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Az ez évi konferencia szakosztályi ülésén 46-an vettek rész, azonban egyes elõ -
adásokon ennél többen is lehettek, akik csak átmenetileg voltak jelen. A résztvevõk, a
már megszokott gyakorlat szerint, fõleg az adott, tehát jelen esetben a dél dunántúli
régió intézményeibõl jöttek, néhányan, a MAGYE-hoz nagyon kötõdõ intéz mények -
bõl máshonnan is, pl. Homokról, Gyuláról, Nyíregyházáról. Az értelmileg akadályo -
zot takkal foglalkozó intézmények mindkét csoportjából, az iskolákból, és a felnõttek
intézményeibõl is verbuválódtak, ez ma már rendszeres jelenség (kb. 30 %-a a résztve -
võknek jött a szociális ellátás területérõl). A program összeállításánál gondoltunk erre,
és ennek is szerepe volt az témák arányának kialakításában.
A külföldi szakmai újdonságok közül nagy érdeklõdés kísérte az új WHO klasszifi-

káció bemutatását (Dr. Hatos Gyula), ami kollégáink nyitott gondolkodására utal.
Ugyancsak külföldi tapasztalatok hazai meghonosításáról szólt Gyurok Ernõ igazgató
(Pécs) elõadása a felnõttek intézményeiben, náluk német példák alapján meghonosított
un. „zöld” megfigyelõlapról. Szvacsekné Jahn Margit igazgató az élet tör ténet
személyiségfejlesztõ szerepe a felnõtt, értelmi akadályozottsággal élõ emberek szemé-
lyiségfejlesztésében témakörben nagyon érdekes, gyakorlati példákkal illusztrált
bemutatót tartott. Az iskolások világából a pécsi Éltes Mátyás Iskolacentrum tanára,
Finta Nelli számolt be. Az értelmileg akadályozottak iskolai részlegében két szak mai
munkaközösségben dolgoznak a kollégák. Nagy felmenõ rendszert alkalmaz nak, így a
csoportvezetõ éveken át kísérheti tanulóit. Az állami gondoskodásban részesülõk a
Mátrai Szeretetszolgálat Csilla gondozóházából (lakóotthonából) járnak be.
Sokoldalú, a tanítási órákat kiegészítõ fejlesztõ foglalkozási rendszert mûködtet nek:
például zeneterápiai, kommunikációs, vagy kognitív fejlesztõ csoportokat, logo pé diát.
A felsõ szakaszban differenciált oktatásszervezés és változatos munka le hetõségek
biztosítása a jellemzõ, így kisállatok gondozására, különféle háziipari tevékenységek
elsajátítására, informatikus eszközök megismerésére és használatára. Van népi
gyermekjáték és mûvészeti terápiás szakkörük is. Az iskolaszervezet szerves része a
készségfejlesztõ speciális szakiskola, amely már évek óta külsõ munkahelyeket is
szervez, a botanikus kertben, az állatmenhelyen, ahol a növendékek nagy elismerést
vívtak ki munkabírásukkal, kitartásukkal és viselkedésükkel.   
Bicsákné Némethy Terézia a zalaegerszegi Gyógypedagógiai Központ vezetõje

„Halmozottan sérült gyermek tanitása számítógép segítségével” címû elõadása kap -
csán szólt a központ szerepérõl, munkájáról, ahol a korai fejlesztéstõl a tanköteleskor
végéig segítik a rászoruló gyermekeket. A központ keretein belül mûködik a Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság is. „Az intézmény 
szellemiségének fontos eleme a rugalmasság, a gyógypedagógiai tudás alkalma -
zásának kipróbálása minden lehetséges területen, a tágabb környezet szemléletének
formálása és a valós igényekhez való alkalmazkodás” mondta, és elõadásában 
szemléltette egy halmozottan sérült gyermek, a spasztikus diplégiával küzdõ és 
nehezen tanuló Dani egyéni fejlesztésével. A gyermek most fejezte be a tanulásban
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akadályozottak iskolája negyedik osztályát, és tanulását jelentõsen segíti a számítógép
használata, amelyet jól megismert és megszeretett. Az elõadó a tanítás-tanulás 
részletes folyamatát mutatta be vetített képekkel. A két elõadás így egymást erõsítette. 
Dr. Radványi Katalin csoportvezetõ docens asszony magas szintû elõadásában

nagyon érzékeny témát járt körül: a szülõk és szakemberek viszonyát, és e viszonyt
nehezítõ tényezõket elemezte.  Az elõadása a „Feszültségek a fogyatékos gyermekek
szülei és a szakemberek között” címet viselte. 
A majdnem háromnegyed órás vita során szó volt a súlyosan sérültek ellátási

lehetõségérõl, annak ma még meglévõ jogi akadályairól, a szülõ-pedagógus viszonyról.

Dr. Hatos Gyula

Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája Szakosztály
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A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének XXXI. - Sopronban megrendezett –
találkozóján a Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája Szakosztály a konferencia
hívószavára – „Diszkrimináció-mentesség + pozitív cselekvés = integráció” – A társa-
dalmi elfogadástól az iskolai együttnevelésig címmel pódiumbeszélgetéssel vett részt.
A Pécsett megrendezésre került XXXII. konferencia „A fogyatékosság itthon és
Európában” tematikus megjelöléshez szándékozott igazítani a szakmai találkozó
érdeklõdését. 
A Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája Szakosztály ülését Sum Ferenc igazgató

úr, a szakosztály vezetõje elnökölte.
A program elsõ része olyan szakmai innovációkat és kutatásokat mutatott be, 

amelyek jelzik az európai integráció értékeit megismerõ, azokat lassan befogadó 
társadalom közoktatási szükségleteinek átalakulását, változását, és fémjelzik, hogyan
válaszolják meg ezeket az igényeket a szervesen fejlõdõ gyógypedagógiai közoktatás
intézményei. 
Az ülés Osztályfõnöki munka, a nevelés alapvetõ elvei iskolánkban címû nyitó

elõadását Tóth Erika osztályfõnöki munkaközösség-vezetõ, a keszthelyi Zöldmezõ
utcai Általános Iskola, Diákotthon és Speciális Szakiskola gyógypedagógusa tartotta.
Hat Zala megyei iskola közel nyolcvan pedagógusának osztályfõnöki szerep értel me -
zését vizsgálta: mely értékeket találják meghatározó fontosságúnak a gyógy -
pedagógus-osztályfõnökök, mennyire nyitottak a többlet-feladatok ellátására, milyen
típusú konfliktusokkal jár együtt az osztályfõnöki tevékenység, elégségesnek és
megfelelõnek ítélik-e felkészültségüket a konfliktusok feloldására. A fõiskolai oktató
számára (is) igen tanulságos Tóth Erika azon kutatási tapasztalata, miszerint noha – a
kollégák megítélése szerint – rendelkeznek az empátia, a szociális érzékenység, a 
másság elfogadása és a gyermekek problémái iránti nyitottság erényeivel, mégis úgy
vélik, nincs a kezükben igazán hatékony konfliktuskezelési módszer.


