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EREDETI KÖZLEMÉNYEK

elTe Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar (Budapest)
Fonetikai és logopédiai Tanszék

Jól és gyengén olvasó gyermekek
olvasása (idõ- és hibajellemzõk)
II. rész

lõRiK JózSeF

(Közlésre érkezett: 2005. november 21.)

Olvasási hibák. a diszlexiával foglalkozó irodalomban olvasási hibának
tekintik azt az eltérést, amely az elolvasandó (célszó) és az elolvasott 
(realizált) szó között fennáll. Nem egyértelmû azonban, hogy az olvasási 
feladatokban az ilyen eltérés hány hibát eredményez, ugyanis az olvasott szó
nemcsak egy, hanem több szegmentumában is eltérhet a célszótól. a kiváló
hazai diszlexiakutató és -terapeuta meixner i. azt a nézetet képviseli, hogy a
hiba az egységre vonatkozik, tehát – függetlenül a benne elõforduló eltérések
számától – egy hibának tekintendõ. „egységként számítunk egy hibát: ha a
szótagban vagy a szóban több hiba is van, azt egyetlen hibának számítjuk. a
szövegben is szavanként számítjuk a hibákat” (meixner i. 1995, 15).
Ugyanezt a felfogást képviselik mások is (pl. z. matejcek 2003, 369). 

e tanulmány szerzõje azonban úgy véli, pontosabb képet kapunk az
olvasási teljesítményrõl, ha az elõforduló tényleges hibák számát vesszük
figyelembe, s ezzel jellemezzük az olvasást. Hiszen nem pusztán arra
vagyunk kíváncsiak, hogy az egységek elolvasása egyáltalán sikerül-e, hanem
azért vesszük számba a hibákat, hogy feltárjuk a hibás olvasás jelleg -
zetességeit.
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mivel azonban itt a meixner-feladatok elemzésébõl indulunk ki, és a lOV
eredményeit a már korábban bevált eljárás (mOV) tükrében vizsgáljuk, a
meixner-vizsgálat elemzésekor az abban szereplõ – fentebb idézett, vagyis az
egységekre vonatkozó – értékelést megtartjuk, saját eljárásunkban viszont a
hibák valóságos számát vesszük figyelembe. a továbbiakban – az olvasási
idõk összevetéséhez hasonlóan – az olvasásban elõforduló hibák (fentebb
kifejtett, azaz a mOV-ban az egységek, a lOV-nál a betûk) száma alapján
végezzük elemzésünket, s keressük az összefüggéseket a jól és gyengén olva-
sók teljesítményeiben, illetve megvizsgáljuk a „diszlexiás” és „gyengén”
olvasók sajátosságait.

a mOV hibaátlagai azt mutatják, hogy a jól olvasók legkevesebb hibája a
mássalhangzók olvasásában van, a másik három feladatban pedig azonos 
mértékben hibáznak (1,67). a gyengén olvasók hibázása más: minden 
részfeladatban több hibát követnek el, mint a jók, de a legkevesebbet a 
mássalhangzók és a magánhangzók olvasásában (ez utóbbiban õk is többet).
ennél magasabb a hibaátlag a szótagoknál, legtöbbet pedig a szavak 
olvasásakor hibáznak. a szótagoknál 3,5-szer, a szavaknál 5-ször több
egységnél fordul elõ hiba a gyengén olvasóknál. Szignifikáns különbséget a
két csoport között csak ennél a két feladatnál találunk (szótagok: R1 = 222,5,

p < 0,01; szavak: R1 = 224,5 p < 0,01), a magán- és mássalhangzók olvasása

nem tér el egymástól (p > 0,05). Ugyancsak jelentõsen különbözik a négy 
feladatban található összes hiba száma (p < 0,01). 

a gyengén olvasók csoportjának – az olvasási idõknél alkalmazott módon,
vagyis a meixner-kritériumok alapján történõ – felosztása az ott tapasz -
taltakhoz hasonló nehézségeket vet fel. meixner i. szerint diszlexiásnak
tekintendõ az a gyermek, aki az általa megadottnál több hibát követ el.
„dyslexiásnak tekintjük, ha […] az összhiba több, mint 20 […] hibapont.” az
„összhiba” a betû-, szótag-, szó- és szövegolvasásra vonatkozik, s a 
„ráhagyás” a 2. osztályban – szintén közelebbi megvilágítás nélkül – a hibák -
ra is érvényes (meixner i. 1995, 17). a másik idézett munka a hibahatárt 2–4.
osztályosoknál 18-ra teszi (Juhász Á. 1999, 105). 

Ha a fentiek szerint az összes olvasási hiba alapján soroljuk a gyengén
olvasókat a diszlexiások (d) és a gyengén olvasók (Gy2) csoportjába (saját

mintánkban nincs 20 és 21 hibát mutató gyermek, tehát a meixner i. szerinti
„ráhagyás” érvényesül), a d csoportba eggyel több (hét) tanuló kerül, mint
ahányan az idõeredmények szerinti felosztásban voltak, s az „idõi disz lexiá -
sok” közül egy nem kerül be ebbe a „hibázási diszlexiás” csoportba. Viszont
azok közül ketten, akik idõeredményük alapján a Gy2 csoportban voltak,



most hibáik száma alapján a d csoportba kerülnek. más szóval: az „idõi” és
„hibázási diszlexiás” csoport csak részben fedi egymást.

az alábbi adatsor (5. ábra) az így alkotott csoportok összehasonlítását
mutatja be. a Gy2 és d csoport között egyik részfeladatban sincs matema -
tikai lag szignifikáns különbség. Vagyis azt látjuk, hogy a hibák átlagos szá-
mát tekintve nem tér el a Gy2 és d csoport egymástól az egyes meixner-féle
feladatokban, azaz nem olvasnak több hibával a „diszlexiások”, mint a „gyen -
gén” olvasók. az olvasólap egészét tekintve, az összes hibában azonban
kisebb a várható eltérés, mint 5%, vagyis a csoportok közötti különbség szig -
nifikáns. 

a tanítóik szerint jól és gyengén olvasó gyermekek lOV-ban elkövetett 
hibáinak összevetése azt mutatja, hogy jelentõs a különbség a két csoportban
a lOV részfeladatainak olvasásakor, az eltérés mindenütt szignifikáns (BeTû:
R1 = 195, p < 0,05; ÁSz: R1 = 228, p < 0,01; mSz: R1 = 220, p < 0,05; BSz:
R1 = 226,5, p < 0,01; VSz: R1 = 231, p < 0,01). a hibaátlagok a Gy cso -
portban a betûknél 4,5-szer, az ÁSz-nél 2,9-szer, az mSz-nél 1,2-szer, a BSz-
nél 1,9-szer, a VSz-nél pedig csaknem 14-szer nagyobbak, mint a jól 
olvasóknál. a valódi szavakat (VSz) tehát sokkal rosszabbul olvassák el a
gyengén olvasók, többet hibáznak, mint a jók. de a legtöbb hibát nem ez 
utóbbinál követik el, hanem a BSz és ÁSz olvasásakor, legkevesebbet pedig
a betûknél hibáznak. a gyengén olvasók tehát minden feladatban többet
hibáznak. a szórások itt is, akárcsak a mOV-ban a gyengén olvasóknál
nagyobbak.
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5. ábra. a mOV átlagos hibaszámai az egyes feladatokban (pont)



Ha a gyengén olvasókat ennél a feladatnál is – a mOV-hoz hasonlóan – két
(„gyenge” – Gy2 és „diszlexiás” – d) csoportra osztjuk, azt tapasztaljuk, hogy
a „diszlexiások” – a betûolvasást kivéve – minden részfeladatban többet
hibáz nak (6. ábra). a legnagyobb különbség a valódiszó-hibáknál mutatkozik:
a „diszlexiásoké” kétszerese a Gy2-ének. a statisztikai összehasonlítás szerint
azonban sehol, egyik részfeladatnál, de az összes hibánál sem találunk szigni-
fikáns különbséget a két csoport között. 

összefoglalva a hibázási adatok elemzését, elmondható, hogy a meixner-féle
olvasásvizsgálatban jelentõsen különbözik egymástól a J és Gy csoport telje -
sítménye a szótagok és a szavak olvasásában, valamint az összteljesít -
ményben, de nincs eltérés a betûk olvasásában. a lOV olvasásakor minden
feladatban jelentõsen eltér a jól és gyengén olvasó gyermekek hibázási átlaga,
vagyis a J csoport valóban jól, a Gy csoportba tartózók pedig valóban gyen-
gén olvassák el a feladatokat. 

Ha azonban a gyengén olvasókat „diszlexiásokra” és „gyengékre” osztjuk,
a két olvasásvizsgálatban tapasztalt hibák egyik részfeladatban sem térnek el
egymástól. egy különbség azonban van a két csoport között: a mOV-ban az
összes hibát tekintve szignifikáns az eltérés. Végül is tehát – a fentebbi 
kritériumok szerint –„gyengén olvasó” és „diszlexiás” gyermekek olvasási
hibái sem meixner i. olvasásvizsgálatában, sem a szerzõ által összeállított fel-
adatsorban nem különböznek egymástól, azaz (statisztikailag) egyformán,
diszlexiásan vagy gyengén, azonos hibamennyiséggel olvasnak. ebbõl az is
következik, hogy vagy a hibahatárok problematikusak, vagy pedig az eljá-
rások nem érzékenyek a valóban diszlexiás olvasásra. (minden valószínûség
szerint az elõbbi feltevés a helyes.)
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6. ábra. a lOV átlagos hibaszámai az egyes feladatokban (pont)



Hibaelemzés. mint fentebb utaltunk rá, a mOV és a lOV hibaértékelése,
hibameghatározása más elvet követ. a meixner-féle olvasásvizsgálat a
hibásan olvasott egységeket (betûket, szótagokat, szavakat) veszi számba,
függetlenül a bennük található hibák számától, a szerzõ által kifejlesztett 
eljárás pedig a tényleges, valóban elkövetett hibákat. példával illusztrálva: a
gyermek a televízió szót így olvassa: telezívió. a mOV szerint ez egyetlen
hibának tekintendõ, mivel nem azt olvassa a gyermek, ami le van írva, hanem
mást. Kétségtelen, hogy a televízió nem azonos a telezívió szóval, azaz hibás.
de egyetlen változtatás történt-e az olvasásakor? Úgy véljük, nem. a televí -
zióhoz képest a telezívióban megváltozott az elolvasott betûk elhelyezkedése:
két betû helyét cserélte fel az olvasó. Nemcsak a v helye változik meg, vagyis
kerül elõre, hanem a z-é is, azaz kerül hátrább. a két betû helyet cserél 
egymással, egy egységen (szón) belül tehát két hiba fordul elõ. ez egy 
egységnyi hibázás vagy két hiba? meixner i. szerint egy, véleményünk szerint
kettõ. mind a két vélemény elfogadható, de a kérdés az, melyik a pontosabb
megközelítés? Úgy gondoljuk, reálisabban jellemezzük az olvasókat, ha nem
(vagy nem csak) az egységekben történõ hibázást, hanem a bennük tény -
legesen elõforduló eltéréseket is számon tartjuk. az olvasási hibák meg -
ítélésénél a „bemenet” és a „kimenet” közötti különbség, vagyis a célszavak
(egységek) és a realizált szavak (egységek) eltérése a lényeges. 

igen alkalmasnak látszik egy ilyen hibaelemzésre G. peuser (2000)
megközelítése. a szerzõ arra törekszik, hogy a lexikális hibák eltéréseinek
finoman differenciált leírását adja, azaz leírásra, deskripcióra vállalkozik.
Olyan leírásra, amely az afáziák, diszfáziák, diszláliák, legaszténiák stb. etio-
lógiájától független – vagyis jelenségszintû (ti. a jelenségeken, a produkált
szavakon megjelenõ) – hibák elemzését tûzi ki célul.  elveti azt a gyakorlatot
(amely nálunk is honos, és fentebb utaltunk rá), hogy az egyes szavakról 
csupán a helyes-hibás dimenzióban gondolkodjunk, azokat regisztráljuk,
mivel ez csak durván képes jellemezni a hibázásokat, a finomabb különb -
ségeket viszont, amelyek a lexikai szinten fonematikus és grafematikus hibák -
ban jelenhetnek meg, elrejti.

G. peuser az általa eSpa-analízisnek nevezett elemzésben négy hibatípust
külön böztet meg:
• elíziót (hiányt; a továbbiakban: e), amikor a célszó egy vagy több betûje

nincs meg az olvasásban, például televízió > teleízió, talaf > tala,
• szubsztitúciót (helyettesítést; a továbbiakban: S), ilyenkor a célszó egyik

hangja helyett másik jelenik meg, például televízió > tevevízió, tedevízió,
talaf > talat,
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• permutációt (áthelyezést, azaz helycserét; a továbbiakban: p), a célszó
egy, két vagy több hangja helyének felcserélését (ezt a hibatípust a magyar
irodalomban metatézisnek is nevezik), például televízió > telezívió, talaf
> tafal,

• addíciót (betoldást, másként hozzáadást; a továbbiakban: a), amikor olyan
hang jelenik meg az olvasott alakban, amely nem szerepelt a célszóban,
például televízió > televízdió, talaf > talnaf.

Szerinte e négy hibával az elemi hibázási folyamat – akár szóbeli, akár írás -
beli megnyilvánulásról van szó – jól jellemezhetõ. Hangsúlyozzuk, hogy leíró
elemzésrõl van szó: a kimondani (megismételni, elolvasni, leírni, másolni
stb.) szándékozott és a kimondott (megismételt, elolvasott, leírt, másolt stb.)
szavak egybevetésérõl, elemzésérõl. 

a hibaelemzés elsõ lépése a hibáknak a célszavak betûihez viszonyítása,
majd kategorizálása, megszámlálása, és ennek eredményeként a hibázási
index kiszámítása: (hibaszám/betûk száma) x 100. a következõ lépés a hibák
újabb csoportosítása, a hibákért felelõs mögöttes tényezõk feltárása, pl. a
nyelvi, fonetikai (pl. audítív) és grafemikus (pl. vizuális) stb. jellemzõké.

a továbbiakban tekintsük át, hogy az idõ- és hibaelemzésben követett
szempontok szerint – mindkét szempont együttes figyelembevételével – a
„tiszta diszlexiás” és „tiszta gyenge” gyermekek olvasási hibáit mi jellemzi.
„Tisztán diszlexiásnak” vagy „tisztán gyengének” tekintjük azokat a 
gyermekeket, akik a meixner-vizsgálatban – a korábban említetteknek
megfelelõen – mind az idõ-, mind a hibakritérium szerint „diszlexiások” (d),
illetve „gyengék” (Gy2). ilyen gyermekbõl (a tizenegy gyengén olvasóból)
hét van: négy „diszlexiás” és három „gyenge” gyermek.

a következõkben azt mutatjuk be, hogy a „tiszta diszlexiás” és „tiszta
gyenge” gyermekek a lOV szóolvasási (ÁSz, mSz, BSz, VSz) feladataiban
milyen mértékben követtek el elíziós, szubsztitúciós, permutációs és addíciós
hibákat. Ha szóolvasási feladatonként tekintjük át a hibatípusok megjelenését,
az álszavak olvasásakor (7. ábra) a feladatban szereplõ összes betû 8,3%-át
teszik ki a Gy2 csoport hibázásai, míg a d csoport a betûk 15,4%-át olvassa
el hibásan; a különbség 7,1%. mindegyik hiba gyakrabban fordul elõ a „disz-
lexiásoknál”. a legtöbb hiba mindkét csoportnál szubsztitúciós, második
helyen a Gy2-nél a permutációk vannak, a d-nél pedig az elíziók. az elõfor -
dulás szerint a harmadik hiba a Gy2-nél az elízió, a d csoportnál a permu -
táció. legkevesebb hiba mindkét csoportnál az addíció (amely hétszer gyako -
ribb a d csoportnál) és a szubsztitúció alacsonyabb szintjével tûnnek ki. 
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a megfordított szavaknak (8. ábra) a benne elõforduló betûk arányában szá-
mított összes hibája (hibázási indexe) a két csoportnál megegyezik (Gy2:
6,8%, d: 6,9%). a hibaszerkezet azonban eltér: a Gy2 csoportnál egyáltalán
nincs addíciós hiba, és ugyancsak õk produkálnak több szubsztitúciót. ez a
hiba a leggyakoribb mindkét csoportban, az elízió és a permutáció pedig csak-
nem azonos. ebben a feladattípusban a „diszlexiások” az addíció jelenlétével
és a szubsztitúció alacsonyabb szintjével tûnnek ki.

a betûáthelyezéses szavak olvasásában (9. ábra) az összes hiba aránya: Gy2

– 7,8%, d – 16,6%, a különbség 8,8%. a hibaarányokat tekintve az eddigiek -
hez képest megváltozik a kép: mindkét csoportban a permutáció lép az elsõ
helyre (ez érthetõ a szavak „ismerõssége” miatt). a második legtöbbször
elõforduló hiba a „diszlexiásoknál” az addíció, a „gyengéknél” az addíció és
a szubsztitúció. Ugyancsak gyakori (a harmadik) hiba a d csoportban a
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7. ábra. az álszóolvasás eSpa-struktúrája (a betûk %-ában)

8. ábra. a megfordított szavak eSpa-struktúrája (a betûk %-ában)



helyettesítés. ebben a feladatban mind a két csoportnál legritkábban az elízió
fordul elõ. akárcsak az elõzõ két feladatnál, a betûáthelyezéses szavaknál is
azt találjuk, hogy a „diszlexiások” több betoldást (addíciót) alkalmaznak.
Jelentõs a különbség a permutációban (többször fordul elõ szórestauráció,
vagyis a célszó meglévõ szóvá alakítása) és a szubsztitucióban is.

a valódi szavak olvasásában fordul elõ a legkevesebb hiba, de a d csoportnál
kétszer több. a vezetõ hiba mindkét csoportnál a szubsztitúció (10. ábra). a
Gy2 csoport gyermekei a többi hibát gyakorlatilag nem követik el, a d 
csoportban pedig a helyettesítések 60%-át teszi ki a fennmaradó három hiba.

a két csoport négy részfeladatban elkövetett olvasási hibáit összehasonlítva
megállapíthatjuk, hogy a „diszlexiások” hibasorrendje – a legtöbbtõl a 
legkevesebb hiba felé haladva – BSz, ÁSz, mSz, VSz, a „gyengéké” ÁSz,
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9. ábra. a betûáthelyezéses szavak eSpa-struktúrája (a betûk %-ában)

10. ábra. a valódi szavak eSpa-struktúrája (a betûk %-ában)



BSz, mSz, VSz. mindkét csoportnak tehát a legnagyobb nehézséget az
álszavak és a betûáthelyezéses szavak okozzák, míg legkönnyebben, a 
legkevesebb hibával a valóságos szavakkal birkóznak meg. Ha a két csoport
hibázási arányát viszonyítjuk egymáshoz (Gy2/d), azt tapasztaljuk, hogy a
legnagyobb különbség (2,33) a valódi szavak olvasási hibáiban van, ezután –
alig elmaradva – a betûáthelyezéses szavak (2,13) következnek, majd az
álszavak (1,86), de nincs eltérés a megfordított szavak olvasásakor elkövetett
hibákban. 

a bevezetett eSpa-elemzés adatai azt mutatják (bár matematikai 
statisztikai elemzéssel nem tudjuk alátámasztani), hogy a két összehasonlított
csoport hibastruktúrája összességében mennyiségi különbségeket mutat, a 
feladatonkénti megközelítés azonban minõségi (feladatcsoportok és 
hibatípusok szerinti) eltérésekre is következtetni enged. ami a hibaszer ke-
zetet illeti (11. ábra), megállapíthatjuk, hogy mindkét csoport vezetõ hibája a
szubsztitúció (felcserélés). az elízió (kihagyás) és a permutáció (áthelyezés)
a diszlexiásoknál kétszer, az addíció (hozzáadás, betoldás) pedig csaknem
négyszer gyakrabban fordul elõ. 

Ha egyenként vizsgáljuk az úgynevezett „tiszta” diszlexiás gyermekek 
teljesítményét (12. ábra), mindegyik gyermekre jellemzõ közös vonás, hogy
az álszavakat több hibával olvassák el, mint a valódiakat. a mérték azonban
nem azonos. B. B. és B. J. azonos mértékben hibázik mindkettõnél, B. K.-nál
a különbség nem éri el a 10%-ot, d. R. pedig sokkal rosszabbul olvassa el az
álszavakat, mint a valódiakat. Jellemzõ mind a négy gyermekre az is, hogy
ugyancsak gyakran és mindegyiküknél csaknem azonos arányban fordul elõ
hiba a betûáthelyezéses szavak olvasásában, mondhatni, hasonló a 
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11. ábra. a négyszó olvasási feladat eSpa-struktúrája (a betûk %-ában)



hajlandóság a szavak helyreállítására. az egyes feladattípusokban elkövetett
hibák arányát tekintve B. J. profilja a legkiegyenlítettebb, a másik három
gyermekét pedig az jellemzi, hogy az mSz- és VSz-hibák az álszavak és a
betûáthelyezéses szavakhoz képest jóval kisebb arányban fordulnak elõ. az
ábráról azt is megállapíthatjuk, hogy az ún. tiszta diszlexiások feladatprofilja
nem csupán mennyiségi eltérést mutat, hanem az egyes feladatokban elköve-
tett hibák egymáshoz való viszonya is eltérõ, azaz mindegyikük másként
olvas hibásan.

a 13. ábra szerint – amely az úgynevezett diszlexiás gyermekek hibaprofilját
mutatja – a négy gyermek eltérõ mértékû, de vezetõ hibája a szubsztitúció, a
többi hibatípus – d. R.-t kivéve – csaknem azonos mértékben fordul elõ. B.
B. és B. J. hibázási jellemzõje a kiugró szubsztitúció, B. K. hibáit a kis -
mértékû eltéréssel írhatnánk le, d. R.-nél pedig a szubsztitúció és permutáció
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12. ábra. az ún. tiszta diszlexiás gyermekek feladatprofilja (hibaszámok)

13. ábra. az ún. tiszta diszlexiás gyermekek eSpa-profilja (hibaszámok)



magas elõfordulását, a viszonylag gyakori addíciót és a legritkább elíziót kell
kiemelnünk. a hibatípusok gyermekenkénti megoszlása megerõsíti a 
feladattípusoknál leírtakat: a gyermekek között nagyobb a hibák egymáshoz
viszonyított különbsége, mint hasonlósága. B. B. és B. J. között mennyiségi
különbségek vannak, de B. K. és d. R. egymáshoz és hozzájuk képest is
lényeges eltéréseket mutat.

összefoglalás

dolgozatunkban második osztályos általános iskolás gyermekek olvasási
eredményeit mutattuk be. a tanítóik által jól, illetve gyengén olvasó 15 és 11
gyermek, valamint (a gyengén olvasókat két csoportra osztva) „diszlexiás”, és
„gyenge” tanulók olvasását hasonlítottuk össze. az összevetéshez a logopé-
diai gyakorlatban alkalmazott meixner-olvasásvizsgálat (mOV) és a szerzõ
által kialakított olvasólap (lOV) idõ-, sebesség- és hibaeredményeit
használtuk fel. elemzésünk a következõket állapította meg:

mindkét vizsgálati módszerrel el tudtuk különíteni a tanítóik által jól és
gyengén olvasónak értékelt gyermekeket.

a jól (J) és gyengén (Gy) olvasó gyermekek olvasásra fordított ideje
mindkét feladatban szignifikánsan különbözött egymástól. az elkövetett
hibák elemzése azt mutatta, hogy a mOV feladataiban a betûk olvasása nem,
a szótagoké és a szavaké viszont jelentõsen különbözött, a lOV-nál pedig
minden részfeladatban szignifikáns volt az eltérés a két csoport között. a taní-
tók tehát jól ítélték meg tanítványaikat: a jók (J) valóban gyorsabban és (a
mOV betûit kivéve) kevesebb hibával is olvasnak, mint a gyengék (Gy).

a meixner i. által kidolgozott diszlexiakritériumok mentén is össze hason -
lítottuk a diszlexiásnak tekintendõ és a gyengén olvasók olvasási teljesít -
ményét. a két csoport olvasásra fordított összes ideje a mOV-ban jelentõsen
eltért, szintén különbség volt a magánhangzók és a szótagok olvasásában, de
nem találtunk eltérést a mássalhangzóknál és a szavaknál. a lOV feladataira
fordított idõk – a betûolvasást kivéve – mindenütt szignifikáns különbséget
mutattak. az olvasás hibáit elemezve viszont azt találtuk, hogy a mOV rész-
feladataiban nincs különbség a két csoport között (az összes hibát tekintve
azonban van), és nem volt eltérés a lOV hibáit illetõen sem. ebbõl azt a
következtetést vonhatjuk le, hogy a fenti összefüggésben „diszlexiásnak”
tekintendõ gyermekek lassabban olvasnak, de nem követnek el több hibát,
mint a „csak gyengén olvasók”, de azt is fel kell vetnünk, megfelelõk-e a
meixner-féle olvasásvizsgálat diszlexia-határértékei.
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Hibaelemzésünk (amely a lOV hibáin szemléltette az eljárást) egyrészt
azt az irodalomban is gyakran olvasható megállapítást támasztotta alá, hogy a
diszlexiások fõként mennyiségi szempontból térnek el a nem diszlexiásoktól,
másrészt arra utalt, hogy a diszlexiások és nem diszlexiások különbözõ
felada tok ban elkövetett hibái más szerkezetben, a hibák eltérõ megjelené -
sében nyilvánulnak meg. amikor az idõ- és hibakritériumok mentén egyaránt
diszlexiásnak tekintendõ gyermekek hibázásait elemeztük, arra a következte-
tésre jutottunk, hogy mind a feladatonkénti hibaszerkezetben, mind pedig a
hibatípusok megoszlásában eltérések mutatkoznak a gyermekek között. a
mennyiségi különbségek mellett tehát jelentõs különbségeket talál tunk az
olvasási hibázásban, vagyis a hibák (hibatípusok) megoszlása gyer mekenként
más és más.

legalább két további megválaszolandó kérdés adódik az eredményekbõl.
megfelelõek-e azok az eljárások, amelyek a diszlexiás olvasás feltárását 
törekednek megállapítani? megfelelõek-e azok a kritériumok, amelyek a disz-
lexiás olvasás határát megállapítják? 
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A szonifikáció didaktikai vonatkozásai 
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(Közlésre érkezett: 2006. április 5.)

Bevezetés

a hangokból, ritmusokból szerkesztett akusztikus minták egyre nagyobb sze -
repet játszanak a zene és tánctudományok körébe közvetlenül be nem sorol-
ható tanulási folyamatokban is. a szonifikáció adta lehetõségek megjelennek
az alap és  alkalmazott tudományok kutatási projektjeiben, a humán kinezioló-
gia, a sporttudomány, az informatika, a matematika területén, vala mint az
iskolai tanulást segítõ didaktikai megoldásokban. a vak gyermekek számfo-
galmának fejlõdésére vonatkozó kutatások kimutatták az akusztikus organizá-
ció szerepét a számlálásban és megerõsítést nyert, hogy a „hallható hangsor“-
ral való mûveletvégzés nemcsak a vak gyermekekre jellemzõ (ahlberg,
1997). az eredmények didaktikai megújulást indikálnak; a túlnyo mó részt
vizuális észlelésre alapozott szemléltetés felülvizsgálatát, a tanulók hallási
tapasztalatainak célzott, tudatosabb felhasználását a matematikaoktatás te rü -
letén is. 

a pedagógia ma keresi azokat a megoldásokat, új módszereket és szervezeti
formákat, amelyekkel az egyéni tanulási szükségletek kielégítését heterogén
tanulócsoportban is biztosítani lehet úgy, hogy a résztvevõk valamennyien
gazdagodhassanak általa. Így mindazok a tapasztalatok, amelyek a didaktikai
repertoárt ezen a téren bõvíthetik, az iskolai integráció sikeressége szempont -
jából is nagy jelentõségûek. 

Jelen írás bemutatja a szonifikáció pedagógiai vonatkozásait, ismerteti a
témakörhöz kapcsolódó kérdésfeltevéseket, rövid összefoglalást ad a vak
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gyermekek matematika-oktatásában hasznosítható kutatási eredményekrõl.
Felhívja a figyelmet az iskolai integrációhoz szükséges módszertani szem-
léletváltásra. ösztönöz a szaktantárgyak közötti együttmûködésre, új
oktatásszervezési formák kipróbálására, meglévõ didaktikai eszköztár
kibõvítésére.

Szonifikáció megjelenési területei

a szó „szonifikáció” tág értelmezésben „meghangosítást”, szûkebb értelem-
ben adatoknak hangokból és ritmusokból álló, rendszerezett akusztikus
mintákká alakítását jelenti. Sokféle megjelenési formája lehetséges. a
szonifikáció a hang fizikai sajátosságait mint hangerõ, hangmagasság és idõ-
tartam, valamint távolság és irány, használja fel adatmegjelenítési mód -
szereiben. 

a bielefeldi egyetem neuroinformatikai csoportja olyan módszer kifej -
lesztésén dolgozik, amely lehetõvé teszi az akusztikusan ábrázolt összefüg-
gések elemzését (Hermann, 2003). az „akusztikus képernyõ“ különösen jó
szolgálatot tesz olyan esetekben, amikor idõi viszonylatban sok mérési adatot,
azok jellegzetességeit, a normától való eltéréseit kell észlelni és elemezni.
ilyen feladat lehet egy terheléses eKG vagy más hasonló elven mûködõ
készülék adatainak elemzése. Vizsgálatok bizonyítják, hogy a „kiugró“, a nor-
málistól eltérõ akusztikus inger hatékonyabban észlelhetõ hallással, mint sok
esetben vizuális úton, mert az akusztikus tárolás teljesítõképessége idõegység
alatt jobb, mint a vizuális tárolásé. Így lehetségessé válhat például, hogy
bizonyos közlekedési adatokról, az autópályák adott szakaszán különbözõ
idõkben elhaladó autók száma alapján, az akusztikus megjelenítés és
megfelelõ adatsûrítés után, az útszakasz telítettségére vonatkozóan
következtetéseket lehessen levonni. a fizika, akusztika, jelfeldolgozás, zene,
pszichoakusztika, megismeréselmélet és filozófia felismeréseit felhasználó
interdiszciplináris módszer többek között arra a tudományos tényre
támaszkodik, hogy az emberi idegrendszer a betanult akusztikus szignálokra
érzékenyen reagál, még alvás közben is. ismert példa, hogy anyák gyermekük
sírására mély álomból is felébrednek. ez a felismerés lehetõvé teszi, hogy az
akusztikus adatelemzés a tudományos és a mindennapi élet több területén
ellenõrzõ, a vizuális észlelést segítõ, kiegészítõ funkciót láthasson el. 

a mozgás és hang fizikai függvényekkel jól definiálható, elemi
kategóriákkal precízen jellemezhetõ. a humán kineziológiában a szonifikáció
alkalmazását célzó kutatások eredményei más területeken is hasznosíthatóak.
az akusztikus mintaadás elõsegíti a mozgás elemzését és a tudatos, célzott



mozgáskivitelezést. az interszubjektív leképezés által kiegészítõ dimenzió az
észlelés strukturájához. Tudományos princípiáit a fenomenológiai és ter-
mészettudomány-orientált ritmuskutatás és az idegélettani kutatás alapozza
meg. eredményeit a sport és a mozgásrehabilitáció hasznosíthatja (effenberg,
mechling, 1998).

a hétköznapi élet szinte valamennyi területén találkozunk akusztikus
mintákkal, melyek mint jelzések különbözõ információkat közvetítenek szá-
munkra. az utóbbi évtizedben rohamosan megszaporodtak a különbözõ elek-
t ronikus eszközök – mobiltelefonok, fényképezõ- és filmfelvevõgépek,
melyek, kezelésüket megkönnyítendõ, akusztikus jelzésekkel ellátottak.
elterjedésükkel – ezt mindenki magán is észlelheti – egyre jobbak leszünk
ezeknek a szignáloknak a megkülönböztetésében, értelmezésében, gyorsab-
ban tanuljuk meg az újakat és a gyakorlás során egyre differenciáltabb
jelzéseket tudunk azonosítani. 

az iskolai szemléltetésben, a különbözõ tanulási folyamatokban is egyre
nagyobb szerepet játszanak a multimédia körébe tartozó eszközök. Sikeres
“bevetésük” meghatározott képességek (differenciált észlelés, képzelõerõ,
megosztott figyelem, gyors reakció, rövidtávú memória stb.) meglétét és
fejlesztését feltételezi. ehhez szükséges feltételek biztosítása valamennyi
iskolai tantárgy keretében lehetséges. 

a matematikatanítás remélhetõleg a közeljövõben válaszol ezekre a
kihívásokra, és kidolgozza azokat a módszereket, amelyek a szonifikáció adta
lehetõségeket a szemléltetésben a matematika több területén felhasználja
majd.

Szonifikáció és matematikatanítás

Jelen írás nem foglalkozik a meghangosítás informatikai és matematikai prob-
lematikájával, hanem a témához a didaktika oldaláról közelít és a szonifiká-
ciót, mint szemléltetési eszközt mutatja be. a matematika tanítás területén az
eddigi megoldások három csoportba sorolhatóak:

az elsõ csoportba tartoznak azok a példák, ahol a hangok és ritmusok,
azok elemei, tulajdonságai, szerkezete stb. mint akusztikus minták ele-
mezhetõek, „matematizálhatóak“, a benne lévõ elemek és szerkezetek
megszámlálhatóak, számokkal jellemezhetõek. példák: 1. példa: egy 8-as
minta tapsolással vagy kopogással, hallható mozgássorral stb. többféleképpen
is elõállítható, így: ooo ooo oo vagy így: oo oo oo oo vagy így: oooo oooo. 2.
példa: a 8-at zongorán négy egymás utáni kettõs leütéssel elõállítani. 3. példa:
Gyermekrímek ritmuselemei mint megszámlálható egységek a számok
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reprezentánsai: például a hangosan mondott „Gye-re-kek / gye-re-kek / sze-
re-tik / a / pe-re-cet“ mondókarészlet a szótagszám alapján a 13-as szám
szemléltetésére egy lehetõség. a természetes számsor szerkezeti sajátosságait
sokféleképpen lehet akusztikusan bemutatni. Ha a számsor elemeit kopogás-
sal állítjuk elõ és minden ötödiket tapssal helyettesítjük, akkor ebben az eset-
ben a mennyiségi szabályszerûséget követõ tapsolások a számsor öttel
osztható tagjait fogják szemléltetni.

a második csoportot alkotják azok a megoldások, ahol a számok sora egy
hangsor (legtöbbször a C-dúr) elemeihez hozzárendeltek. Így például egy
háromjegyû szám, a 123 a c,d,é hangokkal állítható elõ. Több akusztikus
zsebszámológépeket gyártó cég kínálja készülékein ezt a kiegészítõ
számábrázolást.  Vak gyermekek hat és nyolcjegyű számokat is biztonsággal
felismernek az akusztikus minta alapján. Gyakorlatból tudjuk azt is, hogy
telefonszámok azonosítása – megfelelõ begyakrolás után a billentyűk lenyo -
mását jelzõ hangok sorrendje alapján is lehetséges. 

a harmadik csoportba tartoznak azok a megoldások, amelyek egy adathal-
mazhoz hangok rendezett sorát rendelik hozzá és azok összefüggéseit
akusztikusan ábrázolják. a hallható függvénygörbe sajátosságai, csúcspont,
mélypont, periódikus szakaszai stb. a hozzájuk rendelt hangok és ritmusok
alapján elemezhetõek. 

a számfogalomfejlõdés sajátosságai

a számfogalom kialakulásában jelentõs szerepet játszó részképességek
fejlõdése már a korai gyermekkorban megkezdõdik. a számokra vonatkozó
tudás szinte az egyén egész életén keresztül bõvül és egyre differenciáltabbá
válik. a számfogalom kialakulását szemléltetõ modellek, hipotéziseik, magya -
rázó elveik szerint sokfélék, a számlálás azonban, mint alapvetõ matematikai
kompetencia valamennyiüknek alapeleme. a számlálás matematikai értelem-
ben a megszámlálható mennyiségek és számsorok tagjai közötti egyértelmû
hozzárendelés. az értelmes számlálás a számlálási szabályok betartását jelen-
ti, a gyermek hosszú éveken keresztül jut el erre a szintre, de bizonyos
részkompetenciák már korai gyermekkorban megjelennek (Fuson, 1992). a
hangosan mondott számneveknek és a “rámutatás”-os mozgásnak az „egy az
egyhez“ való egyértelmû hozzárendelés szabályának megtanulása szempont -
jából nagy jelentõségük van (Van den Brink, 1984). a számfogalomfejlõdés
másik fontos eleme az a tapasztalat, amely a különbözõ számosságú csopor-
tokra vonatkozik. a kisgyermek a környezetében különbözõ formákban, téri
elrendezésben találkozik azonos és különbözõ számosságú halmazokkal. a
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tárgyakkal való manipuláció során õ maga is elõállít ilyeneket, és különbözõ
észlelési csatornákon keresztül gyûjti a mennyiségekre, számokra vonatkozó
tapasztalatait. Kis elemszámok esetén a mennyiségek összehasonlítása, a
“kevesebb”, “több”, “ugyanannyi” viszony megállapítása szemlélet alapján is
lehetséges. a vak gyermekekkel kapcsolatos megfigyelésekbõl is tudjuk,
hogy a tapintás korlátozottabb mértékben alkalmas mennyiségek szimultán
észlelésére, mint a látás (Csocsán, 2004). 

a fejlõdés adott szintjén a szám mint absztrakció leválik a konkrét meny -
nyiségekrõl és matematikai mûveletek operatoraként és eredményeként
jelenik meg. a mûveletfogalom kialakulásában a „részek az egészben“ vi -
szony kialakulásának döntõ szerepe van. azok a gyermekek akik sokfélekép-
pen „megélik“ az adott számok bontott alakját, egy számot és annak szerke -
zetét különbözõ érzékszerveikkel megtapasztalják, matematikatanulásuk
során vagy a hétköznapi problámamegoldó szituációkban nem kívülrõl beta -
nult számtényekkel, hanem rugalmasabban választott stratégiákkal számolnak
majd (ahlberg, Csocsán, 1999, Csocsán és mtsai, 2003).

Nagyobb elemszámok esetében mennyiségek összehasonlítása a számlálás
segítségével történik. a gyermekeknél az a felismerés, hogy a számokat
különbözõ tárgyakkal, képekkel, mozgással, hangokkal, ritmusokkal is ábrá-
zolni lehet, a mintahalmaz „bevetéséhez“ vezet. a különbözõ problé-
mamegoldó szituációban a mintahalmaz elemei lesznek azok, amelyek a
valóságos tárgyakat helyettesítik és ezekhez rendelik a számokat. a látó gyer-
mekeknél ilyen szerepet tölthetnek be az ujjak, a golyós számológépek,
korongok stb. 

a kutatási eredmények bizonyítják, hogy a 6-9 éves vak gyermekek spon-
tán nem használják sem az ujjaikat sem más tapintható segédeszközt a szá-
moláshoz. Náluk a „hallható“ számnevek sora lesz a fõmodell, a hangosan
mondott számnevek lesznek a halmaz elemei (ahlberg, Csocsán, 1999,
Csocsán, 2004). ahlberg vizsgálatai arra is rávilágítanak, hogy a számlálás
„hallással“ stratégia a látó gyermekeknél is megtalálható (ahlberg, 1997).

látszólag ellentmondásnak tûnik, hogy az egymás után mondott szám -
nevek egy bizonyos számkörben még „egyszerre hallhatóak”. a rövidtávú
memóriában azonban az elhangzás után még rövidebb-hosszabb ideig meg-
maradnak az akusztikus minták. az ismert, sokat hallott, begyakorlott ritmu-
sok és hangok sora a „szimfónia effektus” modell által szemléltethetõen, alkal -
 masak arra, hogy részeik nagyobb elemszámok esetén is elemezhetõek, meg -
szám lálhatóak, azaz „matematizálhatóak” lehessenek (Csocsán és mtsai,
2003, Csocsán, 2004).

a számolási stratégiákra vonatkozó vizsgálatok egyik jelentõs eredménye
az a megállapítás, hogy a gyermekek az akusztikus számegyenesen nemcsak
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egyesével számolnak, hanem csoportosítva is hallják a különbözõ egységeket.
Hallják a “kettõket”, a hármakat” egy adott számsorban, és problémmegoldó
helyzetben elõ tudják hívni és számolásra fel tudják használni ezeket a
“hangzatokat” (ahlberg, Csocsán 1999, Csocsán és mtsai 2003, Csocsán
2004).

a 2001-2003-ban, a Vakmat3 feladatsorral végzett felmérések megerõsitik
ezeket a megállapításokat (Csocsán, 2002). a Vakmat3 felmérõ a Vakmat 2-
re épül (Csocsán, 1995), és a vak gyermekek matematikai kompetenciáinak
fejlettségi szintjét méri, valamint a terápiás szükségletek behatárolását céloz-
za (Csocsán, 2004). a felmérés során a gyermekek a hallási élményekre
vonatkozó kérdések után szerkesztett akusztikus mintákat kapnak, majd a
minták megismétlése után megállapítják azok elemeinek számosságát. a
zenefával készült akusztikus minták 3-18 elemszámú,  kettes és hármas cso-
portokat tartalmaznak, melyeket ¼ mp-es szünetek választanak el. 

Részletek a feladatsorból:
Szereted a zenét?
Szoktál egyedül játszani a zenével vagy ritmussal? 
megmutatod, hogyan szoktál?
most én mutatok neked egy ritmust, arra kérlek, hogy utánozd le.
Tapsolni szeretsz-e inkább vagy kopogni?
most mutatok még egyet. mondd meg, hány kopogást (tapsolást) hallot-
tál.
Hogyan tudtad, hogy mennyi?
mondok most egy számot, és te „lejátszod“ ezt a számot kopogással,
dobolással vagy ahogyan szeretnéd!
most zenefával készített példákat hallasz. Kérlek, ismételd meg kopogás-
sal (tapsolással). 
meg tudod-e mondani, mennyi ütést hallottál?

a Vakmat3-mal 2003 óta vizsgáljuk a vakok iskolájába járó gyermekeket. az
akusztikus mintákkal végzett feladatok eredményei alapján megállapítható,
hogy a 6 és 7 éves, más csatlakozó rendellenességgel nem bíró gyermekek
körében tíz közül nyolcan a 10-es számkörben, hatan 12-es körben és négyen
18-as körben minden adott mintát matematikailag elemezni tudtak. a minta
elhangzása és a gyermekek válasza között 1- 5 mp-es idõtartamokat mértünk.
ezek az adatok mutatják, hogy a gyermekek az elhangzás után még 
„hallották” a fejükben a mintát, mint egészet és annak részeit, és képesek vol-
tak a minta elemeinek számát megállapítani. a zenei elõkészítõ foglal -
kozásban résztvevõ gyermekek jobb teljesítményt mutattak. ez megerõsítette
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az ide vonatkozó korábbi megállapításokat (Csocsán, 2000, Csocsán és mtsai,
2003)

a vak gyermekek bevonásával végzett felmérések egyértelmûen bizo -
nyítják, hogy  gyakorlással egyre hosszabb (több elemszámú) és összetettebb
(komplex struktúráltságú) akusztikus minták megtartása lehetséges. az erre
vonatkozó gyakorlatok azt eredményezik, hogy a fejben való számláláskor
egyre több hangot tudnak a gyermekek hallani 1-20-as körben és ezt a képes -
séget a matematikai problémamegoldás során felhasználni. Ugyancsak egyér -
telmûen bizonyítható, hogy a rész az egészben reláció megélése akusztikusan
nagyobb számok esetén is lehetséges, míg az a tapintás esetében, ahol ez a
körülményektõl függõen csak legfeljebb a hatos számosságig terjed (Csocsán,
2004).

Felmerülõ kérdések a kutatás számára

az akusztikus minta minõsége nagymértékben befolyásolja annak megtar -
tását. a megtartás függhet attól például, hogy az elemek milyen eszközzel
elõállítottak, mennyire hangosak, a csoportok felütéssel kezdõdnek-e vagy
anélkül, milyen hosszú szünetek vannak a csoportok között, vannak-e 
ismétlõdések stb. 

az akusztikus észlelés szervezõdésére vonatkozó neuropszichológiai
kutatások a következõ kérdésekre keresik a választ: „milyen strukturákban
szervezõdnek az akusztikus ingerek?“, „milyen körülményektõl (a minta ele-
meinek száma, szerkezete, idõtartama stb.) függ a megtartás és felidézés?“,
„Hogyan integrálódnak ezek a benyomások nagyobb szemléleti egységekbe?“
(Winkler, Cowan, 2005)

a szakdidaktikák (matematika, fizika, zene) együttmûködése segítségével
olyan kérdésekre is választ lehet várni, hogy milyen „meghangosítási“ 
eljárásokat lehet szemléltetõ eszközként alkalmazni és milyen legyen az a
megcélzott szonifikációs alapismeret, képesség, amely a tantárgy tanterveibe
is belekerülhet. ezen a területen a vak gyermekek oktatása során már bevált
megoldások, mint átveendõ példák jó szolgálatot tesznek. Karshmer és
Bledsoe (2003) ezeket a megoldásokat két csoportba sorolják. az un. „audio-
segédeszközök“ olyan software-ek, amelyek a vizuális jelek, szövegek, ábrák
stb. verbális leírását, áttételét teszik lehetõvé. a másik csoportba tartoznak
azok a megoldások, amelyek a szonifikáció fent leírt módszereivel az adatok
„meghangosításával“ a függvényelemzést segítik. 

Feltehetõen olyan mûvészeti irányzatok, ahol a téri dimenziókat 
hangzatokkal ábrázolják, szintén felhasználhatóak lesznek a vak gyermekek
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geometria tanításához és sikerül adekvátabb szemléltetést megkínálni a látó
gyermekeknél alkalmazott modellek haptikus áttétele helyett.

megoldásra váró feladatok a pedagógiai gyakorlatban

a szórakoztató médiák, elektronikus játékok már széleskörben alkalmazzák
azokat az akusztikus megoldásokat, melyek hatékonyan segítik a vizuális ész-
lelést, a kognitív feldolgozást és motiválják olyan képességek fejlesztését,
mint figyelem, koncentráció, emlékezet, kombinálókészség. az interaktív
játékok által fejlõdik a  mozgáskoordináció, a szenzo-motoros részképességek
összerendezõdése. ezeknek a tapasztalatoknak az iskolai tanulási folyama -
tokra vonatkozó tanulságai is vannak. a didaktika feladata ezek elemzése és
eszköztárába való beépítése.  a ma elsõosztályosai más tapasztalatokkal jön -
nek az iskolába, mint a húsz vagy akár tíz évvel ezelõtti iskolakezdõk. az
utób bi években feltûnõen megszaporodtak a digitális vizuo-akusztikus játé -
kok, és egyre több gyermeknek van már mobiltelefonja. ezek az eszközök
válto zatos akusztikus jelzéseket alkalmaznak, használójuk pedig egyre hosz-
szabb terjedelmû és sokféle egymástól eltérõ jelzéseket tud megkülön böz -
tetni. ezek a tapasztalatok jól hasznosíthatóak az iskolai tanulási szituációk -
ban is. a következõkben didaktikai meggondolásokkal, javaslatok kal szeret -
nénk segíteni az akusztikus minták felhasználását, a hallási figyelem fejlesz -
téséhez – elsõsorban a matematikatanítás területén.

az óvodapedagógia és a gyógypedagógia  célzottan alkalmazza a zenét és
táncot. a didaktikai megoldások sok eleme átvehetõ és továbbfejleszthetõ az
általános iskolában is. az alapfokú matematika-oktatás feladata a gyermekek
tapasztalatait kihasználva segíteni a matematikai absztrakciók, képességek és
készségek fejlesztését. a túlnyomórészt vizuális eszközökre felépített
szemléltetés, sok esetben a vizuális túlkínálat, nem segíti, hanem akadályoz-
za a koncentrációt és ezáltal a gondolkodási kompetenciák, mint például az
általánosítás kialakulását. a hallási észlelésre alapozott kiegészítõ szemlél -
tetések – egyénenként különbözõ mértékben – segíthetnek áthidalni ezeket a
nehézségeket. Feltehetõen látó gyermekek között is egyre többen lesznek
majd olyanok, akik a megfelelõ akusztikus fejlesztés után  a „hangos szám -
egyenest“ használják majd fõmodellként a számolás során. Ugyancsak jó
megoldást kínálhat az akusztikus mennyiség szemléltetés azoknál a gyerme -
keknél is, akiknél a manipuláció illetve a mozgássérülés következtében a
vizuális észlelés megnehezített. 

a matematika módszertanára vár az a feladat, hogy felismerje, értelmezze
rendszerezze és kiegészítse azokat a tapasztalatokat, amelyeket a gyermekek
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az iskolát megelõzõ életszakaszban szereztek, és segítse felépíteni a hidat az
akusztikus minták, hangképek és a matematika között.  

Javaslatok a fejlesztõ fogalkozások témáira:
1. a rövidtávú hallási emlékezet kapacitásának növelése, stratégiák tanulása

a „szimultán” hallási képesség fejlesztésére
2. egy hang (hangok) fizikai tulajdonságainak (magasság, hangerõ, 

idõtartam, minõség, növekedés, fogyás, fokozás stb.) megkülönböztetése,
tudatosítása

3. Hangképek, akusztikus minták elemzése: szerkezetek – ismétlõdések, rit -
mus, párhuzamosság, szimmetria, arányok stb. – észrevétele, létrehozása

4. akusztikus minták elemei számának és szerkezetének matematikai fogal-
makkal – számmal, relációkkal – való kifejezése

5. Sorozatképzés, csoportosítás akusztikus elemekkel
6. Számok és a számok közötti relációk akusztikus elemekkel való kifeje -

zése, szemléltetése (Varga és mtsai, 1980; Csocsán és mtsai, 2003)
7. más érzékszeri csatornák által, mozgással szerzett tapasztalatok össze -

hasonlítása, matematizálása.
Olyan integratív osztályokban, ahol vak tanulók látó társaikkal tanulnak
együtt, az akusztikus szemléltetés egy olyan lehetõség, amely „idõ-gazda -
ságossá” teheti a tanulás-tanítást, és alkalmat ad arra, hogy a látók tanulási
stratégiákat tanuljanak vak társaiktól. 

összefoglalás – kitekintés

Jelen dolgozat elsõsorban a matematika tanításra koncentrált, a hangot, a rit-
must mint mennyiségélményt elemezte. azzal, hogy példákat és fejlesztési
javaslatokat mutatott be, szerette volna felhívni a figyelmet az érzékszervi
tanulás, elsõdlegesen a hallási élmények jelentõségére az iskolai tanulási
folyamatokban. a „minden érzékszervvel tanulni” módszertani alapelv 
nemcsak a gyógypedagógiai megsegítésre szoruló tanulók fejlesztését szol -
gálja, hanem a különbözõ tanulási feltételekkel együtt tanuló csoportokban
való tanítás – tanulásnak is elengedhetetlen feltétele. az akusztikus inger -
komp lexusok feldolgozására koncentráló alapoktatás fejleszti a tanuló akusz -
tikus figyelmét, emlékezetét, segíti a beszédmegértést, a kommuni kációs
kompetenciák, ezen belül az  olvasás – írás megtanulását, valamint a zenei és
mozgásos készségek és képességek fejlõdését és a kreativitást.  a szonifiká-
ció technikai lehetõségei, az akusztikus függvények elemzésének élettani,
pszichológiai elméleti kutatási eredményei bõvítik majd a szakdidaktikák
(matematika, fizika, informatika, biológia stb ) eszköztárát, és talán a nem is



olyan távoli jövõben új hanganalizáló munkaterületek is megjelennek majd,
bõvítve a nem túl széles kínálatot a látássérültek rehabilitációja területén is. 
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A gyermek szocializációját elõsegítõ
tényezõk a korai gyógypedagógiai 
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(Közlésre érkezett: 2006. július 11.)

az értelmileg akadályozott kisgyermekek fejlõdésének éppen úgy, mint az ép
gyermekekének, elsõdleges és meghatározó színtere a család. a legtöbb hatás
e szférán át jut el az emberhez. a családi miliõ és a családtagok hozzáállása
döntõen befolyásolják/ elõsegítik, vagy hátráltatják azokat az igyekezeteket,
amelyek a szakemberek fejlesztõ munkája során a gyermek fejlõdését pozitív
irányban vannak hivatva eltéríteni.

Sok remek tapasztalat és elméleti megfontolás hátterû anyag látott 
napvilágot, amelyek a fogyatékos gyermekek fejlesztéséhez adnak támpontot.
Természetesen mindig a szakember (gyógypedagógus) feladatának és 
kompetenciájának kell maradnia a rendelkezésre álló eszközök és technikák
tárházából azok kiválasztása, amelyek az adott gyermek éppen aktuális 
szintjén a fejlesztést, illetve a másodlagos sérülések elkerülését optimálisan
szolgálják.

a legjobban képzett és legtapasztaltabb szakember sem érhet célt 
munkájával, ha figyelmen kívül hagyja vagy félreértelmezi azokat a környe -
zeti, családi jellemzõket, amelyeken munkája sikere áll vagy bukik. meg kell
nyernünk a szülõk beleegyezését és együttmûködését, fel kell tudnunk 
használni azokat a tudásokat, amelyek a gyermekrõl szólnak, de amelyeknek
egyedül csak a közvetlen hozzátartozók lehetnek birtokában.
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az 1970-es évektõl kezdve a kisgyermek fejlõdését befolyásoló
tényezõket az úgynevezett „tranzakcionális modell” keretében értelmezzük,
melynek lényege, hogy a megszületett gyermek kompetenciáját hangsúlyozza
a saját környezete rá vonatkozó reakcióit illetõen, vagyis kimondja: a
gyermek fejlõdésének egyéni mintázatai a gyermek és környezete közti
kapcsolatból eredõ speciális mintázatok (Shea & Bauer,1997, 196). egy 
kommunikációs probléma tranzakcionális fejlõdését a következõképpen
ábrázolják: 

2. az anya megváltozott interakciója a gyermekkel

1. Problémás szülés 3. a gyermek kevéssé válaszképes

7. A gyermeknek nehézségei lesznek 4. az anya úgy látja, hogy gyermeke
a korai kommunikációs jártasságok problémás, keveset lép interakcióba
terén vele

6. az anya kevésbé interaktív 5. a gyermeknél kevesebb pozitív 
válasz váltódik ki. Növekszik 
a figyelem felkeltését célzó 
negatív kísérletek száma
(sírás, visítás, felpörgés) 

1. ábra: a kommunikációs zavar tranzakcionális fejlõdése (Shea&Bauer, 1991)

egy kísérlet a szocializációs hatások komplex magyarázatára

Értelmi akadályozottság esetén a kisgyermek másságának tudata, az 
életfeltételek és életkilátások bizonytalansága, a gyakran elõforduló testi elté-
rések, és az, hogy az újszülött  több esetben az anyától elszakítva, kórházi
ápolásra szorul, önmagukban is rossz helyzetet teremtenek az indulásnál.
Kognitív és percepciós gyengeségük miatt interakcióba jóval kevesebb
alkalommal lépnek, mint épen fejlõdõ társaik. a szülõk nem, vagy csak 
nehezen képesek értelmezni gyermekük jelzéseit, aminek következtében a
gyermek még gyenge interakciós próbálkozásai alkalmával sem kap pozitív
visszajelzést. az ördögi kör beindul.

a korai gyógypedagógiai segítségnyújtás szükségessége ma már nem
kétséges. annál jellemzõbb viszont – amellett, hogy az országban minden 



kisgyermekhez és családhoz eljusson a szükséges segítség – az a törekvés,
hogy minél intenzívebb, lényegre törõbb és hatékonyabb legyen ez a munka.

a szocializáció feltételeinek összetevõit és szintjeit vázolta Geuelen és
Hurrelmann (1980) nyomán Thomas (1991) egy un. „struktúramodellben”,
amely egyéni, interakciós, intézményi és társadalmi szinten mutatja be azokat
a helyszíneket és tevékenységeket, amelyek egymással kapcsolatban állnak,
és hatást gyakorolnak a személyiség fejlõdésére, szocializációjára.
alapgondolatuk, hogy az ember személyiségének egyetlen jellemzõje sem
alakulhat ki a társadalmi és környezeti hatásoktól függetlenül, hanem konkrét
élethelyzetben társadalmilag és történelmileg meghatározott. ahogy a
kognitív fejlõdés és a beszédfejlõdés fejlõdési fázisai az organikus bázis
fejlettségétõl függnek, tartalmi alakulásuk és kulturális jelképrendszerük tár-
sadalmi és szociális faktorok függvénye. 

a társadalom ökonómiai, technológiai, politikai, 
szociális és kulturális  felépítése Társadalmi szint

Szociális intézményrendszer 
(hivatalos rendelkezések, szociális
ellenõrzés, érdekképviselet, stb.)

Szervezett szocializációs intézmények 
(óvodák, iskolák, fõiskolák, 
szociálpedagógiai intézmények, stb.) Intézményi szint

Kiscsoportok és szociális háló
(család, rokonok, kortárscsoport, baráti kör, stb.)
Közvetlen szociális és térbeli környezet Interakciós szint

Személyiségfejlõdés fizikai és pszichés sajátosságok Individuális szint

2. ábra: a szocializáció feltételeinek strukturális modellje (Thomas, 1991).

az ábra szemléletesen mutatja, hogy a fizikai és pszichés adottságok mellett
a személyiségfejlõdésre leginkább a közvetlen szociális és a térbeli környezet
hatnak. ezek az interakciós és intézményi szint összetevõibõl képzõdnek –
amelyekre a társadalmi szint hatással van. 

a felvázolt modell alapján nézzük meg, milyen hatások adódnak nálunk a
korai gyógypedagógiai beavatkozás idõszakában az értelmileg akadályozott
gyermek és családja körében:
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– az intézményi szintet tekintve megtaláljuk a hivatalos rendelkezéseket
(lsd. a gyermek státuszának leírása team-munkában), illetve a rendel -
kezések végrehajtásának színhelyeit, eszközeit (vizsgálatot végzõ szakem -
berek, vizsgálati eszközök). a szervezett szociális intézmények ebben az
esetben a korai fejlesztést végzõ, ambuláns, vagy – kisebb arányban –
utazó gyógypedagógiai szolgáltatások, amelyek a hivatalos rendelkezések
alapján mûködnek és szoros kapcsolatban állnak a gyermek környezeté -
ben megtalálható kiscsoportokkal, melyek közül a kisgyermek számára a
legfontosabb a család; 

– a szervezett szocializációs intézményekre jellemzõ azon túl, hogy intéz-
ményesek, az interakciós szint is, hiszen a gyermek érdekében a család és
az intézményben dolgozó szakemberek szorosan együttmû köd nek. ez az
együttmûködés a fejlesztés egyik alappillére. a társadalmi szinten meg-
nyilvánuló hatások által behatárolt szociális intézmény rend szer (rendel-
kezések) nagyrészt szabályozza tehát a szervezett szociali zációs
intézmények mûködését (korai fejlesztés intézményei), de ugyan erre
hatással van a család is, elvárásaival, igényeivel, élethely zetével.

a család mûködésérõl

a fogyatékos gyermek családjára, valamint a szakemberek és a családtagok
együttmûködésének néhány szempontjára vonatkozóan támpontokat kapha -
tunk külföldi vizsgálatokból. a kiemelést természetesen indokolja az a tény,
hogy a gyermek szocializációjára közvetlenül hatással levõ tényezõk közül a
korai idõszakban ez a kettõ van a legnagyobb jelentõséggel.

a 70-es években a korai fejlesztés területén is paradigmaváltás tapasztal -
ható, mely a szülõk autonómiájának,  a gyermek fejlesztésre szoruló saját
képességeinek és a családi rendszerben való változatos kapcsolatainak foko -
zottabb figyelembevételéhez vezetett (Beindl 1996).

a család mûködésének rendszerelvû megközelítése a családtagok 
mindegyikének fontos szerepet tulajdonít a családi rendszer funkcionálá -
sában. 

ennek megfelelõen a fogyatékos gyermeket körülvevõ kapcsolatrend sze -
rek nek és egyéni jellemzõknek nagy szerepet tulajdonítanak a szocializáció
fejlõdésében (Gallagher & Bristol, 1992).



(a)
Szülõk házastársi viszonya

(d) (B)
Testvér-fogyatékos Fogyatékos gyermek Szülõ-fogyatékos
gyermek viszonya viselkedése/fejlõdése gyermek viszonya

(C)
Szülõ-fogyatékos gyermek testvére

közötti viszony

3. ábra: Kapcsolatok, amelyek körülveszik és befolyásolják a fogyatékos gyermeket
(Gallagher & Bristol, 1992).

Hosszú ideig csak a rendszer magját, a fogyatékos gyermek viselkedését és
fejlõdését tanulmányozták széleskörûen. ma már a családtagok közötti
viszonyt is taglalják, jóllehet az itt bemutatott modell nem tartalmaz minden,
a családban fellelhetõ hatásrendszert. 

Farber (1975) rámutatott, hogy a fogyatékos gyermek jelenléte gyakran a
család fejlõdését is késlelteti, lefékezi a család életritmusát. mcKeith (1973)
négy fõ válságidõszakot jelölt meg a fogyatékos gyermekkel rendelkezõ
családok fejlõdési mintáiban: az elsõ akkor jelenik meg, amikor a szülõ 
számára kiderül, hogy gyermeke fogyatékos, a második amikor a gyermek
szolgáltatásokban részesülni kezd, a harmadik, amikor a gyermek elhagyja
otthonát és az iskolát, a negyedik pedig, amikor az idõsödõ szülõ többé már
nem képes gondját viselni fogyatékos gyermekének. 

A családban jelentkezõ problémák bizonyos csomópontokba gyûjthetõk: 

1. a gyermeknek csökkennek a képességei arra vonatkozóan, hogy a szülei-
vel kölcsönös, támogató jellegû cselekvéseket hajtson végre.

2. a fogyatékos gyermek jobban függ a családtagoktól ami a gondviselõket
arra kényszeríti, hogy több idõt és energiát fektessenek a gyermek 
ellátásába.

3. Fennáll annak a veszélye, hogy csökkennek  a támogató jellegû társadalmi
érinkezések más felnõttekkel és gyermekekkel a tágabb családban, illetve
a barátokkal, ismerõsökkel.
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4. a családtagoknak el kell viselniük törekvéseik és reményeik szimbolikus
halálát.

5. Sok esetben eltérõek a családi struktúrák, ahol mindezzel meg kell küzde-
niük.

a megnövekedett igények másféle viselkedést követelnek a családtagok
részérõl (Gallagher & Bristol, 1992).

Az apa szerepe: 
a 70-es évek közepéig a fogyatékos gyermeket nevelõ családi egységekben
az apa titokzatos és homályos alak maradt a háttérben. az apát hagyo má -
nyosan úgy írják le, mint a család vezetõje, kenyérkeresõje és fegyelmezõje.
mások a játszótárs szerepét is apai szerepként azonosították. ez az egyik fel-
adat, ahol fogyatékos gyermekével nehézségekbe ütközhet az apa. Sokan
közülük félnek, hogy baja esik gyermeküknek, vagy pedig nem tudják,
hogyan változtassák meg a játékot gyermekük korlátozott képességeihez
alkalmazkodva.

Kevés kétség fér hozzá, hogy egy fogyatékos gyermek jelenléte a család -
ban lényeges hatással van az apára. Cummings (in.: Gallagher & Bristol,
1992) azt találta, hogy értelmileg akadályozott gyermekek apái rosszabb 
hangulatúak voltak és kevesebb önbecsüléssel rendelkeztek összehasonlítva
krónikus beteg, vagy egészséges gyermekek apáival. a súlyosan fogyatékos
gyermekek apái különösen sebezhetõek a társadalom elõtti szégyenérzet és a
családon kívüli hatások által. az a viselkedés, ahogy az anya próbál bol -
dogulni, tükrözheti éppen az anya és az apa viszonyát a családon belül.

másokat idézve Gallagher & Bristol (1992) négy fõ stílust jegyeztek fel,
ahogy a szülõk a fogyatékos gyermekhez alkalmazkodnak. ezek mind -
egyikéhez más és más apai viselkedés tartozik:
– az elsõ stílus, ahol az apa érzelmileg különválik a gyermektõl, teljesen az

anyára hagyva a gyermek gondozását, és külsõ tevékenységekkel foglalja
el magát;

– a második stílus jellemzõje, hogy a szülõk együttesen elzárkóznak a
gyermektõl, aki ilyen esetekben gyakran intézetbe kerül;

– lehet, hogy a szülõk világuk középpontjává teszik a gyermeket, aláren -
delve saját és a többi gyermekük összes vágyát és örömét a fogyatékos
gyermek szolgálatának;

– a negyedik stílus akkor figyelhetõ meg, amikor a szülõk összefognak 
egymás és a gyermek kölcsönös segítésére, a normális családi élethez
igazodva.

271



Az anya szerepérõl és részvételérõl a korai fejlesztésben igen sokat írtak már.
Ritkábban említett helyzetre hívja fel a figyelmet akerley (1975) és Gallagher
et al. (1981): az elõzõ bemutatja a „sebezhetetlen szülõt”, azt az anyát, aki
makacsul ellenáll annak, hogy a fogyatékosság eluralkodjon rajta, és pozitív
jelenségnek tartja magát gyermeke életében. Tudatában van gyermeke 
fogyatékosságának természetével, objektív, reális, némileg távolságtartó, de
megértõ álláspontot foglal el gyermekével kapcsolatban. mivel a családi
szerepek kiegészítõek, vannak feladatok, amelyeket el kell végezni, és ha az
egyik partner nem teszi meg, akkor a másik fél, vagy pedig valaki más a 
közvetlen vagy tágabb családból el kell, hogy vállalja. Úgy tûnik, hogy
fogyatékos gyermeket nevelõ családban az anya szerepe mindaz, amit az apa
nem vállal. Gallagher a „sikeres családokról” szóló tanulmányában említést
tesz azokról az anyákról, akiknek erõs az önkontrolljuk és az azirányú
elkötelezettségük, hogy ebbõl a nehéz helyzetbõl kikerüljenek.

A testvérekrõl: a fogyatékos gyermek testvérei helyzetének, és a velük 
történõ foglalkozásnak csak nemrégen kezdtek nagyobb figyelmet szentelni.
igazán még ma is sok a tisztázatlan körülmény, hogy milyen szerepet 
játszanak a családban. Köztudomású viszont, hogy a fogyatékosság típusának
kevés köze van a testvérek reakciójához. Ha nincs összhang a család fejlõdési
rendjének elõrehaladásában, az növeli a testvérek rossz alkalmazkodásának
valószínûségét, valamint a szülõk közti feszültség is nagyobb lesz. 

a család és a korai fejlesztést végzõ szakemberek együttmûködése

Speck & peterander 1994-ben a müncheni egyetem kutatócsoportjával több,
mint 100 intézmény bevonásával vizsgálta a bajorországi korai fejlesztõ intéz -
mé nyeket. Céljuk a korai fejlesztés tartalmi és koncepcionális tovább fejlesz -
tési alapjainak megfogalmazása volt. munkájuk során kérdõíves eljárással
többek között olyan pozitív és negatív változókat gyûjtöttek össze, amelyek
elõnyösek, vagy éppen elõnytelenek voltak a munka eredményes ségét
illetõen. Néhány változó a pozitívak közül: jó munkahelyi légkör, pozitív irá -
nyí tás, team-en belüli továbbképzés és ellenõrzés, szabadon választott
tovább képzések, rugalmas munkaidõ. Jó, ha a munkatársak pozitív érzelmi
alapokkal rendelkeznek, ha tiszta képük van egymás szakmai tevékeny -
ségérõl, illetve, ha nagyobb szakmai gyakorlattal rendelkeznek. 

Hátrányos tényezõk voltak: rossz munkahelyi légkör, a személyes 
elkötelezettség támogatásának hiánya, hetente több alkalommal szervezett
team-megbeszélések, a munkatársak gyakori változása.
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a felmérés során 4 legfontosabb cél fogalmazódott meg, de ezek mind -
egyikét kicsit más arányban tartották fontosnak a szülõk, illetve a szak -
emberek: 

Legfontosabb célok:   Szülõk Szakemberek

a gyermekek jól érezzék magukat,  97,5%    97,2%

a szülõk a gyermekek kisebb elõrelépését is elismerjék, 94,7%    95,2%

a szülõk próbálják meg a gyermek korlátozottságát elfogadni, 85,7%     94,8%

a szülõk a gyermekek támogatásával elégedettek legyenek 84,0%  67,7%

peterander & Speck, (1996, Bronfenbrenner 1981 nyomán) kifejtik, hogy a
szülõk és segítõk együttmûködése a gyermek szempontjából igen nagy jelen -
tõ ségû. Súlyosan fogyatékos gyermekek édesanyái körében végzett vizsgá -
latok során úgy találták, hogy a gyermek nevelésével kapcsolatos terhek meg-
élése nem egyedül a sérülés súlyosságával függ össze. a kérdõívek elem -
zésekor kiderült, hogy a megkérdezettek 80%-ának nincs kötelességteljesí -
téstõl mentes napja, több, mint 1/3-uk nem érzi magát képesnek arra, hogy a
kötelességeit teljesítse, és közel 50%-uk úgy nyilatkozott, hogy partnerkap -
csolata megsínyli a sérült gyermek jelenlétét.

a személyes megterhelést befolyásolták: 
– negatív családi környezet;
– kedvezõtlen szabadidõs lehetõségek;
– túlzott követelmények a gyermek fejlesztése terén;
– rezignált magatartás problémamegoldásnál.

az anyák fontosnak tartanák a következõket:
– több idõt a korai fejlesztést végzõ szakemberrel a beszélgetésre;
– a korai fejlesztõ egyedül az õ gyermeküket fejlessze;
– pszichoterápiára való igény saját részükre.

mahoney (1998) korábbi vizsgálatokra hivatkozva úgy találja, hogy a magas
fokú szülõi irányítás negatív hatással van mind a szociális, mind a nem szoci-
ális tevékenységekre a gyermeknél, de még a kognitív és nyelvi funkciók
fejlõdését is negatívan befolyásolja. Értelmi vagy mozgásfogyatékos
kisgyermek esetében a szülõknek minõségileg más stílust kell alkalmazni.
ellentmondást talál a szakirodalomban: egyrészt kifejtik, hogy a szülõ-gyer -
mek interakciót magas fokú érzékenység és mérsékelt irányítottság jellemzi,
a legtöbb korai fejlesztési terv szerint viszont az irányítás hang súlyos.
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összefoglalva 

az értelmileg akadályozott kisgyermekekkel kapcsolatos fejlesztõ tevékeny -
ségek a szaktudáson kívül nagyfokú körültekintést és figyelmet igényelnek.
Ne feledjük: a szakembernek a kisgyermek ügyvédjének kell lennie, annak
érdekeit minden szinten képviselnie kell. ahogy a jó ügyvéd minden feltételt
és körülményt figyelembe vesz ahhoz, hogy a leghaté konyabban képviselje
megbízója érdekeit, úgy a korai gyógypedagógiai tanácsadás megvalósítójá -
nak is tisztában kell lennie a munkájára hatást gyakorló feltételekkel. ezek
pontos számbavétele és beépítése a munkába nem könnyû, de alapfeltétele a
pozitív kimenetnek. 

a család-központú ellátás szerint a szülõ, gyermekét illetõen szakem -
bernek tekinthetõ, és minden család kulturális szokásait tiszteletben kell tar -
tani.

a tranzakcionális modell alapján a korai fejlesztés akkor lesz hatékony, ha
támogatja a szülõket abban, hogy olyan interakciós képességeket sajátítsanak
el, amelyek a gyermek fejlõdésével összekapcsolhatók, azt pozitív irányban
befolyásolják. 
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1. diagnózis

az autizmus spektrum zavarok diagnosztikája a viselkedéses képre épül. a
fejlõdést részletesen és célzottan feltérképezõ szülõi/gondozói interjúk, a
gyermeket közvetlenül (keresztmetszeti képben) megfigyelõ, felmérõ 
vizsgálatok, valamint a gyermekkel más helyszíneken foglalkozó szakem be -
rek véleménye egyaránt esszenciális információforrások. a legmegbízhatóbb
diagnózis a kifinomult, tudományosan alátámasztott standardizált eljárások
segítségével hozható meg (áttekintésért lásd Rutter, 1999; Volkmar et al.,
2004). Nincs evidencián alapuló adat arra, hogy a viselkedéses képen kívül a
diagnózis felállításában bármilyen szomatikus vizsgálat (képalkotó eljárások,
vér-, vizelet-, széklet- vagy más laboratóriumi vizsgálatok, stb.) eredménye
szerepet játszana, illetve a diagnózist megerõsítené vagy kizárná, annak 
ellenére, hogy már van néhány ellenõrzött kutatás az agytérfogat és
fejkörfogat tipikustól eltérõ növekedésérõl (Courchesne, et al., 2003).

2. etiológia

az autizmus genetikailag erõsen determinált fejlõdési zavar (heritabilitási index
> 90%) – noha bizonyos esetekben nem zárható ki agyi funkció zavarhoz vezetõ
exogén kórokok (pl. intrauterin vírusinfekció) szerepe sem (monaco, 2002). a
pszichogén tényezõk bizonyítottan semmilyen szerepet nem játszanak az 
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autizmus kialakulásában (Rutter, 1999). mind a kvantitatív (áttekintésért lásd
Bailey et al., 1998), mind a kvalitatív genetikai kutatások (áttekintésért lásd
Volkmar et al., 2004; Blasi et al., 2005) eddigi eredményei szerint az autizmusra
jellemzõ viselkedéses kép, illetve az annak hátterében meghúzódó specifikus
agymûködési eltérések és típusos kognitív zavarok a legtöbb esetben poligénes
öröklõdés-menetre vezethetõek vissza. mindeddig semmilyen kontrollált 
kutatási eredmény sem támasztja alá azt, hogy az autizmus etiológiájában
szignifikáns tényezõként kell számolnunk pl. enteritisszel, felszivódási zava rok -
kal, enterális mycosissal, enzimopátiákkal, spe cifikus anyagcsere zavarokkal,
ételallergiákkal, vitaminhiánnyal, vagy nehézfém mérgezéssel (áttekintésért
Gillberg és Coleman, 2000). Termé sze te sen fel kell ismernünk, ha az autiz -
mussal élõ gyermek vagy felnõtt valamilyen betegségben szenved. ahogyan a
tipikusan fejlõdõ embereknek is – beteg ségük nekik is jelentõsen befolyásolja
viselkedésüket, életminõségüket és kezelést igényel. Ugyanakkor ezek a
beavatkozások magát a fejlõdési zavart nem befolyásolják.

3. epidemiológia

a korai epidemiológiai tanulmányok (pl. Wing és Gould, 1979; Brask, 1972)
4.3 és 4.9 tízezrelékes elõfordulási gyakoriságról számolnak be, míg a 
frissebb kutatási eredmények szerint 0.3-0.6 százalékos prevalencia azono-
sítható (áttekintésért lásd Fombonne, 2003). az elõfordulási gyakoriság
növekedése – amely feltehetõen az autizmus fogalmának kiszélesedésével, az
egyre jobb ellátó rendszerrel, valamint a kifinomult diagnosztikai eszköztár-
ral függ össze – egyenletes (megközelítõleg évi 4 százalékos), s az adatokra
semmilyen szignifikáns hatással nincsenek olyan környezeti faktorok, mint
például a védõoltások (Gillberg, 2003). a legfrissebb kutatási eredmények
egyértelmûen azt bizonyítják, hogy gyakorlatilag nincs valószinűsége az
autizmus, illetve az autizmus spektrum zavarok elõfordulási gyakorisága és
pl. a kombinált mmR védõoltás közötti összefüggésnek (Honda et al., 2005).  

4. Kezelés 

minden beavatkozással kapcsolatban leszögezhetõ, hogy kuratív célú terápia
jelenleg nem ismert.

Orvosi:

a) a gyógyszeres terápia célja szupportív, a tünetek, komplikációk (szoron -
gás, pánik, dührohamok, autoagresszió, hipermotilitás) kezelése, pszicho -



edukativ terápiás programok támogatására is (Volkmar, 2001). Válasz -
tandóak a pszichiátriai gyakorlatban használatos, állapot- vagy  tünet-
specifikus szerek.

b) a komorbid betegségek (elsõsorban epilepszia, adHd, depresszió, OCd,
pszichoaktív szerek abúzusa) kezelése.

c) a napjainkban „divatos” (alternativ etiológiai elképzeléseken alapuló,
vagy gyakrabban minden elméleti alapot nélkülözõ) különbözõ beavat -
kozások, pl. diéták és vitaminkúrák (pl. Rimland, 1994) mindezidáig nem
bizonyultak eredményesnek (kivéve – természetesen – vitaminhiány, vagy
diagnosztizált betegség, pl. táplálék intoleranciák esetén), egyesek nem
veszélytelenek (pl. „fém-mérgezés” miatt alkalmazott cheláció).

Pszichológiai-pedagógiai:

a komplex, egyénre szabott, fejlõdési-viselkedéses-kognitív-oktatási meg -
közelítés alkalmazásától várható az autizmussal élõ gyermekek és felnõttek
fejlõdése, a viselkedéses kép javulása (Howlin, 1998; Howlin 2002; Charman
et al., 2003). a megfelelõ kezelés minden esetben eredményre vezet, az 
eredményességet, valamint a prognózist azonban számos tényezõ befo lyá -
solhatja (az autizmus súlyossága, értelmi képességek, járulékos betegségek,
kezelés intenzitása, az állapot felismerésének idõpontja, stb).

az egyes terápiás megközelítések hatékonyságát vizsgáló tanulmányok
(Howlin, 2002; Charman et al., 2003)  néhány informatív alap-következtetése:
a) a szomato-szenzoros terápiák kevés eredménnyel bíztatnak (pl. szenzoros

integráció – ayres, 1979) vagy egyenesen elutasítandóak (pl. facilitált
vagy „megtámasztott” kommunikáció – Biklen, 1990);

b) a leghatékonyabb már kidolgozott programok mind korai, intenzív, 
kognitív-viselkedéses megközelítést alkalmaznak (pl. Bondy és Frost,
1994; Smith et al., 2000).
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Tanévnyitó az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Fõiskolai Karon

Változások és állandóság a gyógypedagógiában
(tanévnyitó beszéd, 2006. szeptember 4.)

mÁRKUS eSzTeR phd.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt Vezetõség, kedves Kollégák, és kedves
Hallgatók, különösen a jelenlévõ elsõévesek!

Bevallom, amikor megkaptam a felkérést, egy pillanatra elakadt a szavam.
egyrészt nehezen hittem el, hogy egyszer rám kerül a sor, hiszen eddig mindig
szívesen hallgattam a „Nagyokat”. másrészt megijedtem attól, hogy már én is
ilyen „öreg” lettem?

aztán rájöttem, hogy a feladat szépsége abban rejlik, hogy egyszerre
könnyû és nehéz. Nehéz, mert a korábbi években elõttem megszólalók után
valami hasonlót, ám mégis valami egészen mást kellene mondani. Nehéz,
mert olyan emberek elõtt kell megszólalni, akiknek többsége hallgató korom
óta ismer, és ilyenkor mégiscsak visszaköszönnek az emberben a „vizsga-
emlékek”.

Ugyanakkor belegondoltam, hogy az itt többségben jelenlévõ elsõéves
hallgatók, még soha nem vettek részt „Bárczis” évnyitón, nekik most minden
új, izgalmas, érdekes. Ugyanúgy, ahogyan az elsõ osztályt most megkezdett
kisfiam számára is az elmúlt napokban az izgatottság, a szorongás, a bizonyta -
lan ság és a kíváncsiság voltak a meghatározó érzések. Nagyon várta az isko -
lát, persze közben szorongott és izgult, hogy milyenek lesznek az osztálytár -
sak, a tanító néni, a sok játék után a tanulás. a fõiskolai tanulmányaikat most
megkezdõk is feltehetõen hasonlóan vegyes érzelmekkel teltek, ám õk már
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több ilyen változást is átéltek, s talán nekik kicsit könnyebb leküzdeni szoron -
gásukat.

mielõtt a hallgatókhoz szólnék, azokhoz szeretnék szólni, akik hosszú
évek óta azon fáradoznak, hogy jó szakembereket képezzünk. Ha végignézek
a munkatársak sorain, azt látom, hogy még mindig többségben vannak azok,
akik nemcsak 15 éve a kollégáim, de tanáraim is voltak azóta, hogy 20 éve
beléptem a hallgatók sorába. megpróbáltam felidézni, hogy milyen volt az a
20 évvel ezelõtti szeptember, amikor vidéki gimnazistából egy csapásra
fõvárosi fõiskolás lettem. Kikerültem a család addigi támogató és védõ 
szárnyai alól, kollégista lettem, és szembesültem azzal, hogy most már 
egyedül is boldogulni kell. eszembe jutott az évnyitó, amikor a Bethlen téri
épület dísztermének kicsit kopottas, nyikorgó, négyesével összeszerelt – talán
mozi – székeibõl sorakoztunk kicsit remegõ lábakkal a „hallgatóvá fogadó”
kézfogásra, miközben izgatottan tekintgettünk körbe, hiszen nem ismertünk
senkit. Kik lesznek a csoporttársaim, vajon melyik oktató mit fog tanítani, ki
segít majd a könyvtári tájékozódásban? 

Természetesen ez az állapot hamar megváltozott, megismertük egymást és
oktatóinkat is. Szerencsére ma is nagyon sokan köztünk vannak, itt az oktatói,
dolgozói sorok között. Éppen ezért szeretnék köszönetet mondani minden
jelenlegi „Bárczis” dolgozónak, akik a gyógypedagógus-képzés ügyét szol -
gál ják. a kisebb és nagyobb változások sem tántorították el õket attól a hittõl,
hogy amit tesznek, az fontos, arra szükség van. mert a jövõ világának is 
szüksége van és lesz jól képzett szakemberekre, akik tovább viszik az ismere -
teket, a tudást, s mindennapi gyakorlatba ültetik át azt a szemléletet, amit a
„Bárczin” végzettek oly régóta változatlanul képviselnek. 

Számomra nagy öröm és büszkeség, hogy ennek a változatlanságban is
folyamatosan megújulni képes, a sok nehézség és bizonytalanság közepette is
példaértékûen hûséges csapatnak lehetek a tagja. 

az elmúlt 20 év változásai - a 90-es évek rendszerváltása, a felsõoktatási
integráció, a megszokott, patinás épületünk elcserélése erre a modernebb 
épületre, a szervezeti, tantervi, tartalmi struktúrák jelentõs változásai – ezek
közt a legjelentõsebb a most induló Bologna rendszerû képzési struktúra –
bizonyára sokkal jobban is megtépázhatták volna a munkatársak sorait. Ám a
többség elõbbre tartotta és tartja a szakma talpon maradását és fejlõdését a
saját szempontjainál, érdekeinél. a változó világban tapasztalataim szerint
inkább az a jellemzõ, hogy az emberek sokkal inkább keresik saját boldogu -
lásukat, ha egy munkahelyen nehézségek támadnak, egyszerûen továbbállnak
és biztonságosabb, jobban fizetõ állást keresnek. Közülünk is sokan megte -
hették volna, ám úgy vélem a „Bárczi” egyik titka az a megtartó erõ, ami
csök kenti az elvándorlást. e helyrõl is hadd mondjak köszönetet minden -



kinek, aki 5-10-15-20-25-30 vagy még több éve dolgozik csendben és 
kitartóan e falak között. Többségük nem kérkedik elért eredményeivel, nem
hirdeti hangosan nagyszerûségét, ám számunkra és a hallgatók számára is pél-
daadóak a gyógypedagógia ügyének szolgálatában. pátosz-mentesen állít ható,
hogy a tanárainktól, oktatóinktól ellesett hozzáállás és hûség meg könnyí ti
nekünk fiatalabbaknak is, hogy mi se futamodjunk meg. 

pedig néha mennyivel könnyebb lenne hátat fordítani, elszaladni, mert
igen, kedves Hallgatók, változik a világ. elég bekapcsolni a televíziót és meg -
nézni egy hírmûsort, vagy kinyitni egy újságot, és elolvasni néhány cikket.
Felgyorsult minden, kapkodjuk a fejünket, alig tudjuk követni, hogy mi vál -
tozik az egészségügyben, az oktatásban, a felsõoktatásban, a politikában, az
árakban. 

a változások a gyógypedagógiát sem kerülik el. a különbözõ tudomány -
ágak változásai következtében a gyógypedagógia mint interdiszciplináris
embertudomány folyamatosan fejlõdik. az emberrel foglalkozó összes 
diszciplína új felismeréseket szállít nekünk, az orvostudomány, neveléstu do -
mány, a pszichológia és a rehabilitációs tudományok arra késztetik a gyógy -
pedagógiát tudományos szinten mûvelõket, hogy rendszeresen felülbírálják
eddigi nézeteiket, felhasznált és továbbadott ismereteiket folyamatosan
bõvítsék. 

Ha majd a gyógypedagógia-történet és –elmélet rejtelmeiben elmélyed -
nek, kedves elsõévesek, nyomon követhetik ezeket a változásokat. a koráb -
ban végzett gyógypedagógusok is érzékelik, hogy ismereteik megkopnak,
számukra újabb és újabb szakirányú továbbképzések, akkreditált pedagógus-
továbbképzések adhatnak szakmai felfrissülést, az egyre „piacosodó” 
közoktatásban is „életképes” vagy jobban „eladható” végzettségeket.

mindeközben a gyakorlat is változik. Újabb és újabb feladatokkal kell
szembenézniük a gyakorlat szakembereinek. az elméleti megújulás eléri az
intézmények hétköznapjait, a társadalmi, jogi, törvényi és szakmapolitikai
reformok önként vállalt vagy részben kényszerû változásokat indítanak el a
fogyatékos gyermekeket, fiatalokat, felnõtteket nevelõ, oktató, ellátó 
közoktatási, gyermekvédelmi és szociális intézményekben, intézményrend -
sze rekben. a gyermeklétszám csökkenése miatt erõsödik a sajátos nevelési
igényû gyermekek és tanulók ellátása a többségi óvodákban, iskolákban. ez
egyúttal felfelé történõ integrációt generál a fogyatékos gyermekek és fiatalok
körében, így a speciális iskolákban az adott fogyatékossági kategórián belül a
súlyosabb állapotú tanulók tanulnak. Hamarosan megjelennek az iskolákban
a korábban eddig onnan kiszorult legsúlyosabb fokban vagy halmozottan
fogyatékos gyermekek, tanulók. a gyógypedagógiai tevékenység tehát nem
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végezhetõ rutinszerûen még akkor sem, ha valaki világéletében ugyanabban
az intézményben dolgozott. 

az egyik legnagyobb változás azonban közvetlenül érint bennünket, a
gyógypedagógus-képzés résztvevõit. e tanévtõl teljesen megváltozott képzési
struktúrában kezdõdik meg a képzés. még mi oktatók is – akik az elmúlt 3
évben sok-sok idõt töltöttünk a tantervek átalakításával – csak ízlelgetjük a
Ba-szint és az ma-szint kifejezéseket, örülünk annak, ha sikerült új isme -
retanyagot beépíteni a megújított tantervbe, és néha elbizonytalanodunk, ha
arra gondolunk: vajon sikerült-e, sikerül-e megõriznünk azokat az értékeket,
melyeket a magyar gyógypedagógia már több mint 200 éve magáénak mond-
hat.

a sok változás közepette a magyar gyógypedagógiának van egy állandó
értéke, ami nem más, mint az ember. És ez nemcsak a sérült, fogyatékos, 
akadályozott, vagy ha úgy tetszik sajátos nevelési igényû gyermekeket,
speciális szükségletû embereket jelenti. már a fõiskolai években is
megtapasztalható, hogy a képzõintézményben is mindenkit egyesével számon
tartanak. a változások eddig hiába próbálták meg kikezdeni ezt a szemléletet,
a mai napig sikerült megõrizni, hogy a „Bárczi” minden munkatársa és a 
hallgatók egy nagy családot alkotnak. a dolgozók tulajdonképpen saját hoz-
záállásukkal bizonyítják ezt a hallgatók számára, akik ezt aztán magukkal
vihetik szakmai életükbe, amikor elhagyják az anyaintézményt. Jó bizonyíték
erre, hogy a szakmához hûséges volt hallgatók rendszeresen visszajárnak az
intézménybe, ahol sokan örömmel állapítják meg, hogy itt még „minden a
régi”. ez biztonságot ad nekik, hogy vissza lehet jönni, meg lehet találni azo -
kat az embereket, akik segítették õket a pályán való elindulásban, és elegendõ
szakmai muníciót adtak pályafutásukhoz.

mindezt természetesen a most belépett hallgatók csak utólag fogják érzé-
kelni, megtapasztalni. Jómagam is csak akkor jöttem erre rá, amikor több más
felsõoktatási intézményben is megfordultam oktatóként vagy hallgató ként, és
láttam, hogy máshol ez nem így van…

Kinek-kinek egyéni szinten is nagy változást jelent, hogy beléphetett in -
téz ményünk kapuján, s a következõ 8 vagy 11 félévben a „Bárczi” padjait
kop tathatja. ehhez elõször is szívbõl gratulálok, hiszen meglehetõsen magas
lett a felvételi ponthatár a legtöbb tagozatunkon, amit a felvettek elértek. 

Van, aki most kerül ki a meleg családi fészekbõl és kollégiumban, vagy
albérletben kell önállóan élnie. Van, aki továbbra is családjával él, de a közép -
iskola nyújtotta védõkörnyezetet az õ számára is felváltja a nagyobb önálló -
ságot igénylõ fõiskolai élet. ez az eddigi élethez és tanuláshoz képest termé -
szetesen jóval nagyobb szabadságot jelent. a nagyobb szabadság nagyon sok
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lehetõséget rejt, de egyúttal lényegesen nagyobb felelõsséggel jár. a 
tanulmányok szervezése, a tanegységek kiválasztása, a számítógépes rend -
szeren való regisztrációk csökkentik az emberi tényezõ és jóindulat szerepét
az oktatásszervezésben. mindenki maga döntheti el, hogy mit és mennyit vesz
igénybe abból, amit Karunk számára kínálni tud. Felelõsen és hosszabbtávon
kell gondolkozni, most olyan lehetõségeket kap minden hallgató, amiket ha
most nem használnak ki, késõbb esetleg hiányolni fognak. a tanulmányok
befejeztével kezdõdik ugyanis a szakmai felnõtté válás szakasza. most még
van, aki segít, támogat, terelget, kijavít, ám a diploma kézhezvétele után hir-
telen ott állunk egy szál magunkban. magam is átéltem ezt: hallgatóként
bekapcsolódtam a Szomatopedagógiai Tanszék irányított családi nevelési
programjába, amit csak gyerektornának neveztünk. mozgáskorlátozott és hal -
mo zottan fogyatékos gyermekekkel foglalkozhattam, ám sosem voltam 
egyedül, valamelyik oktatóm mindig ott dolgozott velem együtt egy másik
gyerekkel. Fél éves külföldi munka után jöttem vissza tanársegédnek. amikor
bementem a kis tornaszobánkba az éppen hozzám érkezett családdal, becsuk-
tam az ajtót, körülnéztem, és egy pillanatra elállt a szívverésem, mert már nem
volt velem más, csak a gyerek és a szülei. Tudtam, hogy most nekem kell
meghozni a döntéseket, nekem kell minden kérdésre válaszolni és nem lesz
senki, aki utólag közvetlenül értékelné a munkámat vagy segítõ, jó tanácsok-
kal látna el. egyedül kellett helytállni. És nem volt könnyû…

addig azonban még hátra van néhány év, amit érdemes kihasználni.

Kívánok minden munkatársunknak, régebbi és most kezdõ hallgatónknak
eredményes új tanévet, kölcsönös türelmet és megértést a gyógypedagógus-
képzés új szakaszának elsõ tanévében.



A MAGYE ÉLETÉBÕL

XXXIV. Országos Szakmai Konferencia és a 
MAGYE 2005. évi rendes Közgyûlése

– Hódmezõvásárhely, 2006. június 22-25. –

a magyar Gyógypedagógusok egyesülete (maGye) és a magyar Fonetikai,
Foniátriai és logopédiai Társaság (mFFlT) ebben az évben együtt rendezte
meg soron következõ országos szakmai konferenciáját Hódmezõvásárhelyen,
számos más egyesület, társaság, valamint alapítvány és szövetség, továbbá az
elTe Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar és a Hódmezõ vá sár -
hely megyei Jogú Város önkormányzata közremûködésével. 

a konferencia a „Szakmánk felelõssége a változó világban” központi
gondolat jegyében került megrendezésre.

Fõvédnökök voltak: dr. Frank József, a Csongrád megyei Közgyûlés
elnöke és dr. lázár János polgármester, országgyûlési képviselõ.

a rendezõ, vendéglátó intézmények: a Kozmutza Flóra óvoda, Általános
iskola, Szakiskola, igazgató máténé Homoki Tünde és az aranyossy Ágoston
Általános iskola, igazgató Szabó Gáborné voltak.

a nyitó plenáris ülés június 22-én délután a „Fekete Sas” dísztermében
került megrendezésre. Üléselnökök: Kamper antal (a maGye elnöke), dr.
Juhász Ágnes (a mFFlT elnöke), mezeiné dr. isépy mária (maGye
fõtitkára), dr. Horváth emília (a mFFlT fõtitkára).

elsõként a vendéglátó gyógypedagógiai intézmények nagy tetszéssel fo -
ga dott gyermekmûsort adtak: arany János: Bajusz c. mûvét istván attila fel-
dolgozásában, majd a Színkottás (Ul Wila) zenekar elõadásában a Ritmus -
varázs c. mûvet hallhattuk Balogh ildikó és Jakabfi zoltán vezetésével és
Juhászné Kispál erika gyógypedagógus vezetésével ír táncokat láthattunk. 

a gyermekmûsor után almási istván alpolgármester és az elnökök meg -
nyitó és köszöntõ beszédei hangzottak el, majd kitüntetések átadására került
sor. 

Kamper anta és mezeiné dr. isépy mária a maGye elnökségének hatá -
ro zata értelmében máténé Homoki Tünde és Szabó Gáborné igazgatóknak
Bárczi Gusztáv emlékérem kitüntetést nyújtott át. 
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Hasonlóan Bárczi Gusztáv emlékérem kitüntetésben részesültek: prof. dr.
pytel József fül-orr-gégész, audiológus szakorvos, egyetemi tanár, a pécsi
Tudományegyetem Fül-Orr-Gége és Fej-nyaksebészeti Klinika igazgatója,
prof. dr. Jóri József orr-fül-gége, audiológus szakorvos, tanszékvezetõ egye -
temi tanár, a Szegedi Tudományegyetem Fül-Orr-Gége és Fej-nyaksebészeti
Klinika igazgatója, Hégely Gábor gyógypedagógus, címzetes igazgató (Sze -
ged), valamint dr. Kocsor andrás, a Szegedi Tudományegyetem informatika
Tanszékcsoport vezetõje.

Bárczi Gusztáv Oklevél kitüntetést kaptak a „Beszédmester” munkacso -
port tagjai, a duráczky József pedagógiai Fejlesztõ és módszertani Központ
(Kaposvár) munkatársai:

antalné peti zsuzsanna gyógypedagógus, igazgatóhelyettes,
agócs lajosné gyógypedagógus, igazgatóhelyettes,
dr. Szépné Varga andrea gyógypedagógus, igazgatóhelyettes,
Szabó János informatikai szaktanár.
a maGye kitüntetések átadása után a fõtitkár – a jelenlevõk elismerõ

ünneplése kíséretében – az elnökség nevében meleg szavakkal köszöntötte
Helesfai Katalin nyugdíjba vonuló igazgatónõt (Vakok óvodája, Általános
iskolája, Speciális Szakiskolája, egységes Gyógypedagógiai módszertani
intézménye, diákotthona és Gyermekotthona), aki több ciklusban a maGye
elnökségi és titkársági tagjaként (mint a maGye jegyzõje) is kitûnõen látta
el funkcióját.

a mFFlT elnöksége nevében dr. Juhász Ágnes elnök mácsainé Hajós
Katalin logopédusnak Kempelen Farkas emlékérem kitüntetést adott át. 

a plenáris ülés második részében dr. Horváth emília és mezeiné dr. isépy
mária elnökletével a program szerinti elõadások megtartására került sor. 

dr.  Németh Ágnes: iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása – egy
nemzetközi vizsgálat tanulságai, dr. Kálmán zsófia: Humbug vagy hatékony
módszer? Kommunikációelméleti megfontolások az augmentatív kommu -
nikációról, dr. Torda Ágnes: Jövõnk, jelenünk tükrében és dr. Varga istván:
a pedagógus-képzés Szegeden, a gyógypedagógus-képzés helye, szerepe a
képzés rendszerében címmel tartottak elõadást. (az elõadásokat, amennyiben
a kéziratok a GyOSze szerkesztõségéhez beérkeznek, teljes terjedelmükben
leközöljük.) 

a konferencia másnapján, június 23-án, a Szegedi Tudományegyetem
mezõgazdasági Fõiskolai Karának épületében 11 szakosztályi ülésen 
folytatódott a munka. a szakosztályok üléseirõl ugyan e számunkban külön-
külön beszámolunk, ill. az elhangzott elõadásokat is folyamatosan közöljük,
amennyiben azok kézirata beérkezik szerkesztõségünkbe. 



a konferencia harmadik napján, június 24-én is program szerint folytató-
dott a munka Kamper antal és mezeiné dr. isépy mária elnökletével. a
maGye évi rendes Közgyûlésén mezeiné dr. isépy mária fõtitkár részletes
beszámolót adott az egyesület éves munkájáról, majd a maGye Felügyelõ
Szerve (elnök: Sáhó erzsébet, tagok: dr. Sass Oszkár és Hajnal Ferenc) 2005.
évrõl szóló jelentésének ismertetése következett. a jelentést a maGye
fõtitkáránál és a GyOSze szerkesztõségében (1097 Budapest, ecseri út 3. sz.
alatt) a maGye tagjai – elõzetes idõpont egyeztetéssel – teljességében
tanulmányozhatják. a Közgyûlés mind a fõtitkári beszámolót, mind a
Felügyeleti Szerv jelentését egyhangúlag elfogadta. 

a Közgyûlés után, a záró plenáris ülésen (a mozaik Kamarateremben)
mezeiné dr. isépy mária elnökletével szakmai elõadások következtek. Faragó
György: de saggitis hungarorum libera nos domine! avagy Hogy kerül az
íjászat az oktató-nevelõmunkába címmel, film kíséretében, Tóth Gábor: a
gyógypedagógiai ellátás helyzete Japánban – az örök kérdés: „szegregáció
vagy integráció?”, máténé Homoki Tünde: Szegregáció vagy méltányos 
iskola? – a Kozmutza Flóra intézmény képes leporellója, Szabó Gáborné: az
„aranyossy”, rendhagyó iskola bemutató címmel tartott elõadást. (amennyi -
ben a kéziratok beérkeznek a szerkesztõségbe, ezeket az elõadá sokat is lekö -
zöljük.) 

a plenáris ülés Kamper antal elnök zárszavával ért véget. 
a konferencia rendezõi, a vendéglátó intézmények vezetõi és munkatársai

minden elismerést és köszönetet megérdemelnek. mindenütt jelen voltak, 
felvilágosítást adtak, udvarias figyelmességükkel elhalmoztak bennünket. 

a szünetekben a rendezõ, vendéglátó gyógypedagógiai intézmények kiál -
lítá saiban gyönyörködhettünk. a Kozmutza Flóra intézmény Kézmûves tan -
szakának mottója: „Segíts, hogy önmagam csinálhassam.” az ennek szelle -
mében készült alkotásokat láthattuk.

az aranyossy Ágoston intézmény papír, tûzzománc, csuhé, kerámia 
munkái, festményei és applikációi szintén nagy elismerést váltottak ki.   

a hódmezõvásárhelyi konferencia külön is emlékezetes marad a szek ció -
üléseken elhangzott lovas-terápiás elõadások és az aranyági ménes terápiás
lovasbemutató szabadidõs programba iktatása miatt. de a szabadidõs prog -
ramok mindegyikéért külön köszönetet mondhatunk. 

Hasonlóan emlékezetes a társas vacsora is, amelyen a „Fandante”
Kamarakórus lépett fel meleg Tamás karmester vezetésével, valamint a
„promenád” szalon tánccsoport tartott nagyon szép bemutatót. Több pohár -
köszöntõ is elhangzott, a maGye és a mFFlT elnökei és a rendezõ intézetek
igazgatói szóltak a jelenlevõkhöz. Gondolataikra és a kellemes étkekre  
szívesen emlékezünk vissza.
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Találkozunk a xxxV. Országos Szakmai Konferencián, 2007. június 21-
22-23-án, Nyírbátorban!

Gordosné Szabó anna

Autizmus Szakosztály
– Hódmezõvásárhely, 2006. június 23. – 

a szakosztály munkájában igen aktívan vettek részt az országszerte mûködõ
speciális autista csoportok gyógypedagógusai, és a más területeken dolgozó,
de az autizmus iránt érdeklõdõ szakemberek. az elõadásokat igyekeztünk úgy
összeállítani, hogy a területre vonatkozó legfrissebb szakmai információk
elterjedését segítsük elõ velük.

az eredetileg tervezett program kibõvült Bozóki Gabriella gyógy pe -
dagógus igen színes és szakszerû elõadásával a lovasterápia alkalma zá sának
lehetõségérõl autizmusban.    

Nagy érdeklõdés kísérte továbbá Sajó eszter pszichológus elõadását, mely
a standardizált diagnosztikai eszközök alkalmazását mutatta be. a stan dar di -
zált diagnosztikai eszközök hazai elterjedése a megfelelõ segítség elérésének,
illetve a szolgáltatások tervezésének nagyon fontos feltétele lenne. Régóta
megoldásra váró szakmai feladat, hogy amikor felmerül az autizmus gyanúja,
a szülõk lakóhelyük közelében, hosszas várakozási idõ nélkül, a lehetõ
legkorábban kapjanak megfelelõ diagnózist. az elmúlt húsz évben óriási
elõrelépés történt az autizmus-specifikus diagnosztikai eszközrendszer 
finomításában. a kifejlesztett eszközök közül a legalaposabb és legelterjed -
tebb az adi és az adOS, amely segítségével keresztmetszeti és hosszmet -
szeti képben is felmérhetõk az autizmusban érintett területek. az adi-R
autizmust diagnosztizáló interjú -(autism diagnostic interview-Revised;
adi-R; leCouteur et al., 2003) a szülõtõl/gondozótól származó, a fejlõdés -
menetet és a jelen állapotot egyaránt részletesen feltérképezõ és értékelõ, félig
strukturált, kérdezõ alapú, célzott interjú. Több mint 100 interjúkérdés 
segítségével részletes információkat gyûjt a konkrét viselkedésekrõl,
különbözõ életkorokból. a klinikai vizsgálatok során leggyakrabban alkal -
mazott, játékos aktivitásokra és beszélgetésre épülõ, elsõsorban a szociális és
kommunikációs területet felmérõ, sztenderdizált eszköz az autizmust
diagnosztizáló Obszervációs Séma (autism diagnostic Observation
Schedule; adOS; lord et al., 1999). Négy moduljának segítségével felmér -
hetõ a szociális és kommunikációs sérülés mértéke és minõsége széles 
életkori sávban és intellektuális szinten (kisgyermekkortól a felnõttkorig),
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illetve bármilyen expresszív nyelvi színvonalon (a beszéd teljes hiányától a
fluens beszédig). 

Kiss Gyöngyi tanár beszámolt arról a hiánypótló továbbképzésrõl, melyet
a Fogyatékosok esélye Közalapítvány szervezésében a belgiumi Opleidings -
centrum autisme munkatársai tartottak 2006. tavaszán Budapesten. az
elõadás elsõsorban ahhoz nyújtott szempontokat, hogy milyen szakmai köve -
tel ményeknek kell megfelelnie annak a szakembernek, aki autizmussal élõ
felnõttekkel dolgozik. 

õszi Tamásné gyógypedagógus az európa Tanács p-RR-aUT (autiz -
mussal élõ Gyermekek Oktatási és integrációs Szakértõi Bizottsága) mun ká -
járól számolt be, melyben a Szociális és munkaügyi minisztérium Fogyaté -
kosságügyi és Rehabilitációs Fõosztály külsõs munkatársaként vesz részt. a
p-RR-aUT létrejöttének elõzménye az volt, hogy az autisme europe 2003.
õszén az európa Tanácshoz fordult panaszával a következõk miatt: Francia -
országban az autizmussal élõ gyermekek számára kevés, és gyakran nem
sérülés-specifikus ellátást biztosítottak, s ezzel megsértették az európai Szo -
ciális Charta egyes pontjait. a szakértõi bizottság 2004. januártól 2006.
decem ber 31-ig mûködik azzal a céllal, hogy irányelveket fogalmazzon meg
az európa Tanács tagállamai számára az autizmussal élõ gyermekek integ -
rációjának és oktatásának területén. emellett különbözõ szinteken példákat
gyûjt a tagállamokban elterjedt jó gyakorlatokról, melyeket összegzõ jelenté -
sébe foglal. az összegyûjtött információk elemzését, rendszerezését és szakmai
értékelését a bizottság szakértõ, prof. Rita Jordan segítségével végzi. az
összegzõ jelentés várhatóan 2007-ben magyar nyelven is hozzáférhetõvé válik.

õszi Tamásné

Értelmi Fogyatékosság-ügyi Szakosztály

Tanulásban akadályozottak szakcsoportja

– Hódmezõvásárhely, 2006. június 23. –

a 2006-os maGye szlogenje – „Szakmánk felelõssége a változó világban” -
nagy felhívó erõt jelentett az enyhén értelmi fogyatékosok általános isko -
láiban, „normál” (többségi) általános iskolákban, szakértõi bizottságokban,
szakszolgálatokban és számos egyéb munkahelyen dolgozó gyógypeda gó gu -
sok, valamint az alma materben oktatók számára. Jelenléti ív készült, önszor -
galomból regisztráltunk. Száztizenegy ember. Vajon miért? 
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a szakmához tartozók találkozni akartak egymással. Beszélgetni, 
megismerni egymás véleményét, állásfoglalását közös dolgaikban. a 
szokásosnál kevesebben „mozogtak” a szekciók között, értõ figyelemmel
hall gatták az elõadásokat. a közoktatási törvény és a költségvetési ráfor -
dítások változásai, a polarizálódó társadalom – és benne a gyermekek
esélyeinek növekvõ különbözõségei –, a pedagógus és a gyógypedagógus
szakmák felelõsségét elemzõ, esetenként megkonzultáló összejövetelek 
ázsióját megemelte. a változó világban változnak a társadalom, benne a 
társadalom iskolája iránti szükségletek. a magyar gyógypedagógusokat egész
esztendõben szinte láthatatlanul összefonó, a nyári nagy szakmai konferenciát
pedig a személyesség erejével feltöltõ egyesület értékes – de már-már 
zavaróan megfeszített tempójú - szakmai fórumot kínált a gyógypedagógia
egyre szélesedõ kompetenciaterületein dolgozók és kutatók számára. (az
összefoglaló papírra vetõje úgy érzi, a tanulásban akadályozottak szakterüle -
ten már régóta kevésnek bizonyul a „szakmázásra” fordítható kurta délelõtt.
egy teljes napra van szükség ahhoz, hogy elõadásokra és konzultációkra is sor
kerülhessen, ahogyan az a magyar Fonetikai, Foniátriai és logopédiai
Társaság, valamint a magyar Gyógypedagógusok egyesülete logopédiai
Szakosztályának közös programjában már évek óta bevált idõbeosztás. (a
találkozók – igen fontos – szociális/informális missziója nem sérül, csak
módosul a szakmai szempont ilyetén erõsödésével.)

Közel tucatnyi elõadás. Vendégek moszkvából és a Vajdaságból. lehetõ -
ség a konferenciának színvonalas otthont, a baráti együttlétnek kellemes fel-
tételeket biztosító aranyossy Ágoston Általános iskola megismerésére.
Kutatási tapasztalatok és intézményi innovációk bemutatására. Köszönet érte
mindannyiunk nevében!

a szakosztályi ülés elnöki teendõit Szemkeõ péter nyugalmazott iskola-
igazgató úr látta el. Szabó Ákosné dr. fõiskolai tanár, az elTe Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar fõigazgatója köszöntötte a szekcióülés
résztvevõit. örömét fejezte ki, hogy a tanulásban akadályozottak pedagógiája
szakterületen, egyben a tanulásban akadályozott gyermekek és fiatalok okta-
tása, nevelése, fejlesztése területén számos színvonalas konferen cia, szakmai
rendezvény - kutatási, pályázati beszámoló - és ünnepség demonstrálja meg-
gyõzõen: a gyógypedagógiai praxis mindent elkövet, hogy a tanulók 
méltányos oktatási környezetben fejlõdhessenek, és – ezáltal - számukra
gazdasági és társadalmi lehetõségek nyílhassanak meg. a szakma kész és nyi-
tott minden, a sérült/fogyatékos/akadályozott gyermekek és fiata lok érdekeit
szolgáló párbeszédre.

Orosz vendégelõadóink két moszkvai iskolából érkeztek. Videofilmmel
kísért elõadásaik egyik – a hallgatóság által is észrevételezett – élménye az
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volt, hogy a filmeken látott óvoda és iskola rengeteg játékkal és fejlesztõ 
eszközzel rendelkezik. a beszámoló szerzõje és a konferencia több résztve võ -
je személyesen is megtapasztalta számos moszkvai közoktatási intézmény -
ben, hogy az oktató, nevelõ, fejlesztõ munkához nélkülözhetetlen természet -
beni javak központi beszerzésének és elosztásának gyakorlata a források
„kanalizálásával” a szakmai munka szempontjából kedvezõ hatású is lehet. 

iljuhina Tatjana Fedorovna, a moszkva Városi Oktatási Osztály Nyugati
Körzeti irányítás alá tartozó 1790-es számú kompenzációs óvodájának
vezetõje az innovációs tevékenység felhasználása az óvodai korrekciós-
nevelési folyamatban címû elõadásában bemutatta a mozgássérült és rokkant
gyermekek korrekciós nevelésének legfontosabb feladatait: a gyermekek
megismerõ tevékenységének fejlesztése egyéni foglalkozás keretében; a
beszéd logopédiai korrekciós fejlesztése; mozgásfejlesztés egyéni foglal koz -
ta tással; a szociális adaptáció megalapozása; a mûvészi képességek fejlesz -
tése; felkészítés az iskolai oktatásra, az iskola kiválasztásának elõkészítése; a
gyermek családban történõ nevelésének támogatása. Foglalkozásaikat kötet -
lenül, a gyermekek számára vonzó tevékenységek megvalósításával végzik. a
korrekciós nevelés optimalizálására a legismertebb és legelterjedtebb pedagó -
giai rendszert, a valóságos világot háromdimenziós modellben reprezentáló
legopedagógiát alkalmazzák, örömteli szemléltetõ játék keretében. a lego -
pedagógia fõ területei a fejlesztõ oktatás (matematikai fejlesztés, beszéd -
fejlesz tés stb.), a szerkesztés, tervezés, modellezés; a játék és a kommuniká -
ciós készségek fejlesztése. a tematikus szerepjátékok, önálló konstrukciós
játékok és a didaktikai játékok, projektek, valamint az egyéni feladatok segítik
a diagnosztizálást is. 

Galina Nyikolajevna Kocsubej, a moszkva Városi Oktatási Osztály
Nyugati Körzeti irányítás alá tartozó 804-es számú speciális (korrekciós) 
általános iskolájának igazgatója elõadásában a tanulók tanórán kívüli 
nevelése során megvalósuló integráció tapasztalatairól beszélt. a korrekciós
pedagógia egyik legaktuálisabb kérdésköre napjaink moszkvájában (is) a
fejlõdésükben akadályozott gyermekek integrált nevelési lehetõségeinek
bõvítése. az elõadó hangsúlyozta, hogy a társadalmi integrációhoz nem csak
arra van szükség, hogy az értelmi fogyatékos gyermekek megtanuljanak
beillesz kedni a társadalomba, és képesek legyenek „ép” társaikkal érintkezni,
hanem arra is, hogy a társadalom és a „normálisan” fejlõdõ gyermekek
elfogadják õket. ez az összefüggés különös figyelmet kíván a nevelõktõl és a
társadalomtól egyaránt. az iskola tanulói negyedik éve vesznek részt a 
környék legofesztiváljain. 2004-ben egy kísérleti projekt keretén belül, több
iskolával együtt nagyszabású zenés elõadást hoztak létre. a munka során a
gyermekek megtanultak kölcsönös megértést tanúsítani egymás iránt, jól és
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természetesen mûködtek együtt (ezeken a rendezvényeken látássérült, hallás-
sérült, beszédfogyatékos stb. gyerekek is részt vettek), és egyen rangúnak
érezték, tapasztalták magukat ép társaikkal. az orosz vendégek elõadásait
popovics József tanár úr, nyírbátori kollégánk tolmácsolta.

Rajsli Tokos elvira okleveles defektológus, a vajdasági Becse Bratsvo
Általános iskola és Középiskolájából érkezett a konferenciára. az alsó tago -
za tos tanulók beszéde címmel tartott elõadásában az anyanyelv-tanítás tartal -
mi és módszertani szempontjait elemezte a kisiskolás gyermekek iskolai
nevelése folyamatában. 

az alapozó (idegrendszer-fejlesztõ) mozgásterápia a sajátos – különleges
– nevelési igényû gyermekek szolgálatában címû elõadásában Csaplár
péterné tanító, gyógypedagógiai tanár, alapozó terapeuta, a dunavecsei
Reménysugár Gyermekeinkért alapítvány munkatársa bemutatta a marton-
dévényi Éva valamint munkatársai, Tóth Gábor és Szerdahelyi márton által
kidolgozott – kognitív és a pszichomotoros fejlesztésre szolgáló - korszerû,
idegtudományra épülõ stratégiát, az alapozó Terápiát. Kutatási tapasztalataik
szerint a módszer alkalmazásának köszönhetõen nagymértékben javul a
beszédkészség, az írás külalakja, az olvasás, az egyensúly, kialakul a – koráb -
ban - bizonytalan dominancia, összefüggésben a tanulással, szocializációval.

dr. Józsa Krisztián egyetemi adjunktus, a SzTe-mTa Képességkutató
Csoport valamint a SzTe Neveléstudományi Tanszéke és Fazekasné dr.
Fenyvesi margit fõiskolai tanár, az elTe BGGyFK Tanulásban akadályo -
zottak és Értelmileg akadályozottak pedagógiája Tanszéke „színeiben”
megtartott közös elõadása a diFeR programcsomagot az együttnevelés egyik
lehetséges eszközeként mutatta be.

a hét elemi alapkészség (írásmozgás-koordináció, beszédhanghallás, relá -
ció szókincs, elemi számolási készség, tapasztalati következtetés és tapasz -
talati összefüggés-megértés, szocialitás) a személyiségfejlõdés, az iskolai
tanulás szempontjából kritikus jelentõségû elõfeltételnek tekinthetõ. az
elõadás 85 tanulásban akadályozott, 1-10. évfolyamra járó tanuló vizsgálatá -
nak tapasztalatairól számolt be. a kutatás eredményei alapján megállapítható
volt, hogy a diFeR programcsomag készségtesztjei alkalmasak a tanulásban
akadályozott gyermekek fejlettségének vizsgálatára, megbízható diagnózist
nyújtanak a tanulók készségeinek fejlettségérõl, ezáltal segítséget adnak a fej-
lesztés tervezéséhez is.

a szerzõk a diFeR tesztekkel végzett mérések alapján összehasonlították
a tanulásban akadályozott és a többségi általános iskolába járó gyermekek
fejlõdését. a vizsgálat tanulságai szerint a tanulásban akadályozott gyerme -
kek elemi alapkészségeinek fejlettsége nagymértékben elmarad azonos korú
többségi társaikéhoz képest. az átlagosan fejlõdõ gyermekek esetében 4-8
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éves kor között intenzíven fejlõdnek ezek a készségek, a tanulásban
akadályozott gyermekek fejlõdése viszont átlagosan 5-7 évnyi elmaradást
mutat. a vizsgálat azt is megmutatta, hogy az alapfokú képzés végére a 
tanulásban akadályozott gyermekek többsége eléri az elemi alapkészség-
rendszer fejlettségének befejezõ szintjét, néhány százalékuk az optimális 
szintet is.

a tanulásban akadályozott gyermekek fejlõdésbeli megkésettsége minden
vizsgált készség esetében kimutatható volt. Nem állítható, hogy minden kész -
ség esetében egységes megkésettség lenne jellemzõ. az elemi alapkészségek
fejlettsége fontos jelzõje lehet annak, hogy a tanulásban akadályozott 
gyermek integrálható-e. a kutatók feltételezése szerint nem integrálhatók
azok a tanulók, akiknek az alapkészségei több évnyi megkésettséget
mutatnak. 

dr. papp Gabriella fõiskolai tanár, fõigazgató-helyettes (elTe BGGyFK)
a gyógypedagógia felelõssége a változó világban címmel tartott elõadásában
felvázolta a felsõoktatásban 2006. szeptember 1-tõl bevezetésre kerülõ több -
ciklusú képzést. a Kar összeállította a gyógypedagógus-képzés Ba és ma
szintû kimeneti kompetenciáit, amelyek a végzettségek tartalmának megjele -
níté sén túl tükrözik a gyógypedagógusok tevékenységi területeit is. a kime -
neti szabályozás értelmében ezek a kompetenciák a munkaerõ-piaci igények -
nek megfelelõen állapíthatók meg. „a képzés felelõssége, hogy milyen
gyógypedagógus szakemberek kerülnek ki a felsõoktatásból, valamint a
különbözõ képzõhelyek diplomái jogi és tartalmi szempontból ekvivalensek-
e”- állapította meg az elõadó. az elTe Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Fõiskolai Kar Ba szinten minden megalapított szakirányra felkészít, míg ma
szinten a felsõoktatás szakembereinek képzését, a tudományos kutatásra való
felkészítést is fel kívánja vállalni. a gyógypedagógia felelõssége a munkaerõ -
piacon is erõteljesen megjelenik. a gyógypedagógus az oktatásügyi, egész -
ségügyi és a szociális szféra széles bázisán tölt be fontos szerepeket. a kompe -
tenciák pontos leírása és megismertetése a széles nyilvánossággal is felelõs -
sége a szakmának: a munkaerõpiac résztvevõinek tisztában kell lenniük a 
végzettségek tartalmaival és különbségeivel. a 15/2006. (iV.3.) Om rendelet
fogalmazza meg a Ba szintû gyógypedagógia szak képzési és kimeneti
követelményeit. az ezt megelõzõ 168/2000. (ix.29.) Kormányrendelet a
korábban végzettek, és a jelenleg a képzésbõl kikerülõk kompetenciáit írja le.
a felelõsség harmadik területe az egyén szintjén található. a továbbképzések
a szakmai tudás karbantartását és gazdagítását eredményezik, a saját és a
mások érdekeit megjeleníteni és érvényesíteni képes gyógypedagógusi 
viselkedés pedig a szociális kompetenciát modellálja.
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duray miklósné, a békéscsabai esély pedagógiai Központ igazgatója
„Szegregációból az integrációért” szükségletkielégítõ, komplex ellátórend -
szer bemutatása címmel tartott elõadást. a Központ teljes neve tükrözi az

ellátott funkciók sokféleségét: Általános iskola, Speciális Szakiskola és
egységes pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó, Tanulási
Képességet Vizsgáló Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság. a pedagógiai
szakszolgálat tevékenységei is szerteágazóak: tanulási képességet vizsgáló
szakértõi és rehabilitációs tevékenység, nevelési tanácsadás, pályaválasztási
ta nács adás, logopédia, gyógy-testnevelés, konduktív pedagógia, korai
fejlesztés, fejlesztõ felkészítés. a nagy hagyományokkal és tekintéllyel
rendel kezõ, innovatív intézmény vezetõjének érdekfeszítõ elõadása egy szak -
mai konferencia vitaindítója is lehetett volna, például összeillés és/vagy
összeil lési zavar? Gondolatok a szabályozásról és a praxisról címmel. (pályá -
zatokkal kanalizált fórumaink, rendezvényeink vajon mennyiben fedik le, 
elégítik ki a szakma /gyógypedagógusok, tanítók stb./ és a partnerek
(gyermekek, fiatalok, szülõk, intézményfenntartók/ igényeit?)

Végül, de nem utolsósorban a házigazda intézmény, a hódmezõvásárhelyi
aranyossy Ágoston Általános iskola munkatársainak elõadásairól szólok. a
témák leképezték az iskola önképében megfogalmazott feladatokat: 
• a terápiás eszközök, eljárások alkalmazását a tartós tanulási akadályo -

zottságot, magatartási zavart mutató tanulók fejlesztésében, 
• a differenciált, szükségletekhez igazodó segítségnyújtást a képességek 

fejlesztése során,
• a hiányosan mûködõ képességek korrekcióját valamennyi osztályfokon, 
• az általános emberi értékek, normák elsajátíttatását és 
• a személyiség gazdagítását önelfogadással, mások elfogadásával, toleráns

magatartással.
„együtt-értük” – Tanácsadási rendszerben mûködõ óvodai prevenció 

helyi gyakorlata címmel Hegedûs ildikó gyógypedagógiai tanár az akadá -
lyozottság megelõzésének közoktatási kultúráját vázolta fel. Kissné Hatvani
erika igazgató-helyettes asszony, az mlTSz elnökségi tagja a gyógype -
dagógiai lovaglás és lovastorna fejlesztõ hatásai, enyhén értelmi fogyatékos
gyermekek részvétele speciális lovasversenyeken címmel tartott elõadást a
gyógypedagógus „állatasszisztált” terápiás kompetenciájáról, és a verseny,
versengés szerepérõl a gyermek szociális kompetenciájának fejlesztésében.
Szabó Gáborné igazgató asszony elõadásának már a címe is: „esély, lehetõ -
ség, felelõsség - a tanulásban akadályozottakról alkotott vélemény az általá -
nos iskolában - magában hordozza a kérdõjelet, dilemmát, felkiáltójelet és a
nagy feladatot: okosan tenni, irányítani, következetesen és szigorú szaksze -
rûséggel megvalósítani az iskolai integrációt, odafigyelve a környezet 
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viszonyulásaira, a feltételek meglétére, megtalálva a mértéket a megvalósítás
folyamatában, így szolgálva, biztosítva a fenntarthatóságot a társadalmi elfo-
gadásban.

„mindehhez olyan iskolai légkört igyekszünk teremteni, ahol a felnõtt, a
gyermek jól érzi magát, ahol az emberi és társas kapcsolatok kölcsönös tisz-
teleten alapulnak, ahol minden egyes tanuló teljes értékû emberként élheti
meg önmagát, a különösséget, a másságot is elfogadva.”(részlet az iskola
önmeghatározásából). 

Bemutatni-modellálni, tanítani és segíteni megvalósítani minden – erre a
feladatra vállalkozó – általános iskolát és szakiskolát az integrációban.
Fejleszteni a sérült/fogyatékos/akadályozott embereket és családjaikat, segí -
tõi ket támogató speciális ellátórendszert. Biztosítani a szakemberképzés
színvonalát. erõsíteni a gyógypedagógus-képzés, a gyógypedagógiai kutatá -
sok és a gyógypedagógiai praxis szakmai kapcsolatait. ez szakmánk felelõs -
sége a változó világban.

Szabó Ákosné dr.

Értelmi Fogyatékosság-ügyi Szakosztály
Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakcsoport
– Hódmezõvásárhely, 2006. június 23. –

az ülés helyszíne a Szegedi Tudományegyetem (SzTe) mezõgazdasági
Fõiskolai Kar elõadóterme volt. a terem kitûnõen megfelelt a célnak, hiszen
technikai felszereltsége és berendezései is ideálisan szolgálták az elõadások
zavartalan megtartását. a terem befogadóképességének határáig megtelt. a
jelenléti ív tanúlsága szerint 93-an vettek részt a szakosztályi ülésen, de felté -
telezhetõ, hogy néhányan nem írták alá az ívet, így száz fõ felett becsüljük az
érdeklõdõk számát.

a program felépítését úgy alakította ki a szakosztály vezetése, hogy elsõ -
sorban a helyi, illetve a körzetbõl érkezõ elõadók fejthették ki nézeteiket, de
néhány olyan közérdeklõdésre számot tartó elõadást is sikerült beilleszteni a
programba, amelyek elõadói más régióból érkeztek.

az ülés levezetõ elnöke Kerekes Ferenc Béla elnökségi tag volt, aki
köszöntötte a jelenlévõket, a programot összeállító Hatos Gyula nevében is.

az elsõ elõadó dr. Varga imre fõiskolai docens, a SzTe Juhász Gyula
Tanárképzõ Fõiskolai Kar Gyógypedagógiai Szak munkatársa volt.
elõadásában a multikultúrális szempont érvényesítése az értelmileg akadá -
lyozottak pedagógiájában cím alatt a tanulóink között egyre növekvõ számban
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elõforduló roma népesség jellegzetes egyéni identitásáról beszélt. Felhívta a
figyelmet arra, hogy nem lehet a roma fiatalokat egyéni sajátságaik figyelem -
bevétele nélkül kezelni. Sajátos viselkedésük indoka történetileg kialakult
szokásrendszerükben rejlik, melynek alapos megismerése nagyban meg -
könnyítheti munkánkat.

Következõ elõadónk dr. Rummel József, a mûvészeti nevelés szemé -
lyiség fejlesztõ hatásairól beszélt. Bemutatta a hódmezõvásárhelyi Kozmutza
Flóra intézmény gyakorlatát ezen a területen. Képekkel illusztrálta a gyer -
mekek motiváltságát. Érdekes példái felhívták a figyelmet a mûvészeti eszkö -
zök alkalmazására a kiemelt alkalmakon túl, a mindennapi pedagógiai 
munkában is. Fókuszba állította a dramatikus eszközök használatát és érdekes
módszertani ötleteket is adott a hallgatóságnak.

Hurgulyné Horváth Brigitta, ugyancsak a hódmezõvásárhelyi Kozmutza
Flóra iskola testnevelõ-gyógypedagógusa a fizikai állóképesség mérésére 
dolgozott ki mérési skálát, és dokumentálta prezentációjában a mérések 
eredményeit. Nagyon hasznos eszközt készített, hiszen az értelmileg akadá-
lyozottak iskoláiban nem használható a többségi iskolákban alkalmazott
mérõeszköz, de ott is követelmény mérni, összehasonlítani a gyermekek 
teljesítményét, de még inkább önmagukhoz mért fejlõdését.

ezután Bozori Gabriella gyógypedagógus ismertette az értelmileg akadá -
lyozottak fejlesztési lehetõségeit a lovasterápia segítségével. Képekkel
gazdagon illusztrált elõadásában a lovasterápia komplex pedagógiai hatásáról
igyekezett meggyõzni a hallgatóságot. Részletes módszertani útmutatót adott
és a módszer alapvetõ fogásait is bemutatta számunkra.

az ezután következõ szünet jó alkalmat teremtett a hallottak megbeszé -
lésére, az eszmecserékre.

a szünet után máténé Sej Jolán igazgatónõ a „munkahelyi gyakorlat prog-
ram” pécsi tapasztalatairól beszélt. a Salva-Vita alapítvány programja már
mindnyájunk számára ismert volt, de a megvalósítás lehetõségei min denütt
mások. az elõadó vetített képekkel illusztrálta a pécsi gyakorlatot. Csupa
mosolygós arcú boldog, munkájába feledkezett fiatalt láthattunk a képeken,
igazolva a pécsiek pozitív gyakorlatát.

dr. litavecz anna, a miniszterelnöki Hivatal munkatársaként gyógypeda -
gógiai diplomája mellett friss jogi diplomával is rendelkezik. Saját személyes
életútja és tapasztalatai alapján is fokozottan érdeklik õt az akadályozott
emberek jogi problémái. elõadásában felhívta a figyelmet arra az anomáliára,
hogy a cselekvõképességükben korlátozott, illetve kizáró gondnokság alá
kerülõ fiatal felnõttek életmenetét milyen mértékben befolyásolják ezek a
lépések. Szólt a jogrendszer anomáliáiról is. megoldást sajnos nem tudott
adni, de saját gyakorlatunkon is elgondolkodhattunk.

297



Galambos Títuszné a hódmezõvásárhelyi Kozmutza Flóra iskola gyógy -
pedagógusa egy nagyon érdekes követéses vizsgálatról adott számot
elõadásában. a Kozmutza Flóra iskola végzett tanulói számára küldött ki
kérdõívet, amelyben életkörülményeikrõl kérdezte a volt tanulókat. Célja az
volt, hogy visszajelzést kapjon az iskolában tanultak hasznosulásáról. Érdekes
eredményei közül kiemelte, hogy jelentõsen jobb életnívóban élnek azok a
fiatalok, akik valamilyen speciális közösségben töltik idejüket, mint a csak a
családban élõk. összegzésében igazolva látta az iskola pedagógiai program -
jának helyességét. Továbbra is hasonló célok elérésének kitûzését javasolja
munkatársainak.

Sziszák Katalin, a Békés megyei Fogyatékosok Ápoló-gondozó Otthona
szakpedagógusa, az ápoló-gondozó otthonban kialakítandó fejlesztõ iskolai
tevékenységrõl tartott elõadást. Bevezetõjében az otthonban folyó munkát
ismertette meg a hallgatósággal. Beszélt a fejlesztõ iskolai ellátás kialakításá -
nak problematikájáról, nehézségeirõl. a felvezetésben szó esett arról a 
dilemmáról, hogy az oktatási rendszerben, vagy a szociális ellátásban kell a
súlyosan-halmozottan sérülteket ellátni. az elõadó a szociális intézményben
megvalósuló modell mellett érvelt, és ezt a gyakorlatot ismertette.

Görbediné Boncza Katalin alapítványi elnök az elõzõ elõadás szerves
folytatásaként egy videó filmet mutatott be a Békés megyei Fogyatékosok
Ápoló-gondozó Otthona életébõl. arról beszélt, hogy az alapítvány milyen
pályázati eszközökkel igyekszik támogatni az intézményt.

az igen „pörgõsre” sikerült szekcióülést a levezetõ elnök – megköszönve
az intenzív figyelmet – azzal zárta le, hogy a témákról az ebéd és az azt követõ
programokon lehet és érdemes tovább beszélni. Gyengélkedõ szekció veze -
tõnk nek egyhangúlag javuló egészséget kívántunk.

Kerekes Ferenc Béla

Felnõttfogyatékosság-ügyi Szakosztály
– Hódmezõvásárhely, 2006. június 23. –

a szakosztály ülésén megbeszélt témákat nagy figyelem kísérte aktualitásuk
miatt!

a felnõtt fogyatékos munkavállalókat foglalkoztató rendszer átalakítás
alatt van. ennek fõ okai, hogy a 20 fõ alatt foglalkoztatóknak, illetve a civil
szervezeteknek nincs támogatás, sok az igazságtalan elem, sok a visszaélés,
nehezen finanszírozható, nem idomul az európai normákhoz és a munka erõ-
piaci integráció nem valósul meg.
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a célszervezeti és az intézeti foglalkoztatás szétválik az új szabályozás
szerint.  a 176/2005.(ix. 2.) Korm.r., és a 177/2005.(ix. 2.) miniszteri 
rendelet csak a munkaviszonyban történõ foglalkoztatásra vonatkozik, míg a
munkarehabilitációs és fejlesztõ foglalkoztatásra szabályozást a szociális
törvény nyújt! engedélyeztetésérõl a 188/2005. Korm. rendelet ad irány -
mutatást, a tárgyi és személyi feltételekrõl a 3/2005. iCSSzem és pm ren -
delet rendelkezik.  a kizáró gondnokság alatt lévõk foglalkoztatásáról a ptk.
gon doskodik.

Farkasné dr. lukácsy zita szavai nyomán egyértelmûvé vált a hallgatóság
számára, hogy a foglalkoztatás jogszabályi háttere teljes mértékig megválto -
zik, s a létezés puszta ténye függ a foglalkoztatók és foglalkoztatottak alkal -
mazkodási képességétõl.

Belényessy albert a szociális ellátórendszerbõl való kitörési pontokra
mutatott rá, amelyeknek csak elemei az intézetben végezhetõ tevékenységek:
munka rehabilitáció, képesség-fejlesztõfoglalkozások, illetve a külsõ munka -
hely: SVÜ. a rehabilitációs fejlesztéshez hozzátartozik a szociális állapot 
fejlesztése, stabilitása kiscsoportokban, a sport a kultúra, és a munka segít -
ségével.

a bemutatott fejlõdési irányok területe a Nemzetei Fejlesztési Terv 
segítségével: Nappali ellátó Centrum létrehozása a városban, „Fogyatékosok
nappali ellátásának fejlesztése Sopron Térségében”, illetve a bentlakásos
intézmények – bármilyen formájú – strukturális átalkotása: lakóotthonok,
lakások (bérlése, vagy vásárlása) nappali ellátás, támogató szolgálat.

Fontos, hogy a mûködést ne csak az állam és a fenntartó önkormányzat
vállalja, be kell vonni egyéb szerveket is. de a hangsúly a társadalmi folyama -
tokba való aktivizálására kerül!

Hollósi péter igazgató bemutatta az új jogszabályi környezethez való
alkalmazkodás egyik lehetséges megoldását az Értelmi Fogyatékosok Ottho -
nában, zsirán.

zsira község alig több mint 800 lakossal az osztrák határ mellett, Gyõr-
moson-Sopron megye dNy-i csücskében fekszik. az otthon, a Fõvárosi
önkormányzat fenntartásában, zsira község központjában, egy 1739-ben
épült barokk kiskastélyban mûködik jelenleg 280 fõ ellátottal. Két lakóotthon
és az anyaotthontól 8 km-re található fiókintézmény adja 4 telephelyüket. a
jogszabályi változások elõtt a Savaria Nett-pack Kft. alkalmazásában két
telephelyen 77 fõ munkavégzés célú foglalkoztatásban vett részt, papíripari
betanított munkát végeztek. Így érte õket a foglalkoztatás átalakítását kikény -
sze rítõ jogszabályi változás. a foglalkoztatás átalakításának az elsõ lépése -
ként a szakköri tevékenységekbõl fejlesztették ki a foglalkoztatási csopor -
tokat, melyek ez év elején kezdték meg a munkafoglalkoztatást kerámia, 
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szövés, varrás, gyertyaöntés-papírmerítés tevékenységi körökben, tevékeny -
sé genként 5-6 fõ részvételével. egy nyertes pHaRe CBC pályázat segít -
ségével ausztriai tapasztalatcsere program keretében a kollégák betekintést
nyerhettek a különbözõ ausztriai foglalkoztatási formák napi gyakorlatába,
ötleteket gyûjthettek a hazai mûhelyek számára. 

a szakminisztérium által 2005-ben az új foglalkoztatási formák 
modellezésére kiírt pályázaton is támogatást nyertek a következõkre: az
intézmény egy mûemléki szempontból igen értékes kastélyépületben és a
hozzá tartozó parkban helyezkedik el. zsira község kerékpáros határátkelõ -
hellyel rendelkezik ausztria felé, a határtól kb. 200 m-re található a
lutzmannsburgi gyógyfürdõ, mely turisták ezreit vonzza. a múlt évben épült
meg a határátkelõtõl Bükfürdõig tartó kerékpárút, mely az intézmény elõtt
megy el. e körülményeket figyelembe véve hozták létre helyi munkahelyte -
rem tésüket 11 fõ fogyatékos személy részére. a kastélyparkot lovas hintón
mutatják be a turistáknak. a kastély dísztermét 3 fõ „hostess” kísérésével Cd-
re írt többnyelvû idegenvezetõi szöveg meghallgatásával nézhetik meg a
látogatók. a kézmûves mûhelyekben készült termékeket a bejárathoz közel
elhelyezett pavilonban árusítják. a parkban hagyományos kisállatokat pl.
pávákat tartanak. az állatok gondozásánál és a kocsihajtásnál 6 fõt alkalmaz-
nak. a projekt sikerét bizonyítja, hogy az elsõ 2 hónapban összesen 120 fõ
látogatót és 72.000,-Ft bevételt regisztrálhattak. Új munkahelyterem tésük -
kreativitás és egyéni karrier igény szempontjából - vetekszik a nyílt
munkaerõpiac által esetlegesen adott lehetõségekkel. a környéken található
munkáltatókkal történõ kapcsolatfelvétel után 2 fõt nyílt munkaerõpiacon
helyeztek el.

májustól már 6 fõ segít a 8 hektáros park gondozásában, és 5 fõt foglal -
koz tatnak az induló asztalos mûhelyben is. Folyamatban van egy megálla -
podás elkészítése, egy németországi megrendelõvel, akinek szárazvirág kom -
pozíciókat kell készíteniük, ennek keretében 30 fõnek terveznek napi 4 órás
elfoglaltságot. a feladat nehéz, de az intézmény dolgozói mindent elkövetnek
a felmerülõ problémák gyors és hatékony megoldására.

Galavits Noémi rámutat arra, hogy ez reális elvárás, ha a támogatás a 
realitás talaján, a feltárt képességek függvényében folyik, a kötelezettségek,
és nemcsak a jogok hangsúlyozásával. a külsõ embernek mindig korrekt 
tájékoztatást kell nyújtani, s az elfogadásra való képesség aztán fejleszthetõ,
reális határok között. a gazdasági elõnyöket is be kell mutatni, de a
szociálpszichológiai tényezõkrõl, nehézségekrõl is beszélni kell, mert a kör-
nyezet becsapottnak érezheti magát, ha váratlan esemény történik, szokatlan
magatartásbeli megnyilvánulás zajlik.
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a legfontosabb momentumnak viszont az elõadó azt tartotta, hogy a 
biztonságot adó, kiszámítható statikus környezetet részben fel kell hogy váltsa
a dinamikus piaci környezet, s ezáltal a folyamatokra kerül a hangsúly, a 
terhelések okainak, következményeinek feltárása, csökkentése, új kom pe ten -
ciák, állandó fejlõdésre való képesség elengedhetetlen az életben maradásra.

Feszült figyelemmel hallgatták a résztvevõk a programot, amellyel egy új
világ felé vezetõ út alapkövei jogszabályi – szociális – mentális – gazdasági
téren lefektetésre kerültek!

Köszönet minden részvevõnek, aki megtisztelte részvételével a tanács -
kozást.

Földes Tamás

Hallásfogyatékosság-ügyi Szakosztály
– Hódmezõvásárhely, 2006. június 23. –

Szakosztályunk az idén is nagy érdeklõdés közepette tartotta meg szakmai
ülését. a színvonalas elõadások témái a szakmai konferencia mottója
„Szakmánk felelõssége a változó világban” köré csoportosultak. a
szakosztály ülését mihalovics Jenõ a kaposvári duráczky József pedagógiai
Fejlesztõ és módszertani Központ igazgatója, HiOe elnöke, majd a szünet
után Bujdosóné arató adrienne szakosztályvezetõ vezette üléselnökként. 

elsõként Bombolya mónika a Hallásvizsgáló Országos Szakértõi és
Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ igazgatója
tartotta meg elõadását: „a hallássérültek intézményes ellátása a megváltozott
körülmények között” címmel. Véleménye szerint a hallássérült gyermekek
intézményes ellátása jelentõs változásokon ment át az elmúlt tíz évben. az
okok között az integráció térhódítása, a szülõi törekvések, a jogszabályi 
változások, a gyermek/tanulólétszám drasztikus csökkenése, az intézmények
fennmaradási törekvései, az integrált nevelésben-oktatásban részt vevõ 
gyermekek/tanulók ellátására létrejövõ új intézmények, szolgáltató helyek
gyarapodása, továbbá igen jelentõs mértékben az iQ –határ leszállítása 
egyaránt szerepet játszottak. ennek eredményeképpen átalakult az intézmé -
nyekben ellátandó gyermek/tanulópopuláció a fogyatékosság típusa, foka
szerint. a legnagyobb mértékû változás az általános iskolák esetében 
tapasztalható. Ott ugyanis a jó hallás-és beszédállapotú tanulók mellett egyre
nagyobb számban jelennek meg a súlyos fokban hallássérült, illetve a
gyengébb intellektussal rendelkezõ (korábban vagy a lakóhelyi eltérõ tantervû
általános iskola vagy a hallássérülteket nevelõ-oktató iskolák eltérõ tantervû
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tagozatára javasolt) tanulók. a hallássérültek intézményeiben a halmozott
fogyatékossággal ill. jelentõs tanulási sikertelenséggel rendelkezõ tanulók
száma nõtt meg. mindezek következtében jelenleg kaotikusnak tekinthetõ a
helyzet. a populáció összetételének átalakulása mind az általános iskolát,
mind a hallássérültek intézményeit kihívás elé állítja. Szükséges a tantervek,
módszerek, terápiák áttekintése, módosítása továbbá az egyéni fejlesztõ 
tervek napi gyakorlatba való beépítése.

Szõllõsiné Sípos Virág a budapesti dr. Török Béla óvoda Általános iskola,
Speciális Szakiskola, egységes Gyógypedagógiai  intézmény, diákotthon és
Gyermekotthon igazgatója a „Szakmai felelõsségünk a közoktatás változó
világában” címû elõadásában az integrációs nevelés – a közös és egyéni
felelõsség szerepérõl beszélt. az integrációs nevelést olyan komplex nevelési
rendszernek tekinti, mely egyesíti magában a kommunikációs, a szociális, az
életviteli, az életpálya építõ részterületeket. mindezek együtthatása teszi
lehetõvé az integráció sikerhez fûzõdõ kompetenciák kifejlesztését. a kom-
munikációs kompetencia alakítása erõs összefüggésben alakul a szociális
tanulással. Nem elég „a mentális vagyon” a mentális grammatika gyarapítá -
sára gondolni, hanem ennél tágabb, a mindennapi élethelyzetet reprezentáló
társas kapcsolatok indítására alkalmas, egyéni nyelvhasználat megjelenését
tükrözõ kommunikációra. a szociális kompetencia fejlesztése a szociális
tanulás, beilleszkedés, kooperáció, a nagyothalló gyermek életének egyik
legna gyobb kihívása, melynél a szülõi ház pozitív hatása szinte nélkülöz hetet -
len. az életviteli kompetencia fejlesztésének középpontjában a hallássérülés -
nek, annak következményeinek korai megismerése, az okok, a hallásállapot,
a vizsgálatok, az eszközök, mindezzel kapcsolatos életviteli kérdések, az
egyéni felelõsségviselés megismerése áll. a sikeres integrációhoz szükséges
alakítása, a nevelési folyamat komplexitása akkor fog sikereket elérni, ha meg
tudjuk valósítani a kettõs felelõsséget, az intézmény teljes szakmai – pedagó -
gusi – emberi felelõsség állandó jelenlétét, valamint annak elérését, hogy
maga a gyermek életkorának, személyiségének, lehetõségeinek megfelelve
építse be gondolkodásába és cselekvésébe az integráció elérését.

dr. Farkasné Kovács Beáta igazgatóhelyettes „a pályaorientáció és a
pályaválasztásra való felkészülés felelõssége a halmozottan sérült hallás sé -
rül tek körében” címû elõadásában a szakképzés jelenlegi helyzetét tárta 
elénk:

a megújuló szakképzés másfél évtizeddel ezelõtt kesztyût dobott a sérült
fiatalokat foglalkoztató szakképzés elé. a gyógypedagógia ezt a kesztyût
felvette, és azóta is felelõssége teljes birtokában küzd azért, hogy a rábízott
fiatalok esélyegyenlõségét a szakmatanulás terén is biztosíthassa.
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a hallássérült fiatalok szakképzésben ez a törekvés különösen tetten
érhetõ. 

igazodva a fiatalok összetett kórképéhez, a szakképzés átalakítása óta több
mint háromszorosára bõvült a szakmaválasztás köre, biztosítva ezzel a fiata -
lok képességeihez igazodó szakma választását.   

a speciális szakiskolába jelentkezõk 30%-a jelentõs létszámnak minõsül,
ami ismét felveti a felelõsség kérdését. a napjainkban érvénybe lépõ új
Országos Képzési Jegyzék (OKJ), mely az összes elsajátítható szakma tanulá -
sá nak paraméterét, a taníthatóság feltételeit tartalmazza, különösen magas
követelményt állít a speciális szakiskolák elé. ez leginkább a súlyosabb álla-
potú gyermekek szakmatanulását felvállaló iskolák számára jelent komoly
nehézséget. 

a speciális szakiskolák számára csak a rész-szakképesítések megszerzése
a reális követelmény, hiszen az elágazásos, illetve a ráépüléses rendszerû
szakmák elsajátítása már egy, vagy több modul, illetve más szakképesítés
meg létét feltételezi. Félõ ezért, hogy számos eddigi siker-szakma elérhetetlen -
né válik a csak a speciális szakiskolában továbbtanulni képes fiatalok számá -
ra. egy-egy szakma elsajátítása az egyetlen lehetõség arra, hogy ne leszázalé -
kolt rokkantként, hanem aktívan, a társadalom hasznos tagjaként találhassa -
nak vissza ép társaik közé.

Nagy érdeklõdésre tartott számot az elTe Bárczi Gusztáv Gyógy peda -
gógiai Fõiskolai Kar Hallássérültek pedagógiája Tanszékének két oktatója: dr.
zsoldos márta tanszékvezetõ fõiskolai tanár és Bodorné Németh Tünde tanár -
segéd elõadása, amelyben azt elemezték, hogy miként újul meg a hallás sé rül -
tekkel foglalkozó gyógypedagógusok képzése a Bologna-program keretében. 

Bevezetésképpen összefoglalták az új felsõoktatási képzési struktúra 
koncepcióját. mint ismeretes, az új képzési szerkezet lineáris, kétciklusú,
amelyben egymásra épül a fõiskolai (7+1 szemeszter) és az egyetemi (8+3
szemeszter) szintû képzés, vagyis a „Gyógypedagógiai alapszak” (Bachelor,
Ba) és a „Gyógypedagógiai mesterszak” (master, ma). az alapszakon dip-
lomát szerzettek egységes megnevezése „gyógypedagógus”, a mester szakon
végzetteké pedig „okleveles gyógypedagógus”. 

a kompetenciákat tekintve a Hallásérültek pedagógiája szakirány
képzésének fõbb új elemei: az anyanyelvi, pedoaudiológiai, a korai fejlesztési
feladatok mellett a felkészítésben nagyobb hangsúlyt kap a neurogén tanulási
zavar differenciáló pedagógiája, a halmozottan fogyatékos hallássérültek 
ellátása, az integráltan nevelt érzékszervi fogyatékos (látássérült) vagy 
mozgáskorlátozott gyermekek és fiatalok habilitációjának-rehabilitációjának
segítése, illetve az egyesített módszertani intézmények többcélú feladatainak
ellátása.
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a továbbiakban a 2006/2007. tanévben elindult a hallássérültek peda -
gógiája Ba képzés szerkezeti jellemzõit mutatták be és elemezték felépítését
a kreditek tükrében. a kiváló elõadás ugyan nem oszlatott el min den kételyt,
de segítséget nyújtott a felvázolt folyamat megértésében.

a szünet utáni elsõ elõadást mihalovics Jenõ a kaposvári duráczky József
pedagógiai Fejlesztõ és módszertani Központ igazgatója HiOe elnöke 
tartotta: „a halmozottan sérült hallássérült gyermekek intézményünkben”
címmel. 

az elõadás a 30-40 évvel ezelõtti tapasztalatokra, adatokra hivatkozva tett
utalásokat az intézményi ellátásban nevelt-oktatott, halmozottan sérült 
hallássérült gyermekek arányára, fejlesztésük körülményeire. a visszatekintés
szerint a 15 évvel korábbi, már pontos mérések, („szakértett”) gyermekek a
mai arányokhoz hasonló elõfordulást mutattak az intézményekben, ebben a
popu lációban. az összehasonlítás mégis nehéz, mert az integrált fejlesztés -
ben-oktatásban nevelkedõk nem szerepeltek a korábbi statisztikában. az
összehasonlítást bonyolítja a diagnosztikában történt változás, megítélése
(affolter, V. Uden) az ún. vezetõ fogyatékosság megítélése, meghatározása –
ami szintén szakmai kérdõjeleket vet fel (hallásvizsgálati problémák). az
irányelvek a halmozottan sérült hallássérültekhez sorolja a tanulási, beszéd,
nyelvtanulási, látás, értelmi stb. fogyatékossággal történõ halmozódást, a 
gyakorlat viszont szinte kritériumként az értelmi fogyatékosság jelenlétét
feltételezi. a szerzõ szerint a jövõ útja az egyéni fejlesztési programok szerinti
oktatás (a szükséges szakirányú gyógypedagógusok bevonásával készült 
tervek és rehabilitációs programok) hozhat megfelelõ eredményeket. az
igazgató úr szerint további kérdõjelek merülnek fel gyakorlatunkban a súlyo -
san nehezített nevelhetõségû és oktathatóságú gyermekek esetében:
1. az optimális kommunikációs csatorna kiépítése – fejlesztése
2. Tanulócsoportok kialakítása, szervezési gondok – „összevont” osztályok
3. óraszámok, individuális rehabilitációs fejlesztés lehetõségének kialakítása
4. mi indokolja, hogy ebbõl a populációból elenyészõ számú a cochlea imp -

lan táltak száma?
5. Feltûnõen alacsony arányban jelzett a mozgássérülés, mint társuló fogya -

tékosság, mint a fejlesztést nehezítõ körülmény. a rehabilitációban is ilyen
arányt képvisel?
az elõadás ezekkel a gondolatébresztõ kérdések felsorolásával zárult. 
zsdánszki Csilla és Bozó Renáta gyógypedagógusok az egri mlinkó istván

Hallássérültek tanintézetének képviselõiként: „az alapozó terápia alkalma -
zásának tapasztalatai az egri hallássérültek iskolájában” címmel tartották meg
elõadásukat. ez a terápia a fejlõdésben elmaradt készséghiányos gyerme kek
idegrendszerének a fejlesztésére szolgál az alapvetõ mozgások rendsze res,
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nagy ismétlésszámú gyakoroltatásával. eredetileg az anyanyelvi készség -
hiány kezelésére irányult, de továbbfejlesztése, kibõvítése egy több területen
használható, idegrendszeri érést megalapozó terápia lett.

delacato módszerét továbbfejlesztve az „alapozó terápiák alapítvány”-t
dr. marton dévényi Éva ideggyógyász hozta létre munkatársaival. 

2005. szeptemberében kezdték meg a munkát iskolájukban 3 csoporttal. a
szûrõvizsgálatok után a szülõk beleegyezésével indult meg a fejlesztés. a 6
hónap elteltével a kontrollvizsgálatok az alábbi eredményeket tükrözték. a
mozgások terén valamennyi gyerek mozgásában nagyfokú fejlõdést tapasztal -
tak. a szociabilitás, a személyiségfejlõdés területén a gyermekek könnyebben
feladathelyzetben tarthatók lettek, feladattudatuk kialakult, figyelmük kon -
centráltsága, tartóssága nõtt, személyiségük fegyelmezettebb lett. a kognitív
funkciók és a tanulás terén fejlõdött emlékezetük és gondolkodásuk, kéz-szem
koordinációjuk, grafomotorikájuk és finommotorikájuk. az anyanyelv terüle -
tén a fejlõdés csak kisebb mértékû. a szerzõk bíznak abban, hogy a további
tapasztalatok és eredmények azt fogják igazolni, hogy ez egy olyan módszer,
ami valóban alkalmas a többszörösen sérült, köztük hallássérült gyermekek
fejlesztésére is.

Fazekas Ferencné a soproni Tóth antal Nevelési-Oktatási Központ igaz -
ga tója elõadásában intézménye innovációs törekvéseirõl számolt be. Siker -
ként könyvelte el, hogy a megye területérõl a szakértõi bizottság által jelzett
súlyos beszédfogyatékos tanulók számára létesített beszédjavító általános
iskolai tagozat ebben a tanévben 8 évfolyamig bõvült. az 1994 óta folyamato -
san mûködõ szakképzésükben az asztalos és kárpitos szakma oktatása
továbbra is eredményesen mûködik. az együttmûködési megállapodás értel -
mé ben külsõ tanmûhelyeket illetve a kárpitos szakma esetében az intézeten
belül jól felszerelt belsõ tanmûhelyeket vesznek igénybe.

Kovácsné Bagdy zsuzsanna a budapesti Hallássérültek Tanintézetének
gyógypedagógusa: „az integráció hatása a halmozottan sérült hallássérült
tanulók oktatására-nevelésére” címmel tartotta meg elõadását. Felhívja a
figyelmet arra, hogy az utóbbi évtizedekben a hallássérültek intézményeiben,
jelentõs mértékben megnõtt a halmozott fogyatékosságok illetve a jelentõs
tanulási sikertelenséggel rendelkezõ tanulók száma. a tanköteles korú tanu -
lási zavart mutató gyermekek számára észlelési-, képesség- és fejlesztési terü-
letekre bontott „feladatbankot” hoztak létre, mely mozgásos, tevékeny séget
igénylõ játékokra épül. a továbbiakban részletesen ismertette és ele mez te ezt
a legújabb pedagógiai módszereket, eljárásokat, terápiákat alkalma zó progra-
mot.

Kovalinszy pálné a váci Simon antal Beszéd- és Hallássérültek Tanin -
tézetének igazgatója rövid tájékoztatást adott az intézmény történetérõl, és
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1998 óta szakmai feladatainak folyamatos megváltozásáról. az iskola fõ 
feladata ma már a beszédfogyatékos tanulók általános iskolai nevelése-
oktatása, valamint pest megye északi régiójának logopédiai ellátása. Jelenleg
hat tanulóra csökkent a hallássérült tanulók száma, és 2002-tõl az alapító
okiratuk szerint két autista csoport oktatására-nevelésére irányuló új feladatot
is kaptak. az igazgatónõ szomorúan állapította meg, hogy a hallássérült 
gyermekek elfogytak a részükre létrehozott intézménybõl: dr. Farkas miklós
fõiskolai docens szavait idézve (2002): a „HKi nem találta meg meghatározó
szerepét a hallássérültek hazai oktatási intézményrendszerében”.

pásku Tibor a debreceni Hallássérültek egységes Gyógypedagógiai
módszertani intézményének igazgatója beszámolójában arra a tényre hívja fel
a figyelmet, hogy az 1990-es évek végétõl egyre nagyobb létszámban 
jelennek meg halmozottan sérült gyermekek intézményükben. az elmúlt
tanév 106 általános iskolai tanulója közül, 94 tanuló esetében mutatható ki a
halmozott sérülés. az összetett problémákkal küzdõ tanulók eredményes 
fejlesztése érdekében helyi tantervet dolgoztak ki az iskola pedagógusai. a
fejlõdés útját e területen az egyéni fejlesztési tervek alkalmazásában valamint,
a pedagógusok speciális felkészültségében látják. 

Kvojka Ferencné a váci Cházár andrás óvoda, Általános iskola, Speciális
Szakiskola, diákotthon, Gyermekotthon és pedagógiai Szakszolgálat igazga -
tó helyettese a „Szakképzésünk aktuális problémái” címû elõadásában tárta
elénk aktuális gondjaikat. intézményükben 1991-ben a 8. osztályt végzett s
társaikkal mentális állapotuk miatt tovább tanulni nem tudó tanulóik részére
speciális szakiskolai tagozatot indítottak „Életkezdés, családi életre felké szí -
tés” elnevezéssel. e képzés szakképesítésre nem volt alkalmas, csak végbizo -
nyítványt adott két év után. Jelenleg a szakmatanulás feltétele a 9-10. osztály
elvégzése. igen nagy az érdeklõdés a speciális tagozat szakmakínálata iránt.
a háromféle meghirdetett szakma igen sikeres a tanulók körében. a tanulók
az iskola saját mûhelyeiben dolgozhatnak, és minden szakma befeje zéseként
szakvizsgát kell tenniük. a 2001/2002. tanévben az „Életkezdés, családi 
életre felkészítés” program megszûnt. indok: ebben az iskolatípusban csak
szakképzést engedélyeznek. legnagyobb gondot azok a halmozottan fogya -
tékos nagyon gyenge képességû tanulók képzése jelenti, akik a szak vizsga
követelményeinek megfelelni nem tudnak. az õ számukra szeretnék a 
„Életkezdés, családi életre nevelés” programot újra bevezetni, hogy minden
gyer mek birtokában legyen a családi élethez szükséges ismereteknek. Kidol -
gozták és benyújtották a fenntartónak a tantervet, melyet a Fogyatékos
Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány által elké -
szített „önálló életkezdésre, életvezetésre felkészítõ program” és a saját
tapasztalataik alapján készítettek el. a személyi és tárgyi feltételek birtokában
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vannak, ennek ellenére a megvalósítás falba ütközött. az elõadó annak a
reményében ismertette helyzetüket, hogy a hallgatóság segítségségét kérje a
megoldásban.

Hetényi eszter, lovasterapeuta Nagymarosról, elõadásában a hallássérül-
tek neuro-, pszicho- és szenzomotoros fejlesztésének modelljét mutatta be.
ezt délután bemutató foglalkozás követte.

Bujdosóné arató adrienne

Iskolaegészségügyi Szakosztály
– Hódmezõvásárhely, 2006. június 23. –

dr. Buday József az értelmi fogyatékosság kóroktani hátterének változását
tekintette át, a budapesti Csalogány utcai intézet adatai, valamint a jogelõd
alkotás utcai intézet un. beírókönyvei alapján. az elõadás abban foglalható
össze, hogy a korábban fogyatékosságot okozó gyermekbetegségek (menin -
gitisz, enkefalitisz) az orvostudomány fejlõdése következtében mára meg -
gyógyíthatóvá váltak. Így a korábbi és ezért súlyosabb károsodást okozó kór -
okok kerültek elõtérbe. Nem ritka továbbá a többszörös károsodás, mert a
korai károsító tényezõk gyakran a mozgást, a hallást, vagy a látást is érintik.

dr. Kenyeres Krisztina a fogászati betegségek megelõzése tekintetében a
fogorvos, a pedagógus és a szülõk együttmûködésének fontosságát hangsú -
lyoz ta egy 300 gyermekre kiterjedõ szûrõvizsgálat alapján. a rendszeres
szûrõvizsgálatokra szükség van, fontos azonban, hogy ne kapcsolódjék hoz -
zá juk valamilyen rossz élmény. a gyermekek fogápolási cikkeket tartalmazó
ajándékcsomagot kaptak, amelyre rá volt írva: „megmosom a fogam”.
Remélhetõ, hogy így a családokhoz is eljut az üzenet.

a következõ elõadások áttekintették a korai fejlesztés helyzetét Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében. 

Katona lászló szerint a különleges bánásmódot igénylõ gyermekek száma
növekszik. elõadásában elemezte a jelenség okait. Sok a magatartászavar,
beszédfogyatékosság, az iskolaéretlenség, a lelassult fejlõdés és az óvodában
rendszerint nem tudják kezelni ezeket az átmeneti fogyatékosságokat. a leg-
több fogyatékosság az óvodában jelentkezik a 4. életévben, mert a gyerme kek
három éves koruktól járnak óvodába.

Tarnai Ottóné kihangsúlyozta a Gyermekideggondozó és az ÉFOÉSz
együttmûködésének fontosságát. a legtöbb gyermek 3 éves kora körül kerül
az intézmények látóterébe. az ilyen gyermekek gyakran kiszorulnak a közok -
tatásból, mert kevés a speciálisan képzett szakember. a fejlesztés eredménye
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korán látható. Áttekintette a fejlesztés módszereit melyeknek a gyermekhez,
sérüléséhez, sõt a szülõk igényeihez is igazodnia kell. Fontosak az iskola -
elõkészítõ foglalkozások, melyek során a gyermekeket a csoportmunkához
szoktatják. az együttmûködés különös elõnye, hogy a szülõk egymást 
megismerik, beszélgetni tudnak és segíteni tudnak egymásnak.

Grúber edina és Baloghné Hollós Borbála a korai fejlesztésben hasz -
nálatos módszerek, elsõsorban a petõ és a Katona módszer hatékonyságát
elemezték hódmezõvásárhelyi tapasztalatok alapján. Úgy találták, hogy e
módszerek hatékony és következetes alkalmazásával jelentõsen javul a moz -
gás. Véleményük szerint fontos, hogy a szülõ elõsorban gondoskodó, okos
szülõ legyen és ne terapeuta.  

Szünet után a Kaposváron folyó korai fejlesztõ munkáról számoltak be a
duráczky József pedagógiai Fejlesztõ és módszertani Központ munkatársai.
Nagyné Tóth ibolya véleménye szerint a hallássérültek korai fejlesztésében a
következõkre kell helyezni a hangsúlyt:
– Korai felkutatás, lehetõleg mégpedig a spontán beszédfejlõdés kialakulása

elõtt.
– Orvosi vizsgálat a diagnózis megállapítása és az audiológiai ellátásba való

bekapcsolás céljából
– Tanácsadás a szülõknek, és bevonásuk a terápiás munkába a mindennapi

fejlesztés kialakítása céljából. 
– önálló audiológiai állomás felállítása fõállású szakorvos vezetésével, ahol

a szülõk a gyermekkel együtt 2-3 napos intenzív fejlesztésben vesznek
részt. Könyv-és játékkölcsönzés mûködik. Külön felhívta a figyelmet arra,
hogy a beszédfejlesztésben különösen jól felhasználhatók a diafilmek.
Hollós istvánné és Szilvásiné Balla Kornélia a mozgásérültek ellátását

ismertette. ebbõl a célból a 60-as, 70-es években létrejöttek az un, szülõk is -
kolái, melyek intenzív családi programokat dolgoztak ki. lakásotthonokban
egy hétig foglalkoztak a gyermekekkel, felmérték rejtett képességeit és inten -
zív fejlesztés zajlott a szülõk bevonásával. Közben a családok között barát sá -
gok alakultak ki. a nyolcvanas években az országban több helyen szakambu -
lanciák jöttek létre.

lévai edit a beszédfogyatékos gyermekek fejlesztésével kapcsolatban
emlékeztetett arra, fontos, hogy a gyermek mellett az anya is pozitív megerõ -
sí tést kapjon. a gyermekek 65%-a megkésett beszédfejlõdésû, és a szülõ 
nélkülözhetetlen része a fejlesztésnek. a logopédus szakember feladata elsõ -
sor ban az irányítás. a gyermek 3 éves kora után elvész a GyeS, a szülõk 
dolgozni járnak, a gyermek pedig az óvodában ritkán kapja meg a szükséges
fejlesztést. logopédiai óvodába csak kevesen kerülnek. 
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Befejezésül a lovasterápiáról hallhattunk érdekes elõadást Csizmadia Or -
so lyától. a hypotherapia elsõsorban a mozgássérültek lovagoltatására vonat -
kozó speciális módszereket foglalja össze. a ló háromdimenziós mozgásának
hatására mintegy 20 perc alatt kialakul a gyermek és a ló együttmûködése.

a gyógypedagógiai lovaglás és a lóval való bánás, elsõsorban fejlesztõ
célzattal. Kicsi korban használata nem célszerû, mert a ló méretei miatt a
gyermek csaknem „spárgában” ül. 3-4 éves kortól azonban nagyon hatékony,
amikor egyéb terápiák nehezen alkalmazhatók. Külön elõnye, hogy a szabad-
ban történik. Nyári táborokban együtt van jelen a gyógytorna, a kézmûves
foglalkozások, az úszás és a lovastorna.

dr. Kern Ágnes

Kórházpedagógiai Szakosztály
– Hódmezõvásárhely, 2006. június 23. –

Szakosztályunk a konferencia szlogenjéhez: „Szakmánk felelõssége a változó
világban”-hoz kapcsolódva építette fel programját.

Garbainé Boskó ildikó: amit tudnunk kell a részképesség zavarokról –
beavatkozásunk lehetõségei és határai címû elõadása abban segített, hogy a
tanulási zavarok fõbb jellemzõit – a beszéd, az olvasás-írás, a matematika, a
viselkedés terén – jobban felismerhessük, és segíteni tudjunk rajtuk. Olyan
játékokat is bemutatott, amelyekkel – a gyermekek számára észrevétlenül –
fejleszteni tudjuk a különbözõ (auditív, vizuális, verbális) csatornákat. 

a Csodalámpa alapítvány tevékenységérõl tartott tájékoztatást lászló
márta kolléganõnk. az ismertetés kiterjedt az alapítvány céljaira, tevékeny -
ségére és elért eredményeire. Olyan, súlyos betegségben szenvedõ 3–18 év
közötti gyermekek kívánságait teljesíti, akik pl. híres emberekkel szeretnének
találkozni vagy más különleges kéréssel fordulnak hozzájuk. erre a feladatra
kiválóan alkalmasak a kórházpedagógusok, mivel õk bizalmas kapcsolatban
vannak a gyermekekkel, konzultálni tudnak a kezelõorvosokkal a kívánságok
teljesítésének egészségügyi feltételeirõl. 

a kívánság teljesítése – a pszichoszociális rehabilitáció egyik fontos 
eszköze – olyan élmény a kis betegek számára, amibõl lelkileg hosszú hetekig
tudnak meríteni. erõsíti az önmagukba és másokba vetett hitüket, és ami a
legfontosabb: növelheti gyógyulási esélyeiket.

a Csodalámpa a reményrõl, az akaraterõrõl, a mosolyról és az összetar to -
zásról szól. az elõadó mindenkit arra buzdított, hogy akinek lehetõsége nyílik
rá, kapcsolódjon bele ebbe a nemes munkába. 
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Tóth artin filmje, az Érintettek, az elmúlt évben a filmszemlén a díjazottak
között szerepelt. a film az iskolaszanatórium (Budapest) egyik tanítványának
utolsó évét kíséri végig. a beteg nagyfiú, a szülõk, az orvosok és a 
pedagógusok munkáját, váltakozó reményeit és kétségbeeséseit mutatta be
megrázóan. az idei film, amelyet levetítettünk, egy újabb esetet mutatott be.
a rendezõ elõzetes elképzelése, bizakodása szerint olyan sorozatot szeretett
volna feldolgozni, amelyben fõként orvosok, de pedagógusok erõfeszítései is
sikerrel járnak. Sajnos, ez a dokumentumfilm is tragédiával végzõdött.

a film nem csupán a kis beteg elképzelhetetlen szenvedéseit, életért foly -
ta tott küzdelmét mutatta be, hanem az õt segítõk heroikus munkáját, végtelen
kitartását, a gyermek gyógyulásába vetett hitét is. 

a szakmai tanácskozás sikeréhez nagyban hozzájárult a hódmezõ vásár -
helyi kollégák körültekintõ, szeretetteljes munkája. a szervezés tökéletes volt,
a rendezõk figyelme a legapróbb részletekre is kiterjedt. Köszönjük!

dr. patakiné Barkóczy ildikó

Látásfogyatékosság-ügyi Szakosztály
– Hódmezõvásárhely, 2006. június 23. –

- Szakmánk felelõssége a változó világban -
„Kaput nyitni, úton lenni, úton maradni siketvak embertársainkkal.” ezzel a

gondolattal egészítette ki a konferencia mottóját Királyhidi dorottya és Kis
mária. a szakosztályi ülésen elhangzott elõadások közös szellemi vállalását
tükrözte ez a találó mondat a vakok általános iskolájának tanáraitól. idei, 
sikeresnek mondható szakmai összejövetelünket 43 kolléga tisztelte meg. 
a szakosztály tagjai az alábbi intézményeket képviselték:
1. dr. Kettesy aladár Általános iskola és Kollégium, pedagógiai Szakszol -

gálat (debrecen)
2. Világ Világossága alapítvány - látássérült Gyermekek Rehabilitációs és

Oktatási Központja, óvoda, Általános iskola és Kollégium (pécs)
3. Országos Közoktatási intézet (Budapest)
4. Gyengénlátók Általános iskolája egységes Gyógypedagógiai módszertani

intézménye és diákotthona (Budapest)
5. Vakok óvodája, Általános iskolája, Speciális Szakiskolája, egységes

Gyógy pedagógiai módszertani intézménye, diákotthona és Gyermek -
ottho na (Budapest)

6. elTe Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar látássérültek pe -
dagógiája Tanszék (Budapest)
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a megnyitóban Weisz ildikó és Hódi marianna szakosztályvezetõk köszönték
meg Helesfai Katalinnak és Jankó-Brezovay pálnénak a szakosztályért való
több éves, magas színvonalú munkájukat. Tolmácsoltuk a távollévõ kollégák,
dr. méhes József nyugalmazott igazgató, Kincses Gyula nyugalmazott igaz -
gató, és dr. Csocsán emmy professzor asszony szeretetteljes üdvözletét.
Üléselnökként Jankó-Brezovay pálné vezette le a szakmai programot.

elsõként „a tapasztalatszerzés nehézségei a vak gyermekek matematika
oktatásában – diszkalkulia terápia” címmel lõcsei Judit (Vakok óvodája,
Általános iskolája, Speciális Szakiskolája, egységes Gyógypedagógiai
módszertani intézménye, diákotthona és Gyermekotthona tanárnõje) tartotta
meg elõadását. a számolási készség fejlesztésének feltételeit a vak gyermek
érzékelési-észlelési struktúrájának épsége, térbeli tájékozódásának szintje,
ujj-gnózisa, szenzomotoros integrációja és gondolkodási mûveleteinek 
fejlettsége határozza meg. a diszkalkulia által nehezített tanulási helyzetben
testérzékeléshez kötött terápiával érnek el sikereket a látássérült tanulók
fejlesztésében.

Kõpatakiné mészáros mária (az Országos Közoktatási intézet igazgató-
helyettese) váratlan hivatalos elfoglaltsága miatt nem tudott jelen lenni, ezért
elõadását felolvastuk. Tájékoztatást kaptunk az európai Unió, az integrációs
és általában a sajátos nevelési igényû személyekre vonatkozó politika
tudáshátterével rendelkezõ szervezetének a mûködésérõl. az európai
Ügynökség a Sajátos Nevelési igényû Tanulók Oktatásának a Fejlesztéséért,
(european agency for development in Special Needs education – eadSNe),
amelynek a honlapja (www.european-agency.org), több témában is behatóan
foglalkozik a speciális oktatás-nevelés témájával. az Országos Közoktatási
intézet honlapjáról (www.oki.hu) szakmai jelentéseik magyarul is olvashatók.

a nemzetközi szervezetben az OKi feladata a sajátos nevelési igényû
tanulók iskolai oktatásának magyarországi helyzetét és gyakorlatát bemutató
és az uniós követelményekkel egybevetõ, elemzõ szakmai anyagok
létrehozása.

Harmadik elõadónk Rottné Szõke zsuzsanna gyógypedagógus-pszicho -
lógus (Világ Világossága alapítvány - látássérült Gyermekek Rehabilitációs
és Oktatási Központja, óvoda, Általános iskola és Kollégium, pécs) izoláció,
rehabilitáció, retrográd habilitáció a Világ Világossága alapítvány intézmé -
nyeiben címmel pszicho lógusi feladatairól beszélt. Bemutatta a tanulók pszi -
chikai fejlõdésének jel lem zõit, vizsgálati eredményeit, és körvonalazta a fel-
merült problémák lehet sé ges megoldásait. 

Szintén pécsi kollégák, két fiatal, rendkívül felkészült informatikus: Bala -
toni zsolt (mérnök informatikus, informatika szakos mérnöktanár) és Németh
Csilla (számítástechnika-technika szakos tanár, gazdasági informa tikus) az
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intézmény OKJ informatikai szakmai oktatását mutatta be. a látás sérültek
informatika oktatásának alapvetõ feltétele számos speciális hardver eszköz és
szoftver. örömmel hallottuk, hogy az intézmény birtokában lévõ 
számítástechnikai eszközök megfelelnek a legmodernebb kívánalmaknak, és
kidolgozott pedagógiai módszereik sikerét bizonyítja, hogy tavaly 6 tanulójuk
tette le az OKJ számítógép kezelõi vizsgát. a jelenlévõ informatikát tanító
kollégák jelezték a kölcsönös szakmai tapasztalatokon alapuló kapcsolatfel -
vétel igényét feléjük.

„a világ teveled is ékes” Vakok integrálása gyengénlátók között (dr.
Kettesy aladár Általános iskola és Kollégium, pedagógiai Szakszolgálat,
debre cen) címû filmet Nagy dénesné igazgató asszony vezette be. az intéz -
mény ben 1998 óta járnak integráltan tanuló vak gyermekek. Jelenleg 10 vak
tanuló egyéni elbírálás alapján külön engedéllyel tanul iskolájukban. az 
iskola tantestületének ugyan 75%-a tiflopedagógus, de az elméleti tudásuk
gya kor lati hasznosításában örömmel fogadják a vakok módszertani intéz mé -
nyének utazó tanárai szakmai segítségét. a film az élõ gyakorlatot mutatta be,
végig kísérve a gyerekeket mind a tanórai, mind a rehabilitációs, habilitációs
foglalkozásokon.

Szabó anna (Gyengénlátók Általános iskolája, egységes Gyógypeda gógiai
módszertani intézménye és diákotthona) egyetemi diploma munkájában a
látássérültek életminõségének jellemzõit kutatta. a sérült emberek életminõ -
ségének fejlesztése minden rehabilitációs tevékenység célja. a magyarországi
felnõtt korú látássérültek nagyszámú mintáját repre zentáló eredményei
elgondolkodtatták a résztvevõket. a látássérült nõk alacsonyabb önértékeléssel
rendelkeznek, mint a férfiak. Szignifikánsan kimutatható a 35 év körüli törés az
életminõség megítélésében. Korai életkö zép válság, a társadalmi tér nehézségei,
a személyes problémák megoldhatat lanságának felismerése…(?), az okok
felderítése egy következõ kutatómunkát feltételez. a hallgatóság nagy figyelem -
mel kísérte Szabó annának azt az eredményét, mely 45 év távlatából újra 
értelmezi dr. méhes József dilemmás adaptáltságról szóló elméletét. a vizsgálat
egyértelmûen kimutatta, hogy a látássérülés szempontjából való köztes helyzet
(gyengénlátó, aliglátó) összességében nehezebb, több elégedetlenséget hordoz
magában, mint a vakság. a vak személyek általában elégedettebbek voltak
életminõségükkel, mint a látásmaradvánnyal élõk.

a kiégés jelensége a gyógypedagógiai munkában, Katona Krisztina elõ -
adása (Vakok óvodája, Általános iskolája, Speciális Szakiskolája, egységes
Gyógypedagógiai módszertani intézménye, diákotthona és Gyermekotthona)
részletesen ecsetelte a kiégés stádiumait, a felismerését segítõ tüneteket, 
jelzéseket. Ki, és hogyan segít a segítõknek? a probléma kezelésére több
javaslatot tett az intézmény vezetõk számára. 
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Nyolcadik elõadónk, Tóth mónika, a HeFOp keretében végzett munka
tapasztalatairól; a speciális oktatási intézményeken kívül élõ halmozottan
sérült látássérült populáció jelenlegi helyzetérõl tartott elõadást. (Vakok 
óvodája, Általános iskolája, Speciális Szakiskolája, egységes Gyógy -
pedagógiai módszertani intézménye, diákotthona és Gyermekott hona). a
kérdõíves feldolgozás és a 21 állami illetve nagyegyházi fenntartású intéz -
mény látogatása során elszomorító helyzettel szembesültek a kollégák. az
intézetekben lévõ halmozottan sérült látássérült személyek 41 %-a fekvõ
„beteg”. Kommunikációs problémák, az alapvetõ szükségletek kifejezésének
hiánya jellemzi õket. az ápoltak 85%-a komoly magatartási problémákkal
küzd. Feltehetõleg javulna a helyzet, ha kevésbé ingerszegény környezet
venné õket körül. a kevés számú szakember terápia-orientált fejlesztéssel
igyekszik mindent megtenni a sérültekért. pozitív tapasztalatuk az intézmé -
nyek részérõl a változásra, fejlõdésre való nyitottság, az innovatív szellemû
szakmai hozzáállás, mely független a régiótól, és a fenntartótól.  

Királyhidi dorottya és Kis mária munkája, (Vakok óvodája, Általános
iskolája, Speciális Szakiskolája, egységes Gyógypedagógiai módszertani
intézménye, diákotthona és Gyermekotthona) a siketvaksággal élõ gyerme -
kek helyzete hazánkban címû film sajnos idõhiány miatt elmaradt. Királyhidi
dorottya néhány szóval a gyógypedagógusok felelõsség vállalását emelte ki.
a siketvak gyermekek fejlesztése, ellátása jó kezekben van, de mi történik a
felnõttekkel? – vetette fel a szakmai szemléletváltozást sürgetve.

a befejezõ elõadást, kapcsolódva más szakosztályok és a délután 
programjához a lovasterápia szerepe és hatása a látássérült gyermekek esetében
címmel  Szüle eszter tartotta meg (Vakok óvodája, Általános isko lája, Speciális
Szakiskolája, egységes Gyógypedagógiai módszertani intéz ménye, diákott -
hona és Gyermekotthona). a látássérült gyermekek lovas-terápiájának célja a
nagymozgások koordinálása, a finommotorika és a mani pu láció, az egyensúly, a
ritmusérzék fejlesztése. a vak kisgyermekekre jellem zõ tartáshibák, mozgásos
sztereotípiák, és viselkedési anomáliák a foglalkozások hatására oldódnak,
háttér be szorulnak. az újszerû térbeli hely zet információinak észlelése a téri 
orientációjukat fejleszti. a ló empatikus és metakommunikatív képességei báto -
rítják a gyermeket, önbizalmát erõsítik, és társulva a kiváló és kiforrott pedagó -
giai módszerekkel leépítik a mozgásos, és személyes gátlásaikat.

a baráti hangulatú szakmai tanácskozás minden résztvevõ számára 
élvezetes és hasznos volt.

Köszönjük a xxxiV. Konferencia szervezõinek munkáját, hogy lehetõvé
tették szakmai tanácskozásunkat.

Weisz ildikó és Hódi marianna
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Logopédiai szakosztály
– Hódmezõvásárhely, 2006. június 23. –

a logopédiai Szakosztály a magyar Fonetikai Foniátriai és logopédiai
Társasággal közösen tartotta szakmai programját. ennek elsõ részében  a
„Beszéd és nyelés” kerekasztal  keretében a téma legrangosabb képviselõi (dr.
mészáros Krisztina, dr. Hirschberg Jenõ, dr. Stepper magdolna, dr. lichten -
berger György, dr. Varga zsuzsanna és dr. Hacki Tamás) a nyelészavarok
neurológiai, gyermekkori, diagnosztikai, (mikro)sebészi és rehabilitációs 
kérdéseit vitatták meg. Részletes adatokkal alátámasztott, sokszínû referátu -
maikból jól kitûnt a különbözõ szakterületek, köztük a rehabilitációban
résztvevõ logopédus szakemberek együttmûködésének valamennyi lehetõsé -
ge és fontossága. a kerek-asztalon elhangzottakhoz csatlakozott dr. Balázs
Boglárkának az organikus diszfónia hangterápiájáról szóló referátuma, vala -
mint dr. Vecsey Katalin esetismertetése ebben a témában. a részleges gége mû -
téten  átesett beteg nyelészavarairól és rehabilitációjáról hallottunk elõadást
Fent zoltán dr., Bajnóczyné Szucsák Klára, dr. Tóth Krisztina, dr. Szabó
Balázs, dr. Halmos György és dr. Répássy Gábor munkája nyomán. 

a kifejezetten logopédiai témájú elõadások között hangzott el Rudas
zsuzsanna elõadása a nyelvlökéses nyelés vizsgálatáról és terápiájáról, vala-
mint frissen diplomázott fiatal kollégáink Gaják petra és Sinkó edina
elõadása a „Beszélj Velem alapítvány” tízéves tevékenységérõl.

a szakmai program további részében a logopédia és a beszédgyógyítás
kérdéseinek megvitatása mûhelyek keretében zajlott az alábbi szekciókban:
diszlexia terápia a középiskolában. módszertani törekvések a diszlexia
megelõzésére és kezelésére (Fehérné Kovács zsuzsa, Vannay aladárné,
máthé Rita, Csabay Katalin, molnárné lángi Éva); a nyelvlökéses nyelés
(Vassné Kovács emõke); diszfunkció és fogsorzáródás (Vadász dóra);
percepciós zavarok korai felismerése és terápiája (melegné Steiner ildikó, S.
pintye mária); és a Japánban szerzett szakmai tapasztalatok alapján
Nyelvrákos betegek mûtét utáni rehabilitációja a Beszéd-emlékezeti Kép
szenzomotoros reintegrációjával témában (Tóth Gábor). 

a két szakmai egyesület érintett tagjai végezetül a magyar Fonetikai
Foniátriai és logopédiai Társaság közgyûlésén vettek részt. 

Gereben Ferencné dr.
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Mozgásfogyatékosság-ügyi Szakosztály
– Hódmezõvásárhely, 2006. június 23. –

Szakosztályunk ebben az évben is, a központi témához kapcsolódóan állította
össze az elõadások témáját, így azok a gyógypedagógiának és ezen belül a
szomatopedagógiának a jövõ útjait feszegetõ kérdései köré csoportosultak. az
elõadások igen nagyszámú hallgatóság elõtt zajlottak, és a hallgatóság
részérõl megmutatkozó aktivitás, a hozzászólások sokasága is bizonyította,
hogy a felvetett kérdések a szakma élénk érdeklõdését váltották ki.

a szakosztályülés vitaindító elõadásában Fótiné Hoffmann Éva beszámolt
a felsõoktatás átalakulásáról és ismertette az új Ba és ma szintû képzéseket.
a jelenlévõk érdeklõdéssel hallgatták az átalakulásról szóló beszámolót, és
számos kérdést tettek fel a szomatopedagógia szakirányú képzéssel kap cso -
latosan. az egyszakos képzés nem igazán nyerte el a szakma egyetértését,
ugyanakkor az is megfogalmazódott, hogy így több idõ jut a szakos képzésre,
és részletesebb elméleti és gyakorlati ismeretet lehet nyújtani. Súlyos gond-
ként jelent meg az egyszakos képzés utáni elhelyezkedés. Felvetõdött, hogy
ez a nagyon leszûkített képzés az integrációs megsegítés szakmai igényeinek
hogyan tud majd megfelelni. Különösen a vidéki tanulók ellátá sában jelenthet
ez gondot a jövõ gyógypedagógusai számára. ezzel kapcso latosan hozzászó-
lásaikban többen fogalmaztak meg olyan gondo latokat is, amelyeket a szak-
osztály vezetése és a tanszéki munkacsoport tagjai a szoma to pedagógus-
képzés belsõ tartalmi alakításában jól hasznosíthatnak.

márkus eszter elõadásában a fejlesztõ iskolai oktatás törvényi hátterét
ismertette, valamint foglalkozott a szomatopedagógus kompetenciájával ezen
a területen. elõadását a gyakorlat oldaláról közelítette meg máténé Homoki
Tünde igazgatónõ. Hozzászólásában fõként a gyakorlati kérdéseket világítot-
ta meg, sok jó ötlettel gazdagítva a megoldást. Járatlan út a fejlesztõ iskolai
ellátás, de egyértelmû segítséget jelent a halmozottan fogyatékos gyermekek -
nek és szüleiknek. mindez számos új szervezési-anyagi, és tartalmi feladatot
jelent a gyógypedagógia számára. összefoglaló kérdésként merült fel itt is a
hallgatóság részérõl, hogy a jövõ egyszakos gyógypedagógusa, hogyan fog
megfelelni ennek az elvárásnak? 

a sályi mozgásjavító Általános iskola elõadói – Gaál andrás - pintér
erika - mizser Sándorné – az iskola által elnyert pHaRe programot ismer-
tették. ennek keretében az iskola informatikai részleggel bõvült, amelyhez
kapcsolódóan megismerhettük azokat az új oktatási programokat is, amelye -
ket ennek a keretében volt módjuk kipróbálni, és tapasztalataik szerint jól
beváltak a tantárgyi oktatás során. 
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a fogyatékos emberek életminõségének javítását célozzák azok a képzési-
továbbképzési programok, amelyeket Bernolák Béláné és Benczúr miklósné
ismertetett: a rehabilitációs úszóoktató és a rehabilitációs foglalkoztató tera -
peuta akkreditált szakirányú továbbképzéseket, amelyek elméleti és gyakor -
lati ismeretanyaga a gyógypedagógia, valamint az egészségügy területén jól
hasznosíthatók. 

a lovasterápia mint kiegészítõ kezelési-fejlesztési eljárás jól ismert
országszerte. Ugyanakkor meglehetõsen zavaros elképzelések terjedtek el a
lovasterápiáról, annak fajtáiról, a terapeuták képzésérõl, a fogyatékos embe -
rek lovaglásáról. ezért a magyar lovasterápia Szövetség gyógypedagógus
lovasterapeutái, a magyar Gyógypedagógusok egyesületével megbeszélve,
minden szakosztályban elõadásokkal nyújtottak tájékoztatást és mutatták be a
lovasterápia legfontosabb kérdéseit. az elõadásokat egészítette ki a helyi
gyógy pedagógia iskola bemutatója a lovasterápiának a gyógypedagógiai lo -
vag lás és lovastorna gyakorlatáról Kissné Hatvani erika gyógypedagógus-
lovasterapeuta vezetésével. Reméljük, hogy  ezek az elõadások és a gyakorlati
bemutató együttesen megfelelõ tájékoztatást adott a szakmának a lovasterápia
fajtáiról, annak belsõ tartalmáról és a hazai lovasterapeuta képzésrõl. Így ke -
rült sor szakosztályunk keretében is Katona enikõ átfogó, a lovasterápia egé -
szét bemutató elõadására. elõadásában hangsúlyos szerepet kapott a lovas -
terápia két szakágának - a hippoterápiának és a gyógypedagógia lovaglásnak
és lovastornának a differenciálása és a gyógypedagógiai tanárok kompeten -
ciája. Katona enikõ hasznos és pontos információkkal szolgált a szakmának a
magyar lovasterápia Szövetség alapítványban folyó, a pedagógus tovább -
képzés keretében akkreditált továbbképzés ismertetésére. ennek keretében
megtudtuk, hogy a hippoterápia szakágra gyógytornász, vagy szomatopeda -
gógus diplomával lehet jelentkezni és lovasterapeuta tanúsítványt szerezni, a
„gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna” szakágra pedig bármilyen szakos
gyógypedagógiai diplomával. Fogyatékos gyerekek, felnõttek lovaglások -
tatáshoz lovasoktatói-edzõi végzettség szükséges, amelyre a Fogyatékosok
Nemzeti Sportszövetsége által szervezett kiegészítõ tanfolyam ad jogosult -
ságot. (lovasoktatói – edzõi végzettségre épülõen).

a szakosztályülésünk minden évben lehetõséget ad a fiatalok munkájának
és kutatási eredményeinek bemutatására. ebben az esztendõben 5 fiatal újdip-
lomás munkáját ismerhettük meg. márialigeti ilona a mozgáskorláto zottságot
okozó kóroki tényezõk statisztikai adatait dolgozta fel, Gyurisitsné Bujdos
Katalin a mozgáskorlátozott kisgyermekek szocializációját befolyá soló
tényezõkrõl tartott elõadást, számszerû adatokkal, grafikonokon ábrázolt
felmérésrõl és annak eredményeirõl. Regõs Orsolya elõadása a mozgás -
koordináció elméletével foglalkozott szakirodalmi gyûjtése alapján. pásztói
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Réka 150 mozgáskorlátozott iskolai tanulónál vizsgálta a mozgásszervi
megbetegedések korrekciós mûtéteinek fajtáit és a mûtéteket követõ iskolai
feladatokat, különös tekintettel az egészségügyi rehabilitáció és a mozgás -
nevelés feladataira. 

a tervezett programon túl Bacsa Judit összefoglaló beszámolót tartott a
mozgáskorlátozott gyermekek és fiatalok ellátásának intézményi hátterérõl és
szakember ellátottságáról Szegeden és vonzáskörzetében. a beszámoló alap -
ján megfogalmazható, hogy a szomatopedagógia helyes úton jár és a szomato -
pedagógia szakos gyógypedagógusra, különösen vidéken, nagy igény van. 

a szakosztályülésen elhangzottak jó szakmai áttekintést és számos
gyakor lati ismeretet nyújtottak mindannyiunk számára. az elméleti kérdé sek -
kel foglalkozók és a fõiskolai oktatók sokat profitálhattak az elhangzottakból
és az azokból levont következtetésekbõl, amelyek a szakterület igényeibõl
faka dóan a jövõ szomatopedagógiájának feladataira irányultak. 

a szakmai összejövetel hasznos volt, köszönjük az elõadók munkáját, a
résztvevõk aktív közremûködését és azt a sok hasznos információt, amellyel
a jövõ gyógypedagógiáját elõadásukkal segítették.

Benczúr miklósné dr.

Pszichopedagógiai Szakosztály
– Hódmezõvásárhely, 2006. június 23. –

a pszichopedagógiai Szakosztály az SzTe mezõgazdasági Fõiskolai Kar
206. számú elõadó termében tartotta ülését.

az elõadó teremben 9 óra elõtt néhány  perccel még heten tartózkodtunk.
9 óra után néhány perccel már pótszékeket kellett behozniuk a rendezõknek,
hogy minden érdeklõdõ le tudjon ülni.

az ülés programját workshop jellegû témafeldolgozások és egy rendkívül
jó záró elõadás alkották.

Felkért elõadóink (Hannuska marianna és maldrik erzsébet) személyes
jelenlétérõl sajnos le kellett mondanunk, de témáikat sikeresen feldolgoztuk.

a nap záró elõadója Kissné Hatvani erika volt, aki lovasterapeuta tapasz -
tala tait osztotta meg a hallgatósággal.

a szakosztályi ülés kezdetén felhívtam a megjelentek figyelmét a tagdíj -
fizetés gyakorlatára, egyben kértem az elmaradt tagdíjak befizetését. 

ezt követõen az érzelmi intelligencia – személyközi hatékonyság témában
közös probléma megközelítésre került sor. Felvetettük azt a kérdést, hogy
tudunk-e érzelemmentesen jelen lenni egy cselekvésben? eljutottunk a szak -
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mai és a személyes én találkozási területére. megközelítettük érzelmeink ön -
ma gunkra és másokra gyakorolt hatásainak felismerését és érzelmeink által
kiváltott viselkedésünk tudatos irányításának fontosságát.

Kiemelten gondolkodtunk arról, hogy a bennünk zajló folyamatok, érzé -
sek – gondolatok határozzák meg, hogy mi történik velünk és hogyan érez zük
magunkat mint szakember és mint az egyes ember.

Életünk minden pillanatában érzelmek munkálnak bennünk. Érzelmeink
meghatározzák személyközi kapcsolatainkat.

Érzelmi intelligenciánk lehetõvé teszi alkalmazkodásunkat és helyzet 
felismerésünket a környezetünkben és embertársainkkal.

Érzelmeink önmagunkra és embertársainkra gyakorolt hatásának felisme -
rése és az érzelmeink tudatos irányításának képessége voltak a kiemelt problé -
ma pontjai a workshopnak.

dislexiás dilemmák címmel került bemutatásra a következõ elõadás. az
ülés résztvevõi saját élményekkel egészíthették ki a vetített gondolatokat. en -
nek eredményeképpen a vetített elõadás mintegy katalizálta a résztvevõk esz -
me cseréjét és saját élménymegosztását.

maga a téma is vitát váltott ki, ugyanis miért a pszichopedagógiai szakosz -
tály az, ahol ez a téma felvezetésre kerül?! a vita végén kiderült a jelenlévõk
szá mára, hogy ennek a témának ebben a szakosztályban mindenképpen aktu -
a li tása volt.

egyszerû és égetõen aktuális kérdések kerültek felelevenítésre: mi a 
dislexia? melyek az okai? Hogyan és mikor lehet felismerni? miért nem
betegség? milyen a dislexiás gyermek személyisége? megbélyegzés vagy
lehetõség? Hogyan hat a szülõ – gyerek kapcsolatra, ha a gyermek dislexiás?
Hová tûnt a tolerancia, a megértés és az elfogadás?

Komoly és valódi élményt adó szakmai vitára és ismeretmegosztásra ke -
rül hetett sor. a jelenlévõk szakmai elkötelezettsége és tenniakarása a gyógy -
pedagógia és a gyógypedagógusok érdekében megrendítõ erõvel mutatkozott
meg. 

a záró elõadás elõtt közös „játékban” kerestünk választ arra a kérdésre,
hogy „Van-e neme a segítõnek?”. az elõadó teremben, annyian voltunk, hogy
pótszékek is kellettek. minden férfitársamat kihívtam az elõadói pulpitus elé.
öten voltunk.

a terem nõi része és a férfiak is egy kérdéskörre keresték a válaszokat: mit
gondolnak arról, hogy mi az amit nem szeret benne a másik? mi az, amit õ
nem szeret a másikban? öt konszenzusos választ kellett felírni egy lapra és
egy valakinek a nemek nevében felolvasni.

Talán nem is volt annyira meglepõ, hogy a férfiak és a nõk is, szinte ugyan
azt gondolják a másikról.
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ennek a „játéknak” az is tanulsága volt, hogy a kollégák még mindig 
szeretnek és mernek játszani, egyben igénylik a tréning helyzeteket.

a munkanap zárása a gyógypedagógiai lovaglás és lovastorna fejlesztõ
hatásai témával valósult meg. az aranyossy Ágoston Általános iskola 
gyógy  pedagógus vezetõje számolt be szakmai tevékenységükrõl az enyhe
fok ban értelmi fogyatékos gyermekek speciális lovasversenyeken való rész -
vételének lehetõségérõl és a lovastorna személyiségfejlesztõ hatásairól.

a szakosztályi ülés eredményes volt, jó hangulatú és talán az elmúlt évek-
hez mérten a legtöbben most látogatták.

Köszönet minden jelenlévõnek a jelenlétért és külön köszönet a
rendezõknek, szervezõknek a szakmai és emberi helytállásukért.  

Szarka attila
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KÖZLEMÉNY

Tisztelt Kollegánk!

örömmel értesítjük arról, hogy az értelmi fogyatékos emberek érdekében újabb
elõrelépés történt: megalakult a CÉHálózat - Civil Érdekvédelmi Hálózat a Fogyatékos
embereknek Szociális Szolgáltatást Nyújtó Civil Szervezetekért!

Célja a magyarországi, fogyatékossággal élõ embereknek szolgáltató civil
szervezetek közös érdekvédelmének kialakítása, közös érdekképviseleti fórum létre-
hozása, lobbi-munka folytatása.

Jelenleg 25 civil szervezet tagja a hálózatnak, mely már elkezdte a közös munkát,
a tagszervezetek összefogását.

a hálózat nevéül a CÉHálózat elnevezést választotta, mely az együvé tartozásra, a
hálózat célkitûzésére: a civil érdekvédelmi munka folytatására, és a harmadik szektor-
ban való mûködésre utal.

a hálózat feladata, hogy a tagok igényeit és javaslatait figyelembe véve, azokra
alapozva javaslatokat dolgozzon ki, és ezeket képviselje a szakpolitika és a nemzeti
hatóságok felé.

a hálózat alakuló ülését 2006. augusztus 30-án tartotta Budapesten. a találkozón
döntés született arról, hogy a hálózat informális szervezetként, demokratikus alapokon
fog mûködni. a hálózat kizárólag tagjai forrásaiból és forrásteremtõ képességük fel-
használásával mûködik. Vezetõ szerve az elnökség, melynek három tagját egy évre
választja a hálózat. a hálózat soros elnökségének tagjai: Taba illés Herbertné (mécses
Szolgáló Közösség egyesülete) és Bartholy Judit (Tovább Élni egyesület), elnöke
pedig Schenk lászlóné, az esõemberekért egyesület vezetõje.

Közös döntés alapján az érdekvédelmi hálózat gesztor szervezete a Kézenfogva
alapítvány lett. a titkárság, a jogszabályfigyelés és a jogszabály-módosítási javasla-
tok kidolgozásának feladatát is az alapítvány munkatársai látják el.

a hálózat jogász-munkatársa és tagjai folyamatosan nyomon követik a szférát érin-
tõ aktuális kérdéseket és arra törekednek, hogy ütõképes, a szféra jobbítását elõ-
mozdító anyagokat dolgozzanak ki, melyeket a megfelelõ fórumokon képviselve vál-
tozásokat érhetünk el.

További információ és kapcsolat:

Schenk lászlóné, CÉHálózat elnök Gál dániel, CÉHálózat titkárság
esotata@t-online.hu gal.daniel@kezenfogva.hu

Budapest, 2006. november 10.
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