
A MAGYE ÉLETÉBÕL

XXXIII. Országos Szakmai Konferencia
és a MAGYE 2004. évi vezetõségválasztó
Közgyûlése

– Salgótarján, 2005. június 23-25. –

a magyar Gyógypedagógusok egyesülete (maGye) ebben az évben
Salgótarjánban rendezte meg számos egyesület, társaság, szövetség, speciális
intézmény, valamint az elTe Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar
közremûködésével soron következõ Országos Szakmai Konferenciáját és ve ze -
tõségválasztó Közgyûlését.

Fõvédnökök voltak: dr. Balázs Ottó, a Nógrád megyei önkormányzat Köz -
gyû lésének alelnöke és puszta Béla, Salgótarján megyei Jogú város polgár mes -
te re. 

a konferencia a „Helyzetkép – Jövõkép” gondolat jegyében került megren de -
zésre. 

a nyitó plenáris ülés június 23-án, a József attila mûvelõdési Központban  a
rendezõ, vendéglátó illyés Gyuláné óvoda, Általános iskola, Speciális Szakiskola
és Szakszolgálatok gyógypedagógiai intézmény tanulóinak gyermekmûsorával
kezdõdött. Boda Krisztián viii. oszt. tanuló szintetizátoron játszott, Buda Balázs
vi. oszt. tanuló szavalt, a iv. oszt. tanulói pedig varga Gézáné gyógypedagógus
vezetésével népi gyermekjátékokat adtak elõ. 

a nagyon szép és színvonalas mûsorszámok után Kamper antal, a maGye
elnöke nyitotta meg a konferenciát, majd a fõvédnökök szóltak a mintegy félezer
jelenlévõhöz. 

ezután Kamper antal elnök és mezeiné dr. isépy mária fõtitkár a maGye
elnökségének határozata értelmében murányi Sándornak, a rendezõ intézmény
igazgatójának Bárczi Gusztáv emlékérem és munkatársainak Bárczi Gusztáv
emléklap kitüntetést adtak át. 

a plenáris ülés második részében mezeiné dr. isépy mária elnökletével a
program szerinti elõadások megtartására került sor. dr. mesterházi zsuzsa: a
gyógypedagógus-képzés átalakulása, dr. Balázs János: Gyógypedagógus pálya -
tükör, márkus eszter: Képzési kötelezettség vagy tankötelezettség? Súlyosan-
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halmozottan fogyatékos gyermekek a közoktatásban és Wisinger János:
Cselekvõképesség, értelmi fogyatékosság és gyógypedagógia címmel tartottak
elõadást. (az elõadásokat, amennyiben a GyOSze Szerkesztõségéhez a kézira-
tok nyomdakészen beérkeznek, teljes terjedelmükben leközöljük.) 

a konferencia másnapján, június 24-én szakosztályi üléseken folytatódott a
munka. a szakosztályok ülésérõl ugyan e számunkban külön-külön számolunk be,
ill. az elhangzott elõadásokat is folyamatosan közöljük, amennyiben a kéziratok
nyomdakészen beérkeznek  szerkesztõségünkbe. 

a konferencia harmadik napján, június 25-én is program szerint folytatódott a
munka. a vezetõségválasztó Közgyûlésen mezeiné dr. isépy mária fõtitkár 3 éves
beszámolóját a maGye Felügyelõ Szervének (elnök: Sáhó erzsébet, tagok: dr.
Sass Oszkár és Hajnal Ferenc) a 2004. évrõl szóló jelentése követte. (a jelentést
a maGye székhelyén, 1071 Budapest, damjanich u. 41–43. sz.  alatt és a
GyOSze Szerkesztõségében, 1097 Budapest, ecseri út 3. sz. alatt a maGye
tagok teljes terjedelmében elolvashatják.) a Közgyûlés mind a fõtitkári beszámo-
lót, mind a Felügyeleti Szerv jelentését egyhangúlag elfogadta. a Kiss Tiborné
tagtársunk vezetésével mûködõ Jelölõ Bizottság által elõterjesztett javaslat 
alapján megválasztott új maGye elnökség, valamint az elnökség saját kebelén
belül megválasztott Titkárság névsorát ugyan e számunkban közöljük.

a Közgyûlés után a záró plenáris ülésen Jan Hucik: a gyógypedagógia jelene
és jövõje Szlovákiában, zupko mária: alkotóképesség és kezdeményezõkészség,
Kissné Gerlei marianna: 10 éves az egri Szín-kópék Gyermekzenekar – a tanu-
lásban és értelmileg akadályozott gyermekek zenei nevelése címmel tartott
elõadást. (amennyiben a kéziratok nyomdakészen beérkeznek a szerkesztõségbe,
ezeket az elõadásokat is közöljük.) 

a plenáris ülés és a konferencia Kamper antal elnök zárszavával ért véget. 
a konferencia rendezõi minden elismerést és köszönetet megérdemelnek.

murányi Sándor igazgató vezetésével mindenütt jelen voltak, kérdéseinkre vála -
szoltak, figyelmességükkel elhalmoztak bennünket. 

az iskolában pl. egy nagyon szép és érdekes kiállításra is invitálták a részt -
vevõket. a kiállításon válogatást láthattunk az 1996 és 2004 között az értelmileg
és tanulásban akadályozott gyermekek részére kilenc alkalommal kiírt és megren-
dezett Kárpát-medencei mesemondó verseny-, és Találkozó mesei illuszt rációs
rajzpályázatának anyagából. az évek során legeredményesebben szereplõ intéz-
mények a X. seregszemlén külön díjazásban részesültek: külön díjat kapott Fülek,
Kiskõrös és mohács.

a szabadidõs programok (kirándulások a környezõ vidéken) és a tájjellegû tár -
sas vacsora egy hatalmas sátorban nagyon kellemesek voltak. a meglepetés gyer -
tyás felvonulásra mindnyájan sokáig fogunk emlékezni. 

Találkozunk Hódmezõvásárhelyen a XXXiv. Országos Szakmai Konferen -
cián 2006. június 22-23-24-én. 

Gordosné Szabó anna
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Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Szakosztály
– Salgótarján, 2005. június 24. –

Évek óta, mióta beszámolok az Országos Szakmai Konferenciák Szakosztályi
üléseirõl visszatérõ a tapasztalat, hogy a konferencia két és fél napjából három-
négy óra kevés a sajátos „szak”-, illetve inkább, mert a szak a gyógypedagógia, -
az egyes népességcsoportok kérdéseit, gondjait, eredményeit megtárgyaló 
összejövetelekre. Több oka is van ennek: a szakosztályunk társadalmi illeté kes sé -
gi köre nagyon széles, hiszen érinti az értelmi akadályozottsággal élõ gyermekek,
a kisgyermekek fejlesztését, óvodások, iskolások, szakiskolások egyedi isko -
latípusban történõ nevelését, oktatását, a felnõtt lét támogatásának, kísérésének
ügyét, intézményeink problémáit. maga az intézményi kör, amibõl kolléganõink
és kollégáink jöttek az egyik legnagyobb létszámú, minden megyében, régióban
sok van belõle. Így nem véletlen, hogy egy-egy szakmai konferenciára, ha csak az
érintett közigazgatási egységekbõl jönnek, akkor is az adott délelõttön ötven
feletti résztvevõt üdvözölhetünk. a sokszínûség az igé nyekben is megjelenik.
másfél-két óra a gyermekek problémáira, másfél-két óra a felnõttekére, beleértve
az egyre elterjedtebb audiovizuális bemutatókat, valamint a manapság egyre
erõteljesebben jelentkezõ vitaigényt. Ha csak három-négy elõadás (szorosan
egyenként 20 perces) lenne, és ehhez szólnának hozzá, akkor is kitenne 240
percet. Hiába, olyan idõket élünk, amikor a gyors szakmai változások, újdonságok
mellett a mindennapok bennünk felmerülõ kérdésire, kételyeire nem elégséges ez
a szûk idõ. de nem megfelelõ az sem, amit a plenáris hivatalosságok, repre zen tá -
ciók nyújtani tudnak, vagy az az idõ, amit a szállodai szobákban, kirándulásokon,
étteremben együtt töltünk. ez különben sem erre szánt. 

Így a beszámolót mindjárt azzal kell kezdenem, hogy a meghirdetett
elõadások közül kettõt idõ hiányában még felolvasni sem tudtunk, különben nem
lehetett volna megbeszélni az elhangzottakat. azért a be nem mutatottak tartalmát
is felidézem, ezeket remélhetõleg a folyóiratunkban nyilvánosságra hozzuk.

a gyermekintézmények egyik élõ, és elevenbe vágó gondja ma, és már évek
óta az együttnevelés, a különféle sérültségi fokú, képességû és környezetû 
gyer me kek között. (ezt foglalja össze „az integráció”, a ma még inkább elnagyolt
jel szónak, mint valóságos és eredményes társadalmi cselekvésnek tûnõ gondolat-
köre magyarországon a mi szakmai területünkön.)

az elsõ elõadásban dudás Gyuláné tanárnõ gazdagon illusztrált, meleg gyer -
mekszeretetet sugalló tájékoztatója hangzott el arról a helyzetrõl, hogyan történik
„az értelmileg akadályozott tanulók integrált oktatása az eltérõ tantervû általános
iskolában”. az eltérõ tantervû nagyon tág körre utalhat, itt a tanulásban akadá lyo -
zott felsõ tagozatos osztályról van szó, ahová (hivatali elnevezéssel „középsúlyos
értelmi fogyatékos” – valójában értelmileg akadályozott) tanulókat ültettek. ezt a



ma terjedõben lévõ megoldást hallhattuk, és jó hogy hallottuk, mert az elsõ 
fejcsóváláson túljutva kemény szakmai kérdések fogalmazódtak meg a
jelenlévõkben. az így nevelõdõ gyermekek fejlõdése egyértékûen biztosítható
vajon azokéval, akik nemcsak néhány órában, de egész napjukban, olyan progra-
mokban (tantárgyi foglalkozásokon, gyakorlatokon, terápiákban) vesznek részt,
amelyek fejlõdési tempójuknak, képességstruktúrájuknak, egyéni meg se gí té si és
terápiás igényeiknek, stb. tudásunk mai állása szerint a legjobban meg fe lel nek?
ezek a gyermekek vajon a tanulásban, a viselkedésben, a kommu ni ká cióban, az
ügyességben sikereket élnek meg a többi gyermekkel való versenyben, akik náluk
sokkal „talpraesettebbek?”. És azok hogyan barátkoznak velük? Nem folytatom a
sort, olvasóink elképzelhetik a további kérdéseket, de a válaszokat is.

minden esetre kérdéses az a kezdõdõ (vagy eddig is lappangó) gyakorlat, hogy
az értelmi akadályozottság fizikai-lelki-szociális fejlõdési állapotából jelentkezõ
sajátos nevelési igényt kielégítettnek vesszük a fent jellemzett megoldásban, és
esetleg szülõi kérésre (amelyben gazdasági, kényelmi, tájékozatlanságból adódó
elemek dominálhatnak) elfogadjuk. vajon ez az út hova vezet?

a szakosztály jelenlévõ tagjai és vendégeink úgy ítélték meg, hogy az így lét -
re jött helyzet feltétlen folyamatos vizsgálódást, megbeszéléseket, értékeléseket,
vala mint világos szakmai állásfoglalásokat igényel a tanulásban akadályozottak
iskolái képviselõivel, elméleti szakemberekkel, kutatókkal, közoktatási szerve -
zõivel egyaránt, mert a jól mûködõ magyar gyógypedagógiai iskolarendszerre is
kihatóan, azt erõteljesen befolyásoló tendenciák jelei is felismerhetõk benne.

mede perla fõiskolai tanársegéd a szlovák speciális pedagógia helyzetét, az
ottani tudományos fejlõdést, az értelmi fogyatékosság (mentális retardáció) értel-
mezésének változatait, az iskola szervezetet írta le tanulmányában. ezek az isme-
retek nagyon hasznosak lehetnek, ha arra gondolunk, hogy fõképpen az északi
országrész megyéiben, ahol a közös uniós tagság révén is a kölcsönös látogatás,
tájékozódás gazdagítóan, ösztönzõen hathat. a tanulmányt a Gyógy pedagógiai
Szemlének megjelenésre ajánljuk.

Nagy Tibor – Farkas Judit „iskola a határon, avagy közel negyven év az értel -
mi fogyatékosok szolgálatában” a déli országrészbõl, a dráva partjáról hozott hírt.
egy nagyon szimpatikus, ambiciózus tantestületrõl és iskolájukról, ahova a kis
baranyai községekbõl viszik a szülõk a falusi gyermekeket, értelmileg akadá lyo -
zottsággal élõket, valamint kisebb számban súlyos és halmozottan sérülteket is.
(a manapság elterjedt nagyon pejoratíven értelmezett szóhasználatban vannak,
akik „szegregált intézetnek” is neveznék, de ez a kifejezés igazságtalan és bántó
egy olyan helyre, ami igazán otthon, annak érzik a bentlakók is.) mégis, ahogy
elmondták, õket is fenyegeti/fenyegette a tanulásban akadályozottak intézmé nyé -
be való „beintegrálás” veszélye. a képek világosan beszéltek arról, mit veszíte né -
nek ebben az esetben az itt ma boldogan játszó, munkálkodó, nevelõdõ gyerme -
kek, és az ezt érzékelõ, azért az iskolához bizalommal ragaszkodó szülõk.
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a gyermekekrõl szóló ülésrészt Kisfalvi angéla szentesi gyógypedagógus vi -
deó filmjének bemutatása követte „Kisfiam, Jákob” címmel. a fiú az édesanya
hatodik gyermekeként down-szindrómával született, meleg, tudatosan befogadó
és fejlesztõ családi környezetbe. Életének elsõ négy évérõl nagyon igényes,
pozitív hangvételû könyv is született (Jákob naplója, lpi kiadás), amit haszonnal
forgathatnak szülõk és a korai gyógypedagógiai segítségnyújtásban dolgozó
szakemberek. 

a felnõttek világáról Wisinger János igazgató, a plenáris ülés egyik elõadója
beszélt. a felnõttek támogatásában, életük segítésében gyakran megjelenõ és sok
nyitott kérdést hagyó gondnoksági rendszerrõl, annak gyakorlatáról és erre hatóan
a jogi cselekvõképesség minõsítésérõl szólt. mint írja, õ a gondnokság mai szabá -
lyozási rendszerét a felnõtt értelmi fogyatékosokkal kapcsolatban vitathatónak („a
legborzalmasabb intézménynek”) véli, „ahol látszólag szakmai értékek alapján
szü le tik egy polgárjogi diszkrimináció”, ahol „a szakértõk vizsgálata inkább
vagyon és gazdasági okokból történik, nem nagyon vizsgálják ma a munkavégzõ
képességet”. Felszólít mindnyájunkat is abban a megállapításban, hogy a felnõtt
értelmi fogyatékosok cselekvõképességét kizáró gondnokság alá helyezése kap-
csán „a gyógypedagógiának jelenleg igazán jól feltett kérdései nincsenek”.  

Termann Bernadett különösen élõ gondot érintett vizsgálatával: „Falun, csa -
lád ban élõ értelmileg akadályozott emberek helyzete pest és Nógrád megyében”
címmel. Sok faluban járt, hatvan családot keresett fel, interjúkat készített az érin -
tet tekkel és környezetükkel, így konkrét helyzetképet tud adni, nemcsak munka -
lehetõségekrõl (ami szinte nincs), de személyes vágyaikról, terveikrõl, esetenként
szomorú elmagányosodásukról, az érdekképviseletek jó, és gyenge munkájáról. a
helyzetkép a városok közelében (a pest megyei ÉFOÉSz segítségével) bíztató,
máshol homályos. az elõadás közreadását tanulságosnak tartanánk annál is
inkább, mert a szerzõ talán (ismereteim szerint) az elsõ, aki ilyen mélységben tárta
fel a falusi értelmileg akadályozott, otthon élõ felnõttek helyzetét.

Befejezésül egy nagy szociális intézmény, az ipolypart Ápoló Gondozó Ott -
hon, ludányhalászi,  belsõ életével ismerkedhettek meg a részvevõk Bereczné
Kelemen Éva elõadásában. a történetben jelen van a múlt, egy 1700-as évek ele-
jén épült kastéllyal, a szegénygondozó nõvérek szeretetházával (1929-1950),
majd különféle rendeltetésû egészségügyi intézményekkel. ma 400 ember 
ellátását végzi, így egyike a legnagyobb férõhelyû szociális intézményeknek, ahol
1970-tõl folyamatos változások, minõségi átalakulásoknak, és a fogyatékosok
ellátásában jelentõs szemléletváltási kísérletnek lehetünk tanúi. Hat gondozási
egység (pavilon) nagy intézményt takar. 280 felnõtt értelmi fogyatékos nõ és férfi,
162 pszichiátriai beteg, 50 szenvedélybeteg ápolása-gondozása mellett 48
férõhelyen rehabilitációs célú lakóotthoni ellátást is nyújt pszichiátriai 
gondozottaknak. Számos tervvel, programmal rendelkeznek. az otthon korábbi
„megõrzõ” funkcióját fel kívánják váltani egy újjal. „Támogató, a személyes
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szükségleteket, igényeket figyelembe vevõ, egyenrangú félként elfogadó ellátási
forma megvalósítására törekszünk” idézem az igazgatónõ befejezõ szavait.

az elõadásokat követõ viták arról szóltak, hogy ha kényszerûségbõl egyes
váro  sokban, a tanulásban akadályozottak iskoláiba középsúlyosan értelmi 
fogyatékos tanulókat felvesznek, az együttes oktatást milyen feltételek alapján
kell biztosítani. a hozzászólók sürgették, hogy az iskolák, otthonok esetleges
összevonásának tervérõl kezdõdjék sokrétû, szülõket is bevonó szakmai egyez -
tetés, és a döntéseket az adott megye, régió sajátosságait figyelembevéve hozzák
meg az illetékes hatóságok.

Helyzetkép – Jövõkép? ez is a gyógypedagógia (vagy legalább is jó, ha jelen
van), ez is magyarország.

Hatos Gyula

Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája Szakosztály 
– Salgótarján, 2005. június 24. – 

Gondolatok a fejlõdésrõl

a fejlõdés - változás. a változás nem feltétlenül fejlõdés. 
Napjainkban a hátrányos helyzetû és/vagy fogyatékos, illetve a roma tanulók
hatékony iskolai nevelése elsõsorban a többségi általános iskola befogadóvá téte -
lével, illetve a gyógypedagógiai tudás terjesztésének bõvítését célzó felsõoktatási
intézkedésekkel remél megoldást. 

a többségi általános iskola pedagógusait „érzékenyítõ” programok célozzák.
az integrációt vállaló iskolák és pedagógusok munkájának segítésére kompe -
tencia-alapú programcsomagok széles választéka készül. a gyógypedagógiai tu -
dás terjesztését nagyegyetemek szakindításai tûzik zászlajukra.

Ha a társadalmi érzékenység fogalom jelentésének kibontásához a nyelvi 
tezauruszokhoz fordulunk magyarázatért, azt tapasztaljuk, hogy ebben az alakban
nem szerepel a szótárakban. a szociológia, a pedagógia és a szociálpszichológia
szakirodalmában sem találkozunk a társadalmi érzékenység fogalmával. mirõl
lehet vajon szó?

a társadalmi érzékenység fogalom tartalmát, közgondolkodásbeli jelentését az
utóbbi évek „közélete” munkálta ki. Ha az interneten bármelyik keresõprog ram -
ban „tájékozódunk” a fogalom tartalmi jegyeirõl, az elõítéletesség, a türelmet -
lenség, a közömbösség széles jelentéstartományát megtorpedózó viszonyulások
és cselekvések sora tárul elénk. a társadalmi érzékenységre apellálnak a környe -
zetvédõk, a gyermekvédõk, a nácizmus eszméjét újraélesztõk ellen szót emelõk, a
szexuális bántalmazások ellen fellépõk, a melegek, a pedagógusok, a szegények
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és a fogyatékosok sorsáért aggódók. az Oktatási minisztérium pályázatai. az
egyházak. Hosszú még a sor. Ha sok szempontú és részletes vizsgálódást végez -
nénk, nagy valószínûséggel arra a megállapításra jutnánk, hogy az ember és a
természet alapvetõ szociális-társadalmi-természeti minõségének, az egyenlõség -
nek és a védelemnek az érzelem, a ráció és a viselkedés, tevékenység területén
történõ megsértése elleni fellépésekrõl van szó. 

a nemzetközi szervezetek emberi jogokra és a környezet védelmére vonat ko -
zó állásfoglalásait ma már a világ legtöbb országa elfogadja, beépíti alkotmá -
nyába, és ezzel jogilag szabályozza az országban élõ csoportok együttélését, 
valamint az ember viszonyulását a természeti környezethez. a jogi szabályozás
azonban – úgy tûnik – korlátozott hatékonyságú eszköz az ember és a társadalom
(valós) viszonyainak formálásában. a törvényalkotás és a törvényalkalmazás
szintjén a fogyatékos emberek esélyegyenlõsége, illetve a „cigánykérdés” 
megoldása diszkriminációmentesnek tûnik, a közéletben is egyre ritkábban talál -
kozunk a különbözõség szemléletén alapuló megnyilvánulásokkal, a környezet
pusztításával. a nem fogyatékos és a nem cigány lakosság – úgy tûnik, nem
elenyészõ része – a hétköznapi érintkezés szintjén azonban továbbra is elzárkózó,
idegenkedõ magatartást tanúsít a fogyatékos és a cigány emberekkel szemben. a
szemlélet tehát keményen ellenáll azoknak a társadalmi elvárásoknak, amelyeket
a jog már legitimált.

ezt a szívós ellenállást születnek csökkenteni, helyrehozni a törvények és 
rendeletek, a társadalmi érzékenységet növelõ képzések és a gyógypedagógiai
tudás terjesztésének bõvítését célzó felsõoktatási intézkedések. az utóbbi húsz-
harminc évben a felsõoktatási tantervekben számos stúdium jelent meg az
értelmiségi pályára készülõk felkészítésére. a hallgatók szociológiai, pszi cho -
lógiai, pedagógiai, gyógypedagógiai stb. tantárgyakat tanulnak. igaz, az elméleti
felkészültség csak egy – fontos - komponense a szociálisan érzékeny magatartás
kialakulásának. Új szakmák is születtek a praxis és a felsõoktatás színterein: a
szociális szakembereket (szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus) a
társadalom valós mûködési szabályszerûségeinek felismerésére, komplex elem -
zésére készítik fel, és a mesterségbeli tudás gyakorlati tartalmainak a képességek
fejlesztésével is gazdagított közvetítésével kívánják a szakembereket kompetens -
sé tenni a munkaerõ-piaci, egészségügyi, gyermekvédelmi, oktatási stb. 
problémák kezelésére. a képzések harmadik csoportja a szerves fejlõdést reméli
megsarkantyúzni célirányos oktatással és képzéssel, tréningekkel. Érzékenyítõ
programokkal. Gyógypedagógiai szakok indításával. amennyiben az érzékenyítõ
képzések szakmailag megalapozottak, jó szakemberek bevonásával történnek, és
valóban „csak” az érzékenyítés célkitûzésével gyarapítják a résztvevõk tény tu dá -
sait, érték- és normatudásait, a cél szempontjából jótékony hatásúak. a professzi -
o nális tudás „kiváltását” kevés befektetéssel, olcsón ígérõ gyorstalpalók viszont
nem a társadalom érzékenységének növekedését szolgálják. a pedagógus integ -
rációs tudásnövelését – természetesen az utazó gyógypedagógussal folytatott
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permanens együttmûködés mellett – csak jótékonyan befolyásolhatják a kom -
petencia-alapú programcsomagok. a (regionális) szakindítások akkor szolgálják a
fogyatékos emberek gyógypedagógiai ellátásának jobbítását, a „periféria” szak-
ember-ellátásának javulását, ha jó minõségben történnek. a képzések szemé lyi és
tárgyi feltételeinek kialakítása és folyamatos biztosítása sokoldalú szakmai
együttmûködéseket igényel, a hallgatói létszámokkal is csínján szükséges bánni.

a maGye 2005-ös konferenciáján a szekcióban – folytatva a korábbi
esztendõk gondolati ívét – minden elõadás a változásokról és a fejlõdésrõl szólt.
az ülést Sum Ferenc szakosztályvezetõ elnökölte.

az Értük – velük egyesület vendégeként a szekció külföldi elõadót is
köszönt hetett Kocsubej Galina Nyikolajevna igazgató (804. számú Speciális
(Korrekciós) Általános iskola, moszkva) személyében. a 804-es számú iskola a
moszkva legkiválóbb iskolája kitüntetõ címet viseli, nem kis mértékben a magyar
gyógypedagógiai intézményekben szerzett tapasztalatok és kapcsolatok hozadé -
ka ként – jelezte az igazgató asszony a korrekciós iskola helye és szerepe a
moszk vai oktatási rendszerben címû elõadásában. az iskola korszerû személyi és
tárgyi feltételekkel rendelkezik, számtalan külföldrõl beszerzett és hazai
gyártmányú fejlesztõ eszköze van. Kiváló gyógypedagógusai vannak, mûvészek
segítségét is élvezik a munkában. Nagy jelentõséget tulajdonítanak a szülõkkel
való kap cso latnak, moszkva számos szakképzõ iskolájával is együttmûködnek.
igyekeznek az iskolában olyan személyi és tárgyi feltételeket teremteni, melyek
segítségével peda gógiai és gyógypedagógiai támogatást nyújthatnak a tanulók
egyéni és speciális szükségleteinek kielégítéséhez, társadalmi beilleszkedésük
biztosítá sá hoz. az elõadást popovics József tanár, mentálhigiénikus (Éltes mátyás
Általános iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és pedagógiai Szakszolgálat,
Nyírbátor) fordította.

murányi Sándor igazgató (illyés Gyuláné Speciálpedagógiai Központ,
Salgótarján) az illyés Gyuláné Speciálpedagógiai Központ kialakulása és
mûködése c. elõadásában csatlakozott Kocsubej Galina Nyikolajevna gondolatai -
hoz: a speciális nevelési szükségletû gyermeket adaptálni kell az épek társadal -
mába. Harcolni kíván azon gyakorlat ellen, amely a gyermeket, fiatalt csak a
tankötelezettség idõtartamára kívánja beilleszteni a társadalomba. az iskolai
nevelésnek az a célja, hangsúlyozta a konferenciának otthont adó intézmény igaz-
gatója, hogy önfenntartó munkavégzésre készítse fel a fiatalokat, szegregált, vagy
integrált oktatással-neveléssel, a társadalomnak pedig a felkészült fiatal számára
munkahelyet kell biztosítania. egy erõszakos integrált neveléssel felnõttkorában
szegregálttá válhat az akadályozott fiatal.

az értékelés szerepe a gyógypedagógiában címmel Szabó imre gyógype da -
gógus, igazgató (Bárczi Gusztáv Általános iskola, Szakiskola és pedagógiai
Szakszolgálat, debrecen) tartott elõadást. elméleti igényességgel és az intéz mé -
nyi gyakorlat plasztikus bemutatásával szólt a szöveges értékelésnél alkalmazott
alapelvekrõl, az értékelés pedagógiai és módszertani szabályairól, a tantárgyi
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szöveges értékelõlapok készítésénél alkalmazott szempontokról, majd néhány jó
tanáccsal kínálta meg a hallgatóságot.

Fazekasné dr. Fenyvesi margit fõiskolai docens (Károli Gáspár Református
egyetem és részfoglalkozásban elTe Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai
Kar) és dr. Józsa Krisztián egyetemi adjunktus (Szegedi Tudományegyetem)
egymást követõ elõadásai a diFeR próbasorozat és alkalmazásának lehetõsége a
tanulásban akadályozott gyermekeknél címmel a pedagógiai/gyógypedagógiai
diagnosztikus mérések elsõ kutatási eredményeirõl (közel kilencven tanulásban
akadályozott kiskõrösi 7-16 éves tanuló alapkészségeinek összehasonlító 
vizsgálata) nyújtottak tudósítást. a diFeR adaptálása – számos, e beszámolóban
nem részletezhetõ érv mellett – lehetõséget nyújt a pedagógusnak és a
gyógypedagógusnak az integráció lehetõségének jobb mérlegeléséhez: mutatja a
vizsgált készség tényleges szintjét, összetevõinek fejlettségét, és viszonyít a
„többségi” gyermekek készségstruktúrájához. az elõadás(ok) egyik (látens) 
hozadéka az egyetemközi szakmai kapcsolatok bemutatása és dícsérete volt: az
európai Felsõoktatási Térhez történõ csatlakozásunk – természetesen – magába
foglalja a hazai intézmények együttmûködését is.

Hujber Tamásné gyógypedagógiai szaktanácsadó, fõiskolai gyakorlatvezetõ
(Bárczi Gusztáv módszertani Központ és Kaposvári egyetem Csokonai vitéz
mihály Tanítóképzõ Fõiskolai Kar, Kaposvár) a gyógypedagógiai képzés átala -
ku lása az integráció jegyében címû elõadásában bemutatta a tanulásban akadá -
lyozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus-hallgatók gyakorlati képzését.
Huszonhét intézménnyel kötött a fõiskola megállapodást, amelyekben egységes
követelményrendszer alapján várják a hallgatókat. Szakmailag hatékony megol -
dásnak bizonyult - az elsõ évek tapasztalatai alapján -, hogy az elméleti tárgy okta-
tója egyben gyakorlatot is vezet.

„elfogadjuk, befogadjuk...” az integráció és inklúzió lehetõségei tanulásban
akadályozott tanulók esetében címmel dr. Nagypatakiné Hajzer anna gyógy -
pe da gó gus (arany János Általános iskola és Nyolcosztályos Gimnázium, Száz -
halombatta) védés elõtt álló doktori disszertációja kutatási eredményeit osztotta
meg a hallgatósággal. az elõadás bepillantást engedett a téma gazdag elméleti
hátterébe és a szerzõ empirikus vizsgálatába.

a korszerû gyógypedagógiai intézményhálózat - jól mûködõ praxis alcímet is
adhatnánk dr. Benczéné Csorba margit igazgató (Bárczi Gusztáv egységes
Gyógypedagógiai módszertani Központ, Kaposvár) „Segítünk, hogy segíthess! a
módszertani Központ szerepe az integrációban címû elõadásának. a gyógy pe da -
gó giai szakszolgáltatások és szakmai szolgáltatások pontos tartalmi leírása, a kap -
csolati mûködések kialakításának sikerei és buktatói különösen az átalakulás elõtt
álló gyógypedagógiai intézmények számára jelentettek hasznos információkat.

a gyógypedagógus szakma szerepe, jövõje és érdekérvényesítési lehetõségei
címmel Szabó Ákosné dr. tanszékvezetõ fõiskolai tanár (elTe Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar és részfoglalkozásban Nyugat-magyarországi
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egyetem apáczai Csere János Tanítóképzõ Fõiskolai Kar) a beszámolót bevezetõ
gondolatok mellett megfogalmazta, hogy a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Fõiskolai Kar már az elkövetkezõ esztendõben széleskörû szakmai fórumot kíván
szervezni a társadalmilag hátrányos helyzetek, különösen a szegénység és az etni-
kai alapú hátrányos helyzet, a fogyatékosság, valamint a közoktatási rendszer és a
pedagógiai szakmák felelõssége összefüggései kérdésének. a cél az, hogy a
gyógypedagógiai szakma végre kezdeményezõ módon lépjen föl ebben a félig
nyitott vitában, szerezzen ismertséget és elismertséget szakmai álláspontjának, ha
kell, nézzen szembe az objektív és a szubjektív negatívumokkal és/vagy szaba -
duljon meg azoktól. 

a Kar egyik legfontosabb stratégiai célkitûzése a fogyatékos emberek
életminõségének javítását, társadalmi helyzetének pozitív megerõsítését célzó
aktív szakmapolitikai tevékenység. e cél elérése érdekében ki kell vívnia, hogy a
gyógypedagógiai szakmát és a fogyatékos emberek életét meghatározó döntések
a Kar egyetértése nélkül ne születhessenek, a Kar delegálja képviselõit a döntési
fórumokra. az inkluzív társadalom-felfogás alapján a Karnak aktív és kez de mé -
nyezõ szerepet kell játszania a fogyatékos embereket érintõ szakmai és társadalmi
vitákban.

Szabó Ákosné dr. 

Látásfogyatékosság-ügyi Szakosztály 
– Salgótarján, 2005. június 24. –

a látásfogyatékosság-ügyi Szakosztály idén is komoly érdeklõdés közepette tar -
tot ta meg szakmai ülését.  

a megnyitó keretében Jankó-Brezovay pálné tolmácsolta a távollévõk
üdvözletét: a tanácskozás résztvevõit távolból is szeretettel köszöntötte Kincses
Gyula nyugalmazott igazgató úr, dr. méhes József nyugalmazott igazgató úr, dr.
Csocsán lászlóné professzor asszony (dortmundi egyetem). Jankó-Brezovay
pál né ismertette a szakosztály tagjaival a maGye elnöksége választásának
elõkészítését.

a szakosztály tagjai az alábbi intézményeket képviselték:

1. vakok óvodája, Általános iskolája, módszertani intézménye, Speciális Szak -
iskolája, diákotthona és Gyermekotthona (Budapest)

2. látásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság és Gyógy pe -
dagógiai Szolgáltató Központ (Budapest)

3. dr. Kettesy aladár Általános iskola, diákotthon és pedagógiai Szakszolgálat
(debrecen)
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4. látássérült Gyermekek Rehabilitációs és Oktatási Központja, óvoda, Álta -
lános iskola, és Kollégium; látássérült Fiatalok Rehabilitációs Speciális
Szak iskolája és Szakiskola (pécs)

5. Gyengénlátók Általános iskolája, módszertani intézménye és diákotthona
(Budapest)

6. Éltes mátyás Általános iskola és diákotthona (miskolc)
7. Habilitációs Napközi Otthon
8. elTe Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar látássérültek pedagó -

giája Tanszék (Budapest)
9. vakok Batthyány lászló Római Katolikus Gyermekotthona, óvoda, Általános

iskola (Budapest)
a résztvevõk létszáma 45 fõ volt, a viszonylag szûk szakmai körben ez ismét
tekintélyes létszámnak ismerhetõ el. 

a szakosztály ülését Helesfai Katalin igazgató asszony vezette üléselnökként.
az elõadások a Konferencia központi gondolata köré csoportosultak. 

elsõként Brumbauer magdolna gyógypedagógiai tanár (vakok óvodája, 
Általános iskolája, módszertani intézménye, Speciális Szakiskolája, diákotthona
és Gyermekotthona, Budapest) tartott elõadást a vak gyermekek integrációjának
jelen helyzetérõl, a sikerekrõl és a megoldandó nehézségekrõl. az integráltan ne -
velt, oktatott vak gyermekek száma lassan növekszik. a hazai egyetlen iskola uta -
zó gyógypedagógusai számára rendkívül nagy kihívás a szakmai tudás folyamatos
átadása a látássérült tanulókat befogadó közoktatási intézmények e témában nem
jártas pedagógusai számára. Kidolgozott módszerek, segédanyagok állnak rendel -
ke zésre, melyek további bõvítése várható. Fontos a pedagógusok továbbképzése,
a speciális ismeretek nyújtása. az intézmény vállalja a szakmai fejlesztést, a peda -
gógusok képzését.

másodikként Halmi Krisztina és Tóth mónika gyógypedagógiai tanárok (vakok
óvodája, Általános iskolája, módszertani intézménye, Speciális Szakiskolája,
diákotthona és Gyermekotthona, Budapest) elõadását hallgathatták meg a
szakosztály tagjai. az elõadás a halmozottan sérült vak gyermekek és tanulók
szakszerû ellátását segítõ sikeres HeFOp pályázat megvalósításáról tájékoztatott.
a halmozottan sérültek száma az intézményben növekszik: jelenleg 23 gyermeket
fogadnak, 6 csoportban. Folyamatosan dolgozzák ki a fejlesztendõ területekhez
kapcsolódó szakmai anyagokat, továbbképzési tematikákat. az elõadásban érde-
kes szakmai információkat hallhattunk hollandiai tapasztalatokról is.

a harmadik elõadás videofilm kíséretében hangzott el, Kiss erika gyógype da gó -
giai tanár tolmácsolásában (látásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs
Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ, Budapest). a látássérültek
korai fejlesztését bemutató film remek felvételei betekintést nyújtottak a szakem-
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berek munkájába, a gyermek–gyógypedagógus–szülõ kapcsolatába, meggyõzõen
bizonyítva a szülõk és a gyógypedagógusok közös munkájának szük ségességét, a
látássérült kisgyermek „játszva”-fejlesztésének nehéz szakmai útját. Bár a szak-
osztály tagjai számára nem szükséges a korai fejlesztés haté kony ságát bizonyíta-
ni, a film mégis élvezetes, üdítõ pillanatokat szerzett, és számos új eljárással
ismertette meg a hallgatóságot.

a vak tanulók logopédiai ellátásáról és a gyógypedagógus-logopédusok kez de mé -
nye zésérõl hallhattunk a negyedik elõadásban Szûcsné Göblyös erika és pál zsu -
zsanna tanároktól (vakok óvodája, Általános iskolája, módszertani intézménye,
Speciális Szakiskolája, diákotthona és Gyermekotthona, Budapest). a számadatok
tükrében képet nyertünk a gyakori beszédhibákról, a kezelés lehetõségeirõl. izgalmas
és újszerû kezdeményezésként hallottunk az intézményi logopédiai munkaközösség
létrehozásáról – különösen arról, hogy szeretnének kapcsolatot kiépíteni a többi látás -
sé rültek intézményei logopédusaival. a jövõ az új munkaközösség tagjainak „ke -
zében” van, kívánjuk, hogy az együttmûködés jöjjön létre.

a vakok Batthyány lászló Római Katolikus Gyermekotthona, óvoda, Általános
iskola (Budapest) igazgatója, Fehér anna gyógypedagógiai tanár a család
szerepérõl tartott elõadást. intézményében a gyermekek 25%-a gyermekvédelmi
ellátásban részesül, ez jelentõsen meghatározza a gyógypedagógiai gondozást.
Konkrét esetet bemutatva vázolta fel a gyermeki jogok háttérbe szorulását – a
szülõk közötti viták nyomán pszichiátriai kezelésre szoruló kisgyermek nehéz 
sorsát. Fontosnak tartja, hogy a szülõk lelki és szellemi segítséget kapjanak a
gyermeknevelésben, és kiemelten fontosnak a többnyire negatív példákat
bemutató hírközlõ média pozitív irányú befolyásolását.

lõrincz etel igazgató (látássérült Fiatalok Rehabilitációs Speciális Szak iskolája
és Szakiskola, pécs) igen szép, míves kézmûves tárgyakkal illusztrált elõadása az
intézmény OKJ szakmai képzését mutatta be. a szakiskola szõnyegszövés, kerá -
mia, bõrtárgy-készítés, kosárfonás, takács, gyógynövény-ismerõ-termelõ és szá -
mí tógép-kezelõi oktatást biztosít tanulói számára. az elõadás során vetített képek
is meggyõzõen bizonyították az intézményben folyó szakképzés kidolgozottságát,
szervezettségét.

prónay Beáta docens, tanszékvezetõ (elTe Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Fõiskolai Kar látássérültek pedagógiája Tanszék, Budapest) rendkívül
érdekfeszítõ, egyéni véleményt is tükrözõ elõadást tartott a gyógypedagógusok
képzésének jövõjérõl a Bolognai-folyamat tükrében. ismertette a képzés megvál-
toztatásának elkerülhetetlenségét, a várható képzési szinteket, a képzés felépítését
a kreditek tükrében, az elkészült „gyógypedagógus alapszak” tervét, az elérendõ
célokat. a kiváló elõadás ugyan nem nyugtatta meg a gyógypedagógia jelenlévõ
képviselõt, de segítette a vázolt folyamat megértését és elfogadását.
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az utolsó elõadást Gadó márta docens (elTe Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Fõiskolai Kar látássérültek pedagógiája Tanszék, Budapest) tartotta a látás agyi
feldolgozásának zavarairól. az elõadás számos új szakmai ismeretet tartalmazott:
a változó gyógypedagógiai fogalmak, azok tartalma, a diagnózis felállításának
kérdései. Részletesen bemutatta a centrális látássérülés tüneteit, a társuló neuro -
lógiai sérüléseket, a kóroki hátteret. a számos újdonságot tartalmazó elõadást
videofelvételek támasztották alá. 

a tervtõl eltérõen sajnos nem jutott idõ a Gyengénlátók Általános iskolája,
módszertani intézménye és diákotthona (Budapest) videofilmjének megtekin -
tésére, mely a „láthatóbbá tett világ – a technika a látássérültek szolgálatában”
címmel 2004-ben készült. 

a szakmai tanácskozás rendkívül hasznos volt, a légkör baráti és egyben
szakmai. Javaslatokat idõ hiányában nem tudtunk megfogalmazni.

Külön köszöntjük a XXXiii. Konferencia szervezõit, megköszönve a kiváló
programokat és körülményeket!

Helesfai Katalin, Jankó-Brezovay pálné

Hallásfogyatékosság-ügyi Szakosztály

– Salgótarján, 2005. június 24. –

A hallássérültek tanintézményeinek nyitása

a komplex gyógypedagógiai szolgáltatások irányába

Szakosztályunk több mint 50 résztvevõ elõtt tartotta tudományos tanácskozását. 
dr. Farkas miklós szakosztályvezetõ, üléselnök, a tanácskozás megnyitása

elõtt a következõ bejelentést tette:
„Bejelentem, hogy 1983-óta végzett szakosztályvezetõi megbízásomat újabb

ciklusra nem kívánom meghosszabbítani. Köszönöm minden iskola-igazgatónak
és kollégának a bizalmat és a mindig segítõ szakmai és baráti együttmûködést. a
Hallásfogyatékosság-ügyi szakosztály új vezetõjének – a HiOe-vel közösen -
Bujdosóné arató adriennt, a dr. Török Béla Nagyothallók Általános iskolája
igaz gatóhelyettesét javasoljuk, aki az elmúlt évtizedekben jó kapcsolatot alakított
ki a diszfáziás, magatartászavaros és az értelmileg akadályozott hallássérült tanu -
lók kal foglalkozó kollégákkal és a feladatot szívesen vállalja. a maGye meg -
újuló elnökségébe továbbra is mihalovics Jenõ, Tóth egon és dr. Sári Jánosné
igazgató kollégákat jelöljük.” a szakosztályülés részvevõi a bejelentést és a javas-
latokat nagy többséggel elfogadták és támogatták.
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a szakosztály-ülésen 4 elõadás és 9 beszámoló hangzott el. az elõadásokat a
hallássérültek nevelésének-oktatásának jövõképét meghatározó élénk vita követ-
te.

ljubimov mihail lyvovics, a moszkva nyugati körzetét ellátó Rehabilitációs
Központ igazgatója: a siket gyermekek ellátása moszkva nyugati körzetében
címû elõadásában ismertette az intézményben folyó munkát. a Rehabilitációs
Köz pontban beszédhibás, hallássérült és pszichés fejlõdésben elmaradt gyermekek
komplex diagnosztikai vizsgálatát, és fejlesztését végzik. 30 szakember évente
1000 sérültet lát el. 

a tanácskozás három vitaindító elõadással folytatódott:
mihalovics Jenõ a kaposvári duráczky József pedagógiai módszertani Köz -

pont igazgatója, a HiOe elnöke, „az utazótanári munkakör jogi, pénzügyi és 
szervezési kérdései és problémái” címû elõadásában a következõket mondta: az
a kérdésfeltevés, hogy a hallássérült gyermekek számára az integrált vagy a szeg-
regált oktatás az eredményesebb, nem jó kérdés. Helyes válasz csak arra a kér-
désre adható, hogy „melyik szolgálja jobban az adott gyermekek vagy az adott
gyermek fejlõdését.” a jelenlegi normatív támogatási rendszert az a vád éri, hogy
a fogyatékosok ellátásában dupla finanszírozás történik. az iskola (óvoda) emelt
normatív támogatást kap, ugyanakkor a regionális pedagógiai szakszolgálat utazó
hálózatot mûködtet. a HiOe javaslata: „az ellátott sajátos nevelési igényû gyer -
mek normatív támogatását a tényleges feladatot ellátó utazótanári központ kapja
meg. a gyermek után kapott összeget, szoros elszámolással, kizárólag az ellátott
gyermek ellátására lehet és kell fordítani.” a jelenlegi normatív támogatásból egy-
egy osztályba integrált 2-3 hallássérült gyermek utazótanári ellátása fenntartható,
de az ideális, az ún. „kéttanítós modell” (párhuzamosan tanító és gyógypedagógus
egy osztályban) a normatív támogatásból nem finanszírozható. 

mihalovics szerint nem rendezett az utazótanár kompetenciája, feladatköre és
munkaideje. az utazótanári feladatok teljeskörû ellátáshoz a jelenlegi gyakor lat -
ban a következõ ismeretek szükségesek: -1. Gépkocsivezetés; -2. a jogszabályok
ismerete (közoktatás, gyermekvédelem, egészségügyi ellátás, közoktatási
intézmények mûködése, gyermekorvosi–audiológiai szakellátás, hallókészülékek,
adóvevõk, egyéb eszközök egészségügyi finanszírozása stb.); -3. Személyes kap -
csolat tartása a szülõvel, a jegyzõvel, a védõnõvel; -4. az általános iskolai tanítás
módszereinek ismerete; -5. a csecsemõgondozás és a korai fejlesztés feladatainak
és módszereinek ismerete; -6. a súlyos fokban hallássérültek beszéd-hallásfej -
lesz tésének elmélete és gyakorlata. a felsorolt ismereteket a terapeuta szakos 
képzés során kell oktatni (megszervezve s jogosítvány kedvezményes megszer -
zésének lehetõségét is!). Át kell gondolni a képzésben a tanár és a terapeuta 
szakok szétválasztásának jelenlegi gyakorlatát, mivel a regionális ellátásban
mindkét szakismeretre egyaránt szükség lesz a hallássérültek ellátásában.

az utazótanári munkakör finanszírozása nem rendezett. pl.: Jár-e számukra
gyermekvédelmi pótlék? Hogyan kell elszámolni a heti kötelezõ órán túli vidéki
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kiszállás idejét és költségeit, mi számít be a heti kötelezõ óraszámába? van-e az
utazótanárnak a korai fejlesztésbe vont gyermekekkel kapcsolatosan törvényes
szakértõi joga? Hiányzik a regionális ellátáshoz használt szolgálati gépkocsi 
fenntartásának, üzemanyag-fogyasztásának, amortizációs értékcsökkenésének
költségvetési normatívája stb. a törvényi szabályozására közösen kell szakmai
javaslatokat tennünk!

a Kaposvári pedagógiai módszertani Központban az elmúlt években több
mint 1,5 milliárd forintértékû bõvítés folyt. a teljeskörû gyógypedagógiai szolgál -
tatás feltételei az év végéig teljesen megvalósulnak. az új épületszárny és a régi
épület teljes felújítása után intézményünkben mûködik a régiót ellátó pedagógiai
és utazótanári szakszolgálat és szakmai szolgáltató központ, a korai fejlesztésben
résztvevõ gyermekek és szüleik elhelyezését is lehetõvé tevõ tanácsadó részleg,
logopédiai, konduktív-pedagógiai szolgálat, fizikoterápiás egység. a megyei
Szakértõi Bizottság és Nevelési Tanácsadó is itt kap helyet. Nagy várakozással
tekintünk a 2005 szeptemberétõl induló Gyógypedagógiai módszertani intézetünk
munkájának várható eredményeire.

Bombolya mónika Szakértõi Bizottság-vezetõ: a Hallássérültek Országos
Szakértõi Bizottsága feladata és lehetõsége az integrált oktatás szakmai és finan -
szí rozási támogatásában címû elõadásában összefoglalta az utazótanári mun -
kakörhöz kapcsolódó feladatokat, amelyek jelentõs részérõl a jogszabályok nem
rendelkeznek. Különösen rendezetlen az óvodákban és az általános iskolákban
integráltan oktatott gyermekekkel kapcsolatban az utazótanár rehabilitációs fel -
ada tainak meghatározása, munkaköri leírása és heti munkaideje. pl.: – a peda gó -
gusával vagy szülõvel való megbeszélés ideje. – az egyéni fejlesztés helye és
ideje. – Kivihetõ-e a gyermek az órarendi tanítási óráról? – Heti hány órában
végez zen konzultációt, szaktanácsadást a szülõk, tanítók számára a speciális
fejlesztõ foglalkozások módszereirõl? – stb.. a rendezést az is indokolja, hogy
jelen leg a hallássérült gyermekek és tanulók 43%-a jár speciális óvodába és isko-
lába, 57%-uk viszont már integrált nevelésben-oktatásban vesz részt 

Országos probléma, hogy az emelt normatív támogatást nem közvetlenül az
is kola, hanem a fenntartó kapja, amely belátása szerint osztja szét a több let tá mo -
gatást. a jelenlegi pénzügyi nehézségek miatt ez az összeg gyakran nem jut el a
sajátos nevelési igényû gyermekeket fejlesztõ intézményhez. az elõadó javaslata
szerint az emelt normatív támogatás összegével közvetlenül a feladatot ellátó
iskolának vagy a pedagógiai szakszolgálatnak kell rendelkeznie, s az kizárólag az
adott gyermek fejlesztésére használható, szoros pénzügyi elszámolással.

Bujdosóné arató adrienn, és Farkasné Kovács Beáta a budapesti dr. Török
Béla Nagyothallók Általános iskolája tagozatvezetõ igazgató-helyettesei „a 
tanulásban akadályozott és halmozottan sérült hallássérültek oktatásának hely -
zete, az intézetek közötti módszertani együttmûködés szükségessége” címmel
tartott elõadásukban összefoglalták a más fogyatékossággal együtt járó hallás -
sérült tanulók oktatásának helyzetét. Bemutatták az iskola tanulóinak jellemzõit.
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az adatok azt mutatják a csatlakozó fogyatékosság, a hallásveszteség mértéke és
az iQ értékei alapján, hogy a tanulók összetétele igen heterogén képet mutat
(2005-ben ez az érték 43 és 65 iQ határértékek között szóródott). az ilyen össze -
té telû osztályokban már nem alkalmazhatók az egy évfolyamra kidolgozott tanter -
vek, náluk elsõsorban az egyéni vagy kiscsoportos differenciált módszerek alkal -
ma zása szükséges. mivel országosan növekszik az egyéni fejlesztést igénylõ, hal -
mo zottan fogyatékos hallássérült tanulók száma, szükség van az intézmények
mód szertani együttmûködésére. Szünet után mihalovics Jenõ igazgató vette át az
üléselnöki tisztet. a tanácskozás az intézményvezetõk helyzetelemzésével és
intézményük terveinek bemutatásával folytatódott.

Szõllõsiné Sípos virág a budapesti dr. Török Béla Nagyothallók Általános
iskolája igazgatója arról számolt be, hogy a régi igazgatói lakás átalakításával
lehetõségük nyílt a pedagógiai szakszolgálati feladatokat és egy korszerû 
audiológiai szolgáltatásokat ellátó módszertani intézet kialakítására. a jövõben
magas szakmai színvonalon látják el az intézmény tanulóinak teljeskörû
audiológiai ellátását. Bõvülõ utazótanári hálózatukkal végzik a korai gondozást és
tanácsadást, a fõvárosi óvodákban és iskolákban integrált gyermekek és tanulók
fejlesztését. Fõvárosi beruházással megújult a speciális szakiskolai tagozatuk
épülete. a következõ években bõvíteni kívánják a választható szakmák számát.

Tóth egon a Budapesti Hallássérültek Tanintézetének igazgatója is az
intézmény fejlesztésérõl adott tájékoztatást. Bõvítik a speciális szakiskolai és a
szakmunkásképzést új szakmák oktatásával. Tapasztalatuk szerint az integráló
intézményekbõl az ott tanulók egy része kiszorul, lemarad. ezek számára az intéz -
ményükben biztosítják a speciális képzés lehetõségét. az iskola új elneve zése:
egy séges Gyógypedagógiai módszertani intézmény. az integráltan tanuló hallás -
sé rült középiskolások segítését két utazótanár végzi. a végzett hallássérült fiata -
lok számára szakmaoktatást és továbbképzést biztosítanak, tervezik az utógon do -
zást és a felnõttképzést. ehhez partneri kapcsolatot keresnek civil szervezetekkel,
munkaügyi központokkal. az elmúlt években ehhez az iskola tetõterében alakítot -
tak ki több tantermet és szolgáltató helyiséget.

pásku Tibor a Hallássérültek debreceni Tanintézetének igazgatója elmondta,
hogy az 1903-ban kizárólag siketek oktatására létrehozott intézetben ma már a
tanulók 2/3 része nagyothalló. debrecenben az óvodai oktatás, a korai fejlesztés
megelõzte az oktatási törvényben elõírt szolgáltatásokat. 1994-tõl az intézmény
nevében is megjelent a pedagógiai Szakszolgálat. Kezdetben fõleg korai nevelés,
napjainkban az integráltan tanuló hallássérült gyermekek és tanulók pedagógiai
segítése a fõ feladatuk. Újabb törekvésük a pedagógiai szakmai szolgáltatás 
megvalósítása. a hallássérült tanulók száma a régebbi 150-160-ról mára 100-120
fõre csökkent, ezen belül a halmozottan fogyatékos hallássérült tanulók aránya
nõtt. a felszabaduló tanári állásokat átszervezik a pedagógiai szakszolgálatba.
Jövõ terveikben szerepel az egységes gyógypedagógiai módszertani intézménnyé
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történõ átalakulás. ehhez pályáznak az intézmény bõvítésére, amely megfelelõ
feltételeket tud biztosítani a tervezett új feladatok ellátásához 

mlinkó erzsébet igazgató arról számolt be, hogy az egri Hallássérültek mlinkó
istván Tanintézetében a tanuló-létszáma 1992-tõl nem csökkent, átlag 100-120
gyermeket oktatnak. Náluk is nõ a hallássérüléshez társuló egyéb fogyatékosságú
tanulók száma. a jövõben egerben is lassú létszámcsökkenés várható. az intéz -
mény az elmúlt évben költségvetési pályázatos forrásból megújult és jelentõsen
bõvült. egy éve hivatalosan is megindult a pedagógiai Szakszolgálat. az integrá -
ciót segítõ pedagógiai feladat-bõvítést a fenntartó önkormányzat is támogatja.
Szoros szakmai együttmûködést alakítanak ki a gyermekorvosokkal, az audioló-
giai centrumokkal, a hallássérülteket integráltan oktató általános iskolák kal. a
következõ tanévben 12 hallássérült gyermek integrált oktatását segítik. Ha a tár-
gyi és a szakmai feltételek kialakulnak, módszertani intézményként látják el a
régióban a hallássérültek oktatásával, nevelésével kapcsolatos szolgáltatásokat. 

Fazekas Ferencné a soproni Hallássérültek Tóth antal Tanintézete igazgatója
is a pedagógiai szolgáltatások bõvítésérõl számolt be. elnevezésükben is változást
terveznek: Tóth antal egységes Gyógypedagógiai intézetként kívánnak mûködni.
Terveik között szerepel a beszédjavító általános iskolai tagozat 8. osztályig való
bõvítése; önálló audiológiai vizsgáló kialakítása; 15 millió forint felújítási keret -
bõl többfunkciós sportpálya építése. Befejezik az elavult ablakok cseréjét. a
Soproni egyetem szociálismunkás képzésében gyakorlati terep biztosításával
vesznek részt. 

Nusserné mendler erzsébet a hallássérültek szegedi Klúg péter Tanintézete
igazgatója egy impozáns épületbõvítési, felújítási építészeti látványtervet mutatott
be, amely az intézménybõvítési pályázathoz készült. Ha a fenntartó önkormányzat
támogatásával sikerül a pályázott összeg elnyerése, akkor a következõ években a
sze gedi intézményben is jelentõsen bõvülhet a korai nevelés, a cochleáris imp lan -
tációt követõ hallás-beszéd rehabilitáció és más szakmai szolgáltatás lehetõsége.

mikesy György a váci Cházár andrás intézet igazgatója a következõ tájé -
koztatást adta: Hat évvel ezelõtt a 200 éves intézményt a bezárás fenyegette.
azóta ez a veszély megszûnt, s vác pest megye északi régiójának komplex
gyógy pedagógiai szolgáltatató központja lett. ma már nemcsak a hallássérültek,
hanem más fogyatékos gyermekek ellátása is alapfeladatuk. a jövõben a
szakképzést kívánják bõvíteni. Átjárhatóvá teszik az oktatást a speciális szak -
iskola és a szakmunkásképzés között. az intézményben a hallássérültek száma
csökkent, ugyanakkor nõtt a korai fejlesztésben részesülõ és az integrált oktatás -
ban segített tanulók száma. az elmúlt évben 850 millió forint címzett állami támo -
gatásból új sportcentrum (tornaterem) és új kollégium épült, energiatakarékos
központi fûtést vezettek be, az óvoda tárgyi feltételeit is javították. a 200 éves
váci intézmény megújult tárgyi és szakmai lehetõségekkel kezdi meg mûkö -
désének harmadik évszázadát.
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Kovalinszky pálné a váci Simon antal Beszéd- és Hallássérültek Tanintéze -
tének igazgatója rövid tájékoztatást adott az intézmény történetérõl, szakmai 
feladatainak folyamatos megváltozásáról. az iskola fõ feladata ma már a 
beszédfogyatékos tanulók általános iskolai nevelése, oktatása, valamint pest me -
gye északi régiójának logopédiai ellátása. várható, hogy néhány év múlva a
hallás sérült gyermekek, tanulók ellátása megszûnik az intézményben. addig
azon ban maga és tantestülete tartani kívánja a szakmai kapcsolatot a hallás -
sérültek iskoláival.

az ülés résztvevõi úgy ítélték meg, hogy a javuló tárgyi feltételek és a peda -
gógiai szolgáltatásokkal bõvülõ új, komplex gyógypedagógiai feladatok egységes
szakmai feladatként jelentkeznek valamennyi intézményben. a Hallásfo gya -
tékosság-ügyi szakosztály javasolja, hogy a következõ tanévben a hallássérülteket
oktató iskolák együtt alakítsák ki az új feladatokhoz kapcsolódó szakmai állás -
foglalásukat, javaslataikat. 

dr. Farkas miklós

Mozgásfogyatékosság-ügyi Szakosztály
– Salgótarján, 2005. június 24. –

a maGye idei konferenciájának témáját a gyógypedagógus képzés átalakítása,
az új felsõoktatási törvény szellemében kialakítandó un. Bolognai-folyamat meg-
valósításához kapcsolódó feladatok adták. Szakosztályunk a szomato peda gógus-
képzés új struktúrájának, tartalmának elõkészítéséhez a súlyosan és hal mo zottan
mozgáskorlátozott gyermekek szomatopedagógiai ellátásának különbözõ
kérdéseirõl értekezett. ennek szellemében alakítottuk a szakosztály ülésen elhang-
zott referátumokat, és a szakosztályülés második felében a márkus eszter által
vezetett kerek-asztal beszélgetést. 

a program ünnepi eseménnyel kezdõdött. dombainé esztergomi anna a
zsótér pál alapítvány nevében „zsótér pál emlékérmet” adományozott Hohen -
dorf Csilla gyógypedagógus kolleganõnek. Hohendorf Csilla hozta létre a min -
den ki által csak „Ráby”-nak nevezett intézményt (a mai Csillagház néven ismert
részét a budapesti mozgásjavító Általános iskolának) és indította el fõiskolai
kutatás keretében a súlyosan és halmozottan mozgáskorlátozott gyermekek
gyógy pedagógia nevelését iskolai keretek között. az utódok ezt az iskola teremtõ
tevékenységet köszönték meg az emlékéremmel.

a szakosztályülés elsõ részében Hohendorf Csilla, Németországban élõ és
dolgozó gyógypedagógus kolleganõ tartott referátumot a súlyosan és halmozottan
sérült gyermekek ellátásának tantervérõl, tájékoztatást adott e gyermekek isko -
larendszerû oktatásának koncepciójáról, részleteket mutatva be a fejlesztendõ
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képességek „tantárgyi” elnevezése mögötti tartalmakról. Hohendorf Csilla a tan-
terv és irányelvek megfogalmazásán túl azt az új megoldást is bemutatta, ahogyan
iskola-rendszerû  képzés keretében lehet megoldani a legsúlyosabban és 
halmozottan sérült mozgáskorlátozott gyermekek nevelését-oktatást. a tanterv az
értelmileg akadályozott népesség legsúlyosabb eseteire vonatkozott a Rheinland
–pfalz tartomány szakemberei által kidolgozott program alapján. a tanterv teljes
ismertetése az egyórás referátum ellenére sem volt lehetséges, mégis sok hasznos
útmutatást adott, bebizonyítva, hogyan lehetséges tantervben megfogalmazni az
iskolarendszerû fejlesztõ-gondoskodást.

dombainé esztergomi anna, a mozgásjavító Általános iskola Csillagház
intéz ményének tagozatvezetõje nyolc különbözõ gyógypedagógiai intézmény
körében szervezett intézményközi együttmûködésrõl tartott beszámolót. ennek
keretében a testi-, érzékszervi-, a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulókat
nevelõ-oktató intézmények cserélték ki tapasztalataikat, és fogalmazták meg a
gyógypedagógia új feladatait. ez a beszámoló is a súlyosan és halmozottan fogya -
tékos tanulók helyzetének tisztázását, a gyógypedagógia és a gyógypedagógus-
képzés iránt támasztott új igények megfogalmazását segítette. elõadásában  is -
mer tette a súlyosan és halmozottan fogyatékos tanulók iskolarendszerû oktatá -
sának rendszerét a Csillagházban, kiemelten foglalkozott az un. terápiás-fejlesztõ
csoport munkájával, valamint a fejlesztési területek szerinti belsõ tartalmakkal. 

az egészségügyet Ginczeri patricia és márton zsuzsanna elõadása képviselte
azáltal, hogy bemutatták a kerekesszék használat-tanításának módszertanát a
súlyosan gerincvelõ sérültek rehabilitációjában. a kerekesszék használat-meg ta -
ní tása-begyakorlása a mozgáskorlátozott személyek ellátásában mindenhol meg-
jelenik. Így a szomatopedagógus képzésben jól hasznosítható, összegzõ gya korlati
munkát láttunk.

a szakosztályülés második felében – a hagyományokhoz híven – a „Fiatalok
Fóruma” keretében két újdiplomás szomatopedagógia szakos kolleganõt hívtunk
meg szakdolgozati témájukról, kutatásaikról beszámolni. Csepregi anna
szakdolgozatának azokat az adatait emelte ki, amelyek a súlyosan  és halmozottan
fogyatékos gyermekek ellátásából a gyakorlati munka, a napirend kapcsán mindig
és mindenhol problémát jelenthetnek. a számszerû adatokkal és jól áttekinthetõ,
grafikonokkal ábrázolt felmérés és annak eredményei a fejlesztõ gondozó nappali
munka sarkpontjaira hívta fel figyelmünket.

papp mária a fejlesztõ gondozás részleteivel foglalkozott, kiemelten is a min-
dennapos tevékenyégre nevelést és annak részfeladatait ismertette a súlyosan és
halmozottan fogyatékos gyermekeknél.

mindkét fiatal elõadó jó szakmai felkészültségrõl, elõadói készségrõl tett
tanúságot. Köszönjük elõadásukat és kívánjuk, hogy hasonló felkészültségrõl,
szakmai tudatosságról tegyenek bizonyságot gyakorló szomatopedagógus
munkájuk során is.
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Kerek-asztal megbeszélésen márkus eszter moderátor foglalta össze a ple-
náris ülésen e témában elhangzott beszámolókban, valamint a szakosztályülés
keretében megfogalmazottakat. az elhangzott kérdések és válaszok alapján a leg-
súlyosabban és halmozottan  fogyatékos személyek gyógypedagógiai megse gíté -
sének jövõbeli feladatait a következõkben foglalta össze: 
• az integráció elve a gyógypedagógiai ellátás keretén belül is fontos. a fogya-

tékos, akadályozott gyermekek, fiatalok és felnõttek ellátása „szak ma közi”
ismereteket kíván, és a speciális ellátás keretében a halmozottan fogya tékos
személyek integratív gyógypedagógiai megsegítésére kell a hangsúlyt helyez-
ni. 

• minthogy a súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek gyógypedagógiai
nevelése szakmaközi ismereteket kíván, erre a jövõ gyógypedagógus kép zé -
sében nagyobb hangsúlyt szükséges fektetni. a fejlesztõ iskolák megjelenése
jelenleg még csak gondolat, de a jövõben valóság lesz és erre a gyógy -
pedagógusokat fel kell készíteni. 

• ennek érdekében javasolt lenne a képzésben a szakterületek együtt mû kö -
désének fokozása.

• Jó lenne a maGye OSzK keretében közös témák meghirdetése, a gyógy -
pedagógiai megsegítési mód szerinti szakosztályközi szekciók meghirdetése.

• Javasolt lenne annak elõsegítése, hogy a fogyatékos, akadályozott személyek 
ellátása ne a szintér szerinti kvóta szerint, hanem az adott személy speciális szük -
séglete alapján történjék. ehhez a maGye mint szakmai szervezet a megfelelõ
fórumokon tegyen javaslatot.

Benczúr miklósné dr. – márkus eszter

Logopédiai Szakosztály
– Salgótarján, 2005. június 24. –

a logopédiai Szakosztály népes számú résztvevõ körében tartotta szakosztályi
ülését, eltekintve attól, hogy a logopédusok egy része a maGye ez évi konferen -
ciáját megelõzõ héten a magyar Fonetikai Foniátriai és logopédiai Társaság
kõszegi kongresszusán vett részt. az ország két ellentétes pólusán más-más 
szakembercsoportok vettek részt a szakmai vitákban. a logopédiai Szakosztály a
„Beszédfejlõdési zavarok – Helyzetkép, álláspontok, eredmények, tennivalók”
kerettémával kapcsolódott a konferencia programjához. a vitaindító elõadást
„Beszédfejlõdési zavar kezdetei és folytatása – Terminológia, kritériumfeltételek,
nyomonkövetés, sajátos nevelési igény” címmel Gereben Ferencné tartotta.
elõadásának bevezetõjében utalt a kõszegi konferencián lezajlott terminológia-
vitára, amely az egységes logopédiai és foniátriai nomenklatura kérdéseit 
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tárgyalta. ebbe a terminológia@barczi.elte.hu e-mail címen lehet szeptembertõl
bekapcsolódni a beszédfogyatékosság, a diszlexia és a beszédfejlõdési zavar ter-
minológiájának megvitatása, egységes álláspontok kialakítása céljából. (az
eredményeket a következõ konferencián ismertetni fogják.) Felvetette a korai
logopédiai ellátás több fontos kérdését. a terminológia szempontjából
követendõnek tartotta a német Beszédpedagógiai Társaság szakmai álláspontját,
miszerint azoknak a gyermekeknek az esetében, akik két éves korukig nem
birtokolják az elsõ ötven szót, az elsõ ötven jelentéssel bíró közlésegységet, a
„beszédfejlõdési zavar” diagnosztikus kategóriát alkalmazzák. ezt követte
logopédiai óvodából kilépõ 8-16 éves korú gyermekek nyomon követõ vizsgála-
tának ismertetése, különös tekintettel arra a jelenségre, hogy e gyermekek többsé-
gének sajátos nevelési igénye a magasabb iskolás korban  a verbális típusú
tanulási zavarok különbözõ megjelenési formái, s az ezekhez társuló viselkedé-
szavarok miatt fogalmazódik meg. az elmondottakhoz jól kapcsolódott lõrik
József  „Kisiskolások olvasási hibái” címmel tartott, igen sok újszerû ismeretet
tartalmazó elõadása, amely nyomatékosította, hogy a diszlexia diagnosztizálása,
az olvasási teljesítmény javítása csak alapos, elemzõ, a teljesítmény hátterében
meghúzódó képességzavarok feltárásával lehetséges. az elhangzottakhoz a 
frissen diplomázott négy legfiatalabb logopédus beszámolója kapcsolódott.
Jasper Ágnes  „az auditív és vizuális percepció szerepe a diszlexia jelenségének
kialakulásában”, valamint Hódsági Júlia „a fonológiai diffe renciálás új vizsgála-
ti módszere diszlexiás gyermekeknél” címû elõadásukban a sokat vitatott olvasá-
si zavar  új szemléleti és gyakorlati diagnosztikai kérdéseit mutatták be kutatási
eredmények alapján. Szabó Olga „Szótalálási nehézségek vizsgálata dadogóknál”
címû elõadása felhívta a figyelmet arra, hogy a dadogás jelenségének terápiás
megközelítése nem nélkülözheti annak figyelembevételét, hogy a háttérben a 
verbális tanulási folyamatok gyengesége húzódik meg. Somo gyi Tímea egy új
technikát ismertetett. az „automatikus beszédfelismerõ rend sze rek alkalmazása 
a beszéd érthetõségének objektív megítélésére” a jövõ logopédiai technikái, a 
számítógépes diagnosztika felé nyújtott kitekintést, elõsegítve a tiszta, pontos
hangképzés, egyes  progrediáló orvosi kórképek állapotromlásának megí télését.

a szakosztályi ülést Serfõzõné deák Katalin elõadásában a Nógrád megyei
logopédiai ellátás bemutatása zárta be, amely modellértékûnek tekinthetõ más
helyi szolgáltatási rendszerek számára. ezt követõen került sor a hozzászólásokra,
szakmai vitára. a hozzászólók többek között a logopédiai ellátás romló helyzeté-
re, az integráció veszélyeire is felhívták a figyelmet, amely aggasztó országos
jelenség az ellátást igénylõk számának növekedése mellett.    

Gereben Ferencné dr.
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Autizmus Szakosztály
– Salgótarján, 2005. június 24. – 

a szakosztály munkájában az elmúlt évek hagyományainak megfelelõen szülõk és
szakemberek egyaránt résztvettek. az ülés kezdetén bemutatkozott a vendéglátó
város speciális autista csoportja, mely az elsõk között alakult magyarországon.
ezt követõen a plenáris ülésen elhangzott elõadások, információk összefoglaló
ismertetésére került sor. a területen dolgozó kollégák számára különösen öröm -
teliek voltak a képzési kötelezettekre vonatkozó jó hírek, mivel számos
autizmussal élõ gyermek tartozik e csoporthoz.

a Gyöngyösi autista Segítõ Központ munkájáról Szenek mónika gyógy pe -
dagógus, iskolaigazgató számolt be, különös tekintettel az ott mûködõ általános
iskolára. az iskola jelenleg 25 gyermeket lát el. a tanulók zömmel gyermek -
otthoni ellátásban is részesülnek, így a családok komplex szolgáltatást vehetnek
igénybe. a dinamikusan fejlõdõ aSK az autizmussal élõ emberek teljes életútjára
igyekszik korszerû ellátási formákat kialakítani. az  elõadást gazdag képanyag
tette emlékezetessé.  

az ülésen a program a vadaskert Szakambulancia munkatársainak színvo -
nalas elõadásaival, hozzászólásaival bõvült. prekop Csilla gyógypedagógus rövid
áttekintést nyújtott a vadaskertben folyó, autizmussal kapcsolatos szerteágazó
diagnosztikus, terápiás és kutató munkáról. lázár alpár pszichológus röviden
beszámolt arról a folyamatban lévõ kognitív idegtudományi kutatásról, mely több
partner (Semmelweis egyetem magatartástudományi intézete, OpNi, autizmus
alapítvány Gyermek-és ifjúságpszichiátriai ambulanciája) közremûködésével
folyik a vadaskertben. a kutatás során autizmussal élõ személyek alvás közbeni
agy mûködését vizsgálják.

dr. Bíró andrea gyermekpszichiáter elõadása két fontos témát érintett: az
autiz mus genetikai háttere, valamint pharmakoterápiás lehetõségek a másodlagos
tü netek kezelésében. 

az elõzetesen tervezett programtól eltérõen dr. Balázs anna elõadása elma -
radt, de az egyes oltások (pl. mmR) és az autizmus kialakulásának összefüggését
cáfoló cikkek elérhetõségét, valamint a gyógyulást ígérõ módszerekkel kap cso -
latos alapvetõen fontos információkat ismertettük. 

Õszi Tamásné gyógypedagógus az európa Tanács autizmus-ügyi albizott -
ságának iii. ülésérõl számolt be, melynek munkájában az iCsSzem megbízásából
vett részt. az albizottság a következõ célokat valósítja meg 2006-ig:
– információcsere a tagországok között az autizmus definíciójáról, statisztikai

adatok gyûjtése (pl. gyakorisági adatok az egyes tagországokban).
– az autizmussal élõ gyermekek számára nyújtott szolgáltatások áttekintése,

különös tekintettel az oktatási rendszerre.
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– Tapasztalatok cseréje az egyes tagországok között koherens, nemzeti szintû
autizmus politika megvalósításáról.

– Jó gyakorlatok gyûjtése.
– ajánlások kimunkálása a kormányok számára az autizmussal élõ gyermekek

oktatása és integrációja területén.
az ülés végén a résztvevõk az autizmus Szakmai egyesület által meg -

fogalmazott szakmai állásfoglalás elsõ változatát vitatták meg. az állásfoglalás
célja, hogy felhívja a figyelmet a jó értelmi és nyelvi képességekkel rendelkezõ
autizmussal élõ gyermekek helyzetére a közoktatásban. a vita eredményeként a
következõ javaslat fogalmazódott meg: a HeFOp program keretében kapjon
prioritást az autizmussal élõ gyermekek diagnosztikus és elhelyezési proto -
kolljának kidolgozása. az állásfoglalás átdolgozott változatát az érintettek
várhatóan 2005. õszén kapják kézhez.

Õszi Tamásné

Pszichopedagógia Szakosztály
– Salgótarján, 2005. június 24. – 

a szakosztály ülését az elmúlt évek gyakorlata szerint nagy érdeklõdés kísérte.
Szinte állandó témahozó és elõadó ezeken az alkalmakon Hannuska marianna. a
találkozó szakmaiságának személyes elmélyítése érdekében kísérletet tettünk egy
mûhelymunkára, aminek keretében a résztvevõk saját személyiségükkel dolgozva
élhették át a csoportmunka hatásait.

a szakosztályi ülésen résztvevõ érdeklõdõk két programon vettek részt: 
meghallgatták Hannauska marianna: a szülõkkel való kapcsolat néhány

dilemmája a fejlesztõ munkában címû elõadását, Szarka attila felolvasásában.
ezt követte egy szakmai konzultációs mûhelybeszélgetés az agresszió és féle -

lem, félelem és agresszió témában. 
Hannuska marianna elõadásának felolvasását a résztvevõk gyakran 

kommentálták saját élményeikkel és véleményükkel. Kétségtelenül rendhagyóra
sikerült a téma interpretációja, hiszen a szerzõ elõadói és szakmai személyiségét
nem lehetett pótolni. a téma fõ pontja a terápiás jellegû konzultáció; a konzul tá -
ció; a szülõ-konzultáció; a gyermek-terápiát kísérõ konzultáció; eppel együtt mû -
kö dési javaslatai; valamint a kapcsolati analízis és a konzultáció kölönbözõségei
voltak.

megállapításra került, hogy a pszichopedagógiai megsegítés területére a gyer -
me keknek több mint a felét az iskola vagy az óvoda küldi, bár az önként jelent -
kezõk száma is évrõl évre növekszik. a gyermekek tünetei súlyosságukat illetõen
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széles skálán mozognak, a környezet követelményeinek megfelelni nem képes
gyermekektõl a súlyos neurotikusig, esetleg pszichotikusig.

a szülõvel való együttmûködés jellege mind a gyermek, mind a szülõ 
állapotától függ. mindig az önként jelentkezõknél vannak a legjobb kilátások arra,
hogy eredményes munkát végezhessünk.

Élénk reakciókat váltott ki a jelenlévõkbõl az elõadás azon megállapítása,
hogy a gyermek a szülõvel való függésben és velük szoros érzelmi kapcsolatban
él, ezért a szülõt kell ismernünk ahhoz, hogy a gyermeket megértsük.

Többen saját élményeikkel és tapasztalatukkal erõsítették, igazolták az
elhangzottakat és megállapították, hogy a szakmai beavatkozás elsõdleges célja a
gyermek megerõsítése. 

ezek után jutottunk el a terápiás jellegû konzultáció fogalmáig, amit általában
a szakirodalom megkülönböztet a terápia fogalmától, a folyamat mélységét és a
téma-feldolgozás szintjét illetõen.

Többen reflektáltak a Winnicott-féle terápiás konzultáció célmeghatározására,
aminek a lényege az, képesek vagyunk-e annak a felismerésére, hogy „mi az a leg-
kevesebb, amit tenni kell”. 

a továbbiakban a szülõ-konzultáció tartalmi ismertetésére került sor. a
konzultációs órákon a szülõk felismerésekrõl és ezek nyilvánvaló elhárításáról
vagy tévedésekrõl számolhatnak be. pontosításra került az a szakmai elv, hogy a
terapeuta következetesen csak azokkal a megnyilatkozásokkal foglalkozik, ame-
lyek a gyermek megkezdett terápiájának folyamatába illeszthetõk. végezetül
pedig arról dilemmáztak a jelenlévõk: annak eldöntése, hogy mikor szolgálja a
szülõ múltjának értelmezése a gyermek gyógyulását, olyan kérdés, ami megnyug-
tatóan talán sohasem zárható le.

a szakosztályi ülés második részében mûhelymunka jelleggel terápiás értékû
munkát végeztek a résztvevõk agresszió-félelem, félelem-agresszió témakörben.

a terápiás jelleget a terem átrendezése is elõsegítette, ugyanis körben 
helyeztük el a székeket. volt résztvevõ, akinek ez a munkaforma új volt, volt aki
elmondta azt, hogy eddig nem tudta elképzelni magáról, hogy körben ülve
beszélni tud saját érzéseirõl. volt, aki azt mondta, hogy csak egy- két percre jön
be, az ülés végén jegyezte meg, hogy el is felejtette, közben hová akart még 
ellátogatni.

agresszió és félelem, jelenlévõ fogalmai hétköznapjainknak és megjelennek
munkánk során egyaránt. Saját érzéseikrõl beszélhettek a mûhelymunka
résztvevõi. milyen érzés félni és félelmet kelteni; milyen érzés agressziót elszen-
vedni és agresszívnek lenni; keletkeznek-e testi érzeteink és milyenek, amikor
félünk vagy félelmet keltünk, amikor agresszió ér bennünket, vagy amikor mi
válunk agresszívvé?

minden résztvevõ szót kapott, mindenki meghallgatta a másikat és mindenki
elmondhatta az érzését az ülés végén azzal kapcsolatban, hogy érzi magát most.
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öröm és megnyugvás volt valamennyi résztvevõ érzése és véleménye a szak-
osztályi ülés végén.

Köszönöm minden résztvevõnek, hogy jelen volt, hogy megnyílt, hogy
érzéseirõl beszélt.

Szarka attila

Iskolaegészségügyi Szakosztály
– Salgótarján, 2005. június 24. – 

a szakosztályülés elsõsorban a korai fejlesztéssel foglalkozott. az értelmileg aka-
dályozottakon túl hallássérültek, autisták, súlyos akadályozott beszédhibások
helyzetérõl, a fejlesztés lehetõségeirõl, a probléma új, szakszerűbb megköze -
lítésérõl hallottunk elõadásokat. az érdeklõdés nagy volt, sok kérdés hangzott el,
élénk vita alakult ki.

a program dr. Buday József elõadásával kezdõdött. a down szindróma kuta-
tásának magyarországi történetérõl. Érdekes volt látni, hogy a képzõmû vészetben,
már a 13. századi ábrázolásokon, majd 1800-as években a flamand festményeken
felismerhetõek voltak a down szindróma külsõ tünetei. Napjainkig követte az
elnevezés változását, ill a terápiás próbálkozásokat.

Czenéné Jakus Hajnalka – Klément Józsefné Helyzetkép a korai fejlesztésrõl
Nyugat Nógrádban címmel  a 2000 óta folyó munka eredményeit, nehézségeit
ismertette meg a hallgatósággal. 

varga Gézáné a házigazda Salgótarján képviseletében a saját tevékenységét a
lakatos Katalin által fémjelzett TSmT módszer eredményességét ismertette. a
módszer és a pedagógus rendkívüli fejlesztõ hatásáról szólt, az általa bemutatott,
óvodáskorú gyerekeknél. „a korai fejlesztés rendszere egy intézményben” c.
elõadásában. magáról a rendszerrõl – amely szakmai körökben még egyáltalában
nem közismert – csak kevés szó esett.

Kós istvánné „ a korai gondozás helyzete Kelet Nógrádban” címmel mutatta
be a pásztón és környékén ellátottak helyzetét. Szólt az általános gondokról, arról,
hogy a gyermekek jelentõs számban csak 3 éves korukban kerülnek a rendszerbe,
nincs korai fejlesztõ státusz, az utazó tanárok az iskolai munkájukon túl látják el
a feladatot.

Takács lászlóné hatvani kolleganõ „a korai fejlesztés rendszere Heves
megyében. Team munka egy decentrumban” címmel szép példáját mutatta meg a
különbözõ szakemberek együttmûködésének.

Ébner Gyula a gyöngyösi autistákat újszerûen nevelõ intézményt mutatta be
„autizmussal élõ kisgyermekek korai fejlesztésének lehetõségei egy integrált
intézményben” címû elõadásában. megismerhettük azt a bentlakásos intézményt,
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ahol 3-18 éves autista gyermekek és fiatalok egyéni szükségleteinek figyelembe
vételével team munkában folyik a mindennapi nevelés, a kommunikációs
szükséglet serkentése a legfõbb cél érdekében. az elõadó hangsúlyozta, hogy
ezen a területen hiányoznak a speciálisan képzett gyógypedagógus tanárok.
Hallhattunk az intézmény jövõbeli terveirõl, közöttük a Karácsond melletti építés
alatt álló farmról is. mindezekrõl bõvebben az interneten az autizmus.lap.hu
címen olvashatnak a téma iránt érdeklõdõk.

Gubányi istvánné a váci hallássérültek korai gondozásáról adott korrekt 
helyzetképet „Hallássérültek korai fejlesztése és az integrált oktatás” címmel.

Tóth anikó a budapesti Korai Fejlesztõ Központ szakmai vezetõje, az intéz-
mény sokoldalú tevékenységét ismertette. a több mint egy évtizede mûködõ
intézményben ma már 56 különbözõ képzettségû szakember 160-180 gyerek 
ellátását végzi, több mint 400 vizsgálat mellett. 

az utolsó elõadó S. pintye mária elméleti kérdésrõl osztotta meg véleményét
a hallgatósággal. elõadásának címe: „Korai intervenció vagy korai fejlesztés?”
volt. az újszerû megközelítés a korai intervenció elnevezést tartja jobbnak, mely
közbelépés, közvetítésként a gyerek teljes integrációját segíti a családban,
szeretetteljes légkörben. Fõleg az anya-gyerek kapcsolatra fókuszál. ennek
elengedhetetlen feltétele az elõzõ állapot és a környezet ismerete. Így a segítés tar-
talma, a súlypont változik a mindennapi munkában - hangsúlyozta az elõadó.

Kiss Tiborné – dr. Buday József

A MAGYE Vezetõségválasztó Közgyûlésén 
(Salgótarján, 2005. június 25-én) megválasztott Elnökség tagjai
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