
érzékeli és nem tagadja le a válságot, az örömmel vág neki a válságból
kivezetõ útnak, mert ezáltal a speciális nevelési igényû tanulók esélye csak
jobb lehet. Hogyha ez nem tud mozgásba lendíteni, változtatásra ösztönözni,
megújulásra motiválni, akkor valószínüleg már elvesztettük életképességün-
ket, mint szervezet. Pontosan ezért kell tanulószervezetté válni, mert ez újra
mûködésbe hozhatná a tanulás életfunkcióját.
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Az Esélyegyenlõség Világnapja
alkalmából

Kiss Péter szociális és munkaügyi
miniszter

Magyar Adél gyógypedagógusnak, a
Korai Fejlesztést és Integrációt Támo-
gató Alapítvány (Szeged) kuratóriuma
elnökének a szegedi és a környezõ településeken élõ 6 év alatti gyermekek
fejlesztõ terápiás ellátásának biztosítása, a sérült gyermekek mielõbbi felku-
tatása, a szülõk tájékoztatása és öntevékeny csoportjainak létrehozása, a
védõnõk képzése, valamint a családok támogatása területén végzett színvo-
nalas, elkötelezett szakmai tevékenysége elismeréséül  

Pro Caritate Díj-at adományozott.

A Gyógypedagógiai Szemle olvasói nevében szívbõl gratulál
a Fõszerkesztõ
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