
szemészet kapcsolata c. elõadásáért. A Kempelen Farkas -díjat az MFFLT elnöksége
ebben az évben Dr. Mészáros Krisztina foniáternek és Fehérné Kovács Zsuzsa logo-
pédusnak adományozta.

Gereben Ferencné dr.

Autizmus Szakosztály
– 2004. június 25. –

A szakosztály résztvevõit az Éltes Mátyás Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium
Speciális Autista Csoportja látta vendégül, mely az elsõk között alakult hazánkban, s
a kezdetek óta nagyon magas szakmai színvonalon mûködik. A program megkezdése
elõtt lehetõség nyílt az alkalmazott autizmus-specifikus eszközrendszer megisme -
réséreMárász Alice gyógypedagógus vezetésével. Az ülés során az érdeklõdõk videó-
felvételen tekinthették meg az itt folyó csoportos zeneterápiás foglalkozást. 
A program megkezdése elõtt a hazai gyógypedagógus-képzés megóvása érdekében

született petíció tartalmának ismertetésére került sor. A résztvevõk közül többen vállal-
ták, hogy a konferencia után is gyûjtenek aláírásokat szülõktõl és szakem berektõl.
A szakmai program a 2003/2004-es tanévben alakult ceglédi autista tagozat mun -

kájának bemutatásával kezdõdött. Soltészné Bencsik Ilona és Velkeiné Gál Zsu zsanna
elõadásukban szinte valamennyi olyan fontos szakmai kérdést érintettek, mely az
autiz mussal élõ gyermekek ellátásának szervezése során felmerül. Az egyik alapvetõ
nehézség a szolgáltatások hiánya, illetve a létrejött ellátó helyek szûk kapa citása. A
frissen létesült ceglédi csoport az indulás pillanatában telített volt, munkáját azonnal
nagyfokú szakmai és szülõi érdeklõdés övezte. Az elõadás nagyon fontos pontja volt
a családokkal való szorosabb együttmûködés lehetõségének bemutatása.
A szakosztályi ülés ideje alatt a ceglédi csoportba járó gyermekek munkáiból álló

kiállítás is látható volt.
A keszthelyi Zöldmezõ utcai Általános Iskola, Diákotthon és Speciális Szakiskola

szaktanára, Kardosné Tóth Katalin egy esettanulmány bemutatásával az autizmussal
élõ fiatalok integrációjának lehetõségét, illetve a felnõttkori munkavállalásra való 
felkészítésüknek problémáit vázolta fel. A bemutatott fiatalember története a nemzet -
közi szakirodalomból már jól ismert tapasztalatokat erõsítette meg: az autiz  mussal élõ
gyermekek, fiatalok esetében érdemes lehet az egyén sajátos érdeklõ dé sére és
esetlegesen meglévõ kiemelkedõ képességeire alapozni a felnõttkori életet, munkát. A
munkavállalás sikere az adott munkatevékenység elvégzéséhez szükséges képességek
megléte mellett nagymértékben múlik azon, hogy hogyan fejlõdtek a szociális és 
kommunikációs képességek, illetve milyen a környezethez való alkalmaz kodás mér -
téke.

A budapesti Korai Fejlesztõ Központban létesült új autizmus centrum munkájának
elsõ évét Dr. Simó Judit gyermekpszichiáter, Rácz Zsuzsanna gyógypedagógus és
Rosenberger Tímea gyógypedagógus mutatta be. A megvalósított modell rendkívül
érde kes és reményteljes a szülõk és a területen mûködõ szakemberek számára, mivel
a lehetõ legkoraibb életkorban igyekszik megvalósítani valódi, funkcionális 
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integrációt. A program komplex: az autizmussal élõ gyermekek egyéni és kiscsoportos
fejlesz tése a szülõk lehetõ legteljesebb bevonásával valósul meg, s ezzel párhu za -
mosan megtörténik a befogadó intézmény közösségének felkészítése a gyer mekek
foga dására. A program fontos része a többségi intézmények pedagógusainak tanfo -
lyami képzése is.
Az elõadásokat követõ beszélgetés során többek között a következõ kérdések, prob -

lémák fogalmazódtak meg: 
Hogyan lehetséges az autizmus változatos tünetei mögött rejlõ okokat a szélesebb

szakmai közvéleménnyel megismertetni, az autizmus-specifikus módszereket és esz -
 k ö zöket a legsikeresebben átültetni a befogadó intézmények gyakorlatába? Hogyan
bizto sítható az integrációban részt vevõ gyermekek folyamatos kísérése, a befogadó
intéz mé nyek pedagógusainak szakmai támogatása? Hogyan segíthetjük hatéko nyab -
ban a családokat a diagnózis feldolgozásában, mindennapi életük megszervezésében? 
Természetesen a fenti kérdések további megvitatása, következtetések meg fo gal -

mazása újabb szakmai beszélgetéseket kíván meg a jövõben.
Õszi Tamásné

Kórházpedagógiai Szakosztály
– Pécs, 2004. június 25. –

A szakosztály ülésén elhangzott elõadások a kórházakban hosszú idõn keresztül
gyógykezelt gyermekek oktatásának hatékony módszereivel, valamint a tanulmányaik
zökkenõmentes folytatásához kapcsolódó egyéb teendõkkel foglalkoztak. 
Szervezési problémákkal és azok megoldásával ismertette meg a hallgatóságot

Werner Hacker, aki a pécsi kollégák meghívására Németországból érkezett. Rámutatott,
hogy a kórház vezetõinek segítsége, elismerése mennyire fontos a munkájukban.
Az egészségügyi dolgozók támogatása mellett sok esetben az anyaiskolával való 

kapcsolattartás is elengedhetetlen a tanulók oktatása, fejlõdése szempontjából (Sin Klára).
Paola Giorio olasz kolléganõnk elõadását László Márta tolmácsolta. A wicenzai 

kórház pedagógusai az egészségre nevelést is felvették programjukba. Látogatásokat
szerveznek kisiskolásoknak, hogy a kórháztól való félelmeiket eloszlassák. 
Orosházi Katalintól esettanulmányokat hallottunk krónikus betegségtõl szenvedõ,

súlyos baleset után kezelt gyerekekrõl. Az elõadó bemutatta azt a munkát, amit a 
kórházpedagógus végez ezekkel a nagyon különbözõ testi és lelki tünetektõl meggyötört,
de minél teljesebb életet élni akaró gyermekekkel. Sajnálatát fejezte ki, hogy egyes ese-
tekben a kórházi dolgozóknak elfoglaltságaik miatt nincs idejük a gyermekek eredeti
betegségén túlmutató, de abból eredõ egyéb problémáinak megoldására. 
Bötös Sándorné példákat sorolt fel, hogy a betegágy mellett milyen módszerekkel

lehet megszerettetni a gyermekekkel az olvasást. Érdekes, játékos feladatokat mutatott
be, mellyekkel hatékonyan és szórakoztatóan tudja a nyelvtant megtanítani.
Tatárné Csonka Zsuzsanna a Miskolci Gyermekegészségügyi Központban zajló

munkájukról érdekes számítógépes elõadással számolt be. Magas színvonalú, tartal mas
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