető információkat. 

A heves szakmai beszélgetéseket involváló reggeli ülés után, a kávészünetet követően  
a „TEHETSÉG” témakörben készült előadások következtek. Kaibinger Pál (ELTE Bárczi 
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Gusztáv Gyakorló Általános Iskola) bevezető előadása A sajátos nevelési igényű zenei te-

hetségek gondozása a családban és az iskolában címmel multidiszciplináris metszetekben 
mutatta be a művésztanár – választott témájában szerzett – kutatási és gyakorlati tapaszta-
latait, lenyűgöző közvetlenséggel és stiláris bravúrral. A bevezető alapfogalmaktól (a zenei 
nevelés feladatai és jelentősége a sajátos nevelési igényű tanulók körében, muzikalitás  
és zenei tehetség, általános tehetség és a zenei tehetség) az izgalmas példákig könnyen  
a gyógypedagógusi tevékenységekbe integrálható történelmi és tapasztalati ismereteket 
és motivációt kapott a hallgatóság a tehetséggondozás praktikus lehetőségeiről és mód-
szereiről. 

Az „INTEGRÁCIÓ” témáját felölelő előadások színes körét Szabó Ákosné (ELTE BGGyK) 
a Gyógypedagógusok problémadefiníciója a társadalmi integrációt nehezítő tényezők- 

kel kapcsolatban című előadása nyitotta meg. Az előadás kiinduló gondolata szerint a tár-
sadalmi integráció eszköze egy olyan iskolarendszer, amely biztosítja a tanulók számára 
 a munkaerő-piaci elhelyezkedés lehetőségét. Ezzel a problematikusnak ítélhető társa-
dalmi jelenséggel kapcsolatban az előadó bemutatta a szakirodalomban tapasztalható két 
alapvető álláspontot. Az egyik az „objektivista” megközelítés, amely mindenféle értelme-
zéstől és mérlegeléstől függetlennek tekinti egy helyzet problematikusságát. Ezzel szem-
ben a „konstruktivista” álláspont szerint egy jelenség vagy szituáció egy összetett értelme-
zési folyamat eredményeként fog kívánatos, vagy attól eltérő színezetben megjelenni. 
Konstruktivista megközelítésben az integrációs folyamatokban közreműködő személyek 
maguk is tevékenyen részt vesznek a „problémának” számító jelenségek körének kijelö-
lésében, a problémák természetének, szerkezetének és jelentésének megkonstruálásában. 
Az előadás a gyógypedagógusok szakdolgozataiban fellelhető – az integrációval kapcso-
latos – objektivista és konstruktivista megközelítések, definíciók kutatásának első megál-
lapításait osztotta meg a hallgatósággal. 

Czombos Dorottya (Újbudai Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda, Fejlesztő Nevelés-
oktatást Végző Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola) és Szekeres Ágota (ELTE 
BGGyK) előadása – Vallásosság, elfogadás, integráció – a gyógypedagógia és a teológia 
tudományok közötti három, a bemutatott pilotkutatás fundamentumát jelentő kapcsoló-
dási pont köré szerveződött. A kutatásban részt vevő személyektől származó információk 
alapján a szerzők megállapították, hogy a vallásosság és a fogyatékos személyeket, a fo-
gyatékos személyek integrációját elfogadó attitűdök kapcsolatban állnak egymással. Azok 
a személyek, akik a vallásosságuk tekintetében az „erősebb”, vallásosabb csoportokba tar-
toznak, elfogadóbb attitűddel rendelkeznek, mint azok a személyek, akik nem vallásosak. 
Kevés bizonyítékokon alapuló tudás áll rendelkezésünkre a vallásosság és a befogadó at-
titűd kapcsolatáról, így a kutatás valóságos revelációt jelent a téma megismerésében. 

A délutáni szakosztályi ülést Bukovics Eszter (Meixner Ildikó EGYMI, Mohács) nyitotta meg 
az Integráltan nevelt-oktatott SNI tanulók Dél-Baranyában és a Meixner Ildikó EGYMI 

utazó gyógypedagógiai ellátásának protokollja című előadásával, amelyben az utazó 
gyógypedagógiai ellátás protokolljának bemutatása mellett a Dél-Baranyában működő  
általános iskolákban és középiskolákban integráltan nevelt-oktatott sajátos nevelési igé-
nyű tanulók aktuális helyzetét feltáró kutatás eredményeiről számolt be. A szerző 2015 
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tavaszán készült kérdőíves vizsgálata alapján elemezte az integráltan nevelt-oktatott sajá-
tos nevelési igényű tanulók megoszlását, az integráció személyi feltételeit, az óraszámok 
és csoportlétszámok és a tárgyi feltételek alakulását, valamint a Meixner Ildikó EGYMI 
többségi intézmények integrációs törekvéseit támogató tevékenységeit. 

Tóthné Schiebelhut Lívia (Meixner Ildikó EGYMI igazgatója, Mohács) a közoktatás-vezetői 
szakdolgozati kutatása alapján tartotta meg A szülők szerepe és részvétele az SNI gyerme-

kek/tanulók integrált nevelésében (Egy svájci modell adaptálásának lehetősége) című elő-
adását. Az előadás a szülők bevonásának formáit, a szülőkkel való együttműködésben 
rejlő lehetőségeket és a szülők nyitottságát vizsgálta a gyermek fejlesztése érdekében a „jó 
gyakorlatok” befogadásának szempontjából. A zürichi kanton iskoláiban alkalmazott is-
kolai állapotfelmérő beszélgetés modell egy szükségletalapú, FNO szemléletre épülő,  
a szülői és tanulói participációt erősítő ellátási forma. Hallhattunk a modell – a mohácsi 
utazó gyógypedagógiai gyakorlatba történő – adaptálásának lehetőségéről is.  

A Mondd és mutasd program előadója, Szabadiné Kovács Ágnes szintén a rendezvénynek 
otthont nyújtó mohácsi intézmény munkatársa. A jó gyakorlat játékos auditív és vizuális 
figyelmet, észlelést és emlékezetet, sorrendiséget, téri tájékozódást, fonológiai tudatossá-
got fejlesztő oktatóprogram. Alkalmazható óvodai nagycsoportos gyermekek, logopédiai 
terápiára járó gyermekek, sajátos nevelési igényű tanulók, hangoztató-elemző összetevő 
módszert alkalmazó 1. osztályok olvasástanítást kezdő szakaszának beszédfejlesztése so-
rán. A program a magyar nyelv hangjaira Smart táblára készített interaktív fejlesztő feladat-
sort kínál, melyek beépíthetők a tanórába, jól alkalmazhatók differenciálásra, egyéni fej-
lesztésre gyógypedagógusoknak. 

Mucsiné Erdei Mónika (Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv EGYMI) és Józsa Krisztián (SZTE 
BTK) Eltérő időpontban gyógypedagógiai iskolába kerülő tanulásban akadályozott ta- 

nulók elsajátítási motivációja a tanulók és tanárok vélekedése alapján című előadása fon-
tos – bizonyítékokon alapuló – kutatási eredményekkel segíti a szakma gondolkodását  
a gyengén teljesítő tanulók gyógypedagógiai iskolába történő átkerülési idejének optimá-
lis megválasztásában. A kutatás során – tanulói és tanári kérdőívek alapján – összehason-
lították azokat a tanulásban akadályozott gyermekeket, akik gyógypedagógiai iskolában 
kezdték meg az első osztályt, azokkal a tanulókkal, akik többségi iskolából, sikertelen 
spontán integrációt követően kerültek át. Mind a tanulói, mind a pedagógusi válaszok 
alapján megállapították, hogy a felnőttekkel való kapcsolat motívumai (kötődés) szem-
pontjából a tanulmányaikat gyógypedagógiai iskolában kezdő tanulók magasabb értéke-
ket mutattak. A motoros motívumok szempontjából viszont az integrációból átkerülő diá-
kok értéke volt magasabb. A gyakorlat számára megfontolásra érdemes megállapításokat 
tesznek a szerzők: az áthelyezés időpontjának megválasztásakor érdemes figyelembe 
venni, hogy a felső tagozatra már kimutatható motivációs különbségek tapasztalhatók, te-
hát a többségi iskolában sikertelennek tűnő tanulók esetében érdemes még az alsó tago-
zaton, legkésőbb 10–11 éves korig segíteni az átkerülést a tanulás iránti motiváció fenn-
tartása érdekében.  

A szakosztályi ülés utolsó programpontjára is zsúfolásig megtelt az osztályterem. Póth Éva, 
az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola gyakorlatvezető tanára Interaktív tábla 
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– interaktív pedagógus? (Ötletbörze az interaktív tábla matematikaórai felhasználására) 

című bemutatója osztatlan sikert aratott a hallgatóság körében. Elsősorban a tanórai gya-
korláshoz készített digitális, e-tananyagokat és a tankönyvkiadók által készített flipbookokat, 
az előadó által készített digitális táblaképeket, animációkat ismerhettünk meg. Betekintést 
kaptunk az E-tanárikar a pedagógusok által feltöltött segédanyagaiba, internetes online 
játékokba és a hallgatókkal történő együttműködés fortélyaiba, tapasztalataiba. A bemu-
tató hangsúlyosan az alsó tagozatos matematika tanításához készített interaktív diaképek-
ből adott játékos formában élvezetes ízelítőt. 

 
A jó hangulatú és látogatottságú szakosztályi ülés előadásai valamennyi résztvevő szá-
mára gazdagodást kínáltak. A nagy tekintélyű egyetemek „profi” kutatói és a gyakorló 
gyógypedagógusok a konferencián (is) megélhették a praxis és a tudomány ölelkezéséből 
született közös eredmények örömét és hasznosságát, egyben impulzusokat kaptak a to-
vábbi együttműködéshez.  

 

A szombati napon Metzger Balázs és Gereben Ferencné közreműködésével a Pedagógiai 

szakszolgálati munka szerepe az együttnevelésben témában kerekasztal-megbeszé-
lésre került sor. A szakszolgálatokban dolgozó kollégák igényeinek megfelelően előreve-
títette a MAGYE keretében működő szakosztály életre hívását.   

 
A MAGYE 2016. júniusi konferenciájának időpontjáról, témájáról és helyszínéről 

később születik döntés, amely a honlapon olvasható lesz!  
 

Szerkesztette: Gereben Ferencné 

 
 

 
 
 

Kellemes karácsonyi ünnepeket 

és békés, boldog új esztendõt kívánunk 

minden kedves Olvasónknak! 


