
A MAGYE ÉLETÉBÕL

XXXV. Országos Szakmai Konferencia és a
MAGYE 2007. évi rendes Közgyûlése

– Nyírbátor, 2007. június 21–23. –

Nyírbátor volt a színhelye a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete (MAGYE)
2007. évi Országos Szakmai Konferenciájának. Ezúttal is számos más
egyesület, valamint társaság és szövetség, továbbá az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar mûködött közre a rendezésben.

A konferencia „A gyógypedagógia felelõssége” központi gondolat jegyében
került megrendezésre.

Fõvédnökök voltak: Fülöp István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közgyûlés elnöke és Balla Jánosné, Nyírbátor város polgármestere.

A helyi rendezõ intézmény az Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Gyermekotthon, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat volt Sum
Ferenc igazgató vezetésével.

A nyitó plenáris ülés június 21-én, az impozáns, új Kulturális Központ
épületének színháztermében volt.

Üléselnökök: Tóth Egon, a MAGYE alelnöke és Mezeiné dr. Isépy Mária, a
MAGYE fõtitkára.

Elsõként kultúrmûsort adtak a vendéglátó intézmény tanulói, a velük
foglalkozó felnõttek és a város több mûvészegyüttese.

Fellépett a Bátor Mazsorett Egyesület, az „Éltes” Dübörgõ néptánccsoport,
a Tinódi Sebestyén Mûvészeti Iskola és Alkotóház mûvészgárdája, a Tinódi
Vegyeskar (amelynek tagjai nagyrészt gyógypedagógusok.).

A nagy érdeklõdéssel és tetszéssel fogadott mûsor után a fõvédnökök
köszöntötték a több mint félezer konferencia-résztvevõt, majd kitüntetések
átadására került sor.

Bárczi Gusztáv Emlékérem kitüntetést kapott:
Dr. Buday József, Dr. Bernolák Béláné, Gereben Ferencné Dr., Tóth Egon.

Vígh Józsefné Dr. (Budapest), Balla Jánosné, Lõrinczné Hadházi Ildikó,
Szabados György (Nyírbátor).
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Egyesületi Munkáért kitüntetést kapott a rendezõ Éltes Mátyás Általános
Iskola, Speciális Szakiskola, Gyermekotthon, Kollégium és Pedagógiai Szak-
szolgálat.

A rendezõ intézmény igazgatójának, Sum Ferencnek (a Bárczi Gusztáv
Emlékérem tulajdonosának) a MAGYE Elnöksége nevében Tóth Egon alelnök
elismerõ köszönetet és ajándékot nyújtott át. 

A plenáris ülés második részében program szerint elõadások hangzottak el.
Dr. Juhászné Lévai Katalin (országgyûlési képviselõ, az Országgyûlés ifjúsági,
szociális és családügyi bizottság tagja, az Esélyegyenlõségi és fogyatékos-
ságügyi albizottság alelnöke): A gyógypedagógia politikus szemmel, Szabó
Ákosné dr. (az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar
fõigazgatója): A gyógypedagógia felelõssége, Tarnai Balázs (gyógypedagógus,
amerikai egyetemi doktorandusz): Problémás magatartás hatékony kezelése a
„Funkció-analizis” segítségével címmel tartottak elõadást. 

A konferencia második napján, június 22-én, szintén a Kulturális
Központban a MAGYE 12 szakosztálya ülésezett. A Szerkesztõségbe beér-
kezett szakosztályi beszámolókat ugyane számunkban közöljük. Hasonlóan
azoknak az elõadásoknak az anyagát is, amelyek közlésre készen beérkeznek
szerkesztõségünkbe. 

A konferencia harmadik napján elõször a 2006. évi rendes Közgyûlés zajlott
le Tóth Egon és Mezeiné dr. Isépy Mária elnökletével.

A fõtitkári beszámolóból a 2006. évben végzett munka elemzését és
értékelését követhettük. Felkérésre, dr. Mesterházi Zsuzsa, a MAGYE
nemzetközi ügyekkel foglalkozó titkára külön napirendi pontként arról számolt
be, hogy a MAGYE az elnökség döntése alapján 2006-ban tagja lett a
Gyógypedagógiai Szakmai Szövetségek Nemzetközi Társaságának. Ezek után
a MAGYE Felügyelõ Szervének (elnök: Sáhó Erszébet, tagok: dr. Sass Oszkár
és Hajnal Ferenc) a 2006. évrõl szóló gazdasági jelentésének ismertetése
következett. A jelentést a GYOSZE szerkesztõségében (1097 Ecseri út 3.,
földszint 3.) a MAGYE tagjai – elõzetes idõegyeztetéssel – tanulmányozhatják. 

A Közgyûlés mind a fõtitkári beszámolót, mind a gazdasági jelentést
egyhangúlag elfogadta.

A Közgyûlés után, a záró plenáris ülésen Gyene Piroska: Az ENSZ Kon-
venció döntései, Tarnai Ottóné: Az érdekvédelmi szervezetek felelõssége cím-
mel tartott elõadást.

A plenáris ülés, és egyben a XXXV. Országos Szakmai Konferencia Tóth
Egon konferencia-értékelõ zárszavával ért végert.

A három napos rendezvényen a hazai és külföldi résztvevõk mindvégig
élvezhették a rendezõk és a város vendégszeretetét. Mind a hagyományos társas
vacsora, mind a fakultatív programok emlékezetesek maradnak. 



Nemcsak a konferencia résztvevõinek, hanem a város polgárainak is nagy
élményt nyújtott a június 23-án megrendezett, késõ délutánba nyúló „Fogadd
el, fogadj el” program. A Kulturális Központhoz közeli téren a Kézenfogva
Alapítvány kamionjában az Alapitvány munkatársai és a téren kirakodó vásár
várták az érdeklõdõket.

A polgármester-asszony átadta a korábban meghirdetett és eredményét
ekkor megismerhetõ rajzpályázat  nyerteseinek az okleveleket és ajándékokat.
A szabadtéri szinpadon folyamatosan látványos mûsorokban gyönyörköd-
hettünk: zenekarok, bábjátékosok, táncegyüttesek léptek fel. 

Köszönet a rendezõknek! Találkozunk a XXXVI. Országos Szakmai
Konferencián 2008. június 26-27-28-án Miskolcon.

Gordosné dr. Szabó Anna

Autizmus Szakosztály
– Nyírbátor, 2007. június 22. –

A szakosztály a plenáris ülésen elhangzottak összefoglaló ismertetésével kezdte
meg munkáját. A jelenlévõk aláírásukkal csatlakoztak ahhoz a nyilatkozathoz,
melyet a MAGYE az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar
szakmai önállóságának és mûködési feltételeinek megõrzése érdekében
fogalmazott meg.

A szakmai programot ebben az évben úgy állítottuk össze, hogy a részt-
vevõk minél teljesebb képet kaphassanak a régióban mûködõ autizmus-
specifikus ellátó helyekrõl. 

Az elõadások a korai fejlesztéstõl a felnõtt ellátásig, illetve a speciális
csoportoktól az integrációig mutatták be az intézmények munkáját. 

Az elhangzott elõadások alapján úgy tûnt, hogy az autizmus-specifikus
szolgáltatások egyre egységesebb szemlélettel és módszertannal dolgoznak. A
szakemberek a bemutatott szolgáltatások mindegyikében a családdal való
szoros együttmûködésben, egyéni felmérés és fejlesztési terv alapján végzik
munkájukat. Közös volt az is, hogy valamennyi bemutatott megközelítés,
gyakorlati módszer tudományos tényeken alapul, és az autizmusban
minõségileg sérült területeken fejti ki hatását, tehát a kommunikáció, a szociális
készségek és a rugalmas viselkedésszervezés fejlesztésére irányul. 

Dancs Erzsébet, a nyíregyházi ÉFOÉSZ munkatársa az autizmussal élõ
gyermekek ambuláns korai fejlesztésének gyakorlatát mutatta be. Az itt folyó
munka alapozza meg annak lehetõségét, hogy az autizmussal élõ gyermekek
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többsége közösségbe illeszthetõ legyen a tanköteles kor kezdetére. A családok
ebben az idõszakban segítséget kapnak gyermekük viselkedésének megértéséhez,
a diagnózis feldolgozásához és a megfelelõ oktatási intézmény kiválasztásához.
A korai fejlesztést végzõ munkatársak szoros szakmai kapcsolatot ápolnak az
autizmussal élõ gyermekeket fogadó óvodákkal, iskolákkal.

Törökné Bajusz Gyöngyi az integrált óvodai ellátás tapasztalatairól,
eredményeirõl számolt be. Ez az ellátási forma egyedülálló lehetõséget biztosít
a kortársakhoz való kapcsolódásra az autizmussal élõ gyermekek számára, de
csak akkor lehet igazán sikeres, ha ezt a folyamatot autizmusban jártas
szakember segíti. 

A nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Diákotthon speciális
autista csoportjainak mûködését és eddigi eredményeit Kovács Tünde vezetõ
gyógypedagógus ismertette. 

A kisvárdai Városi Bölcsõde és Rehabilitációs Napközi Otthon komplex
programját az autizmussal élõ gyermekek és családjuk támogatására Kállai
Árpádné intézményvezetõ mutatta be. A szakmai bemutatkozást felejthetetlenné
tette a gyermekek, fiatalok kézmûves munkáiból rögtönzött kiállítás. 

A zalaegerszegi fejlesztõ iskolai oktatásról Barabás Rita gyógypedagógus
számolt be. Különösen fontos és örömteli volt, hogy az új jogszabályi
lehetõségekkel élve, a fejlesztõ iskolai oktatás megjelent a szolgáltatások sorában. 

A szakosztály munkája szakmai hírekkel, új szakkönyvek bemutatásával
zárult. 
Frissen megjelent, hiánypótló, új kötetek: 
John Clements-Ewa Zarkowska: Viselkedés problémák és autizmus spektrum
zavarok 
Rita Jordan: Autizmus társult értelmi sérüléssel
Michael Rutter: Autizmus: a kutatás és a klinikum közötti kétirányú kölcsönhatás

Õszi Tamásné

Értelmi Fogyatékosság-ügyi Szakosztály
Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakcsoport
– Nyírbátor, 2007. június 22. –

A szakosztályi ülés helyszíne a város talán legszebb helyisége, a Nyírbátor
Városi Önkormányzat díszterme volt. A jelenlévõk hangulatára is jó hatással
voltak a gyönyörû színes ablakok, az antik bútorzat, és különösen jó volt a kinti
nagy meleget enyhítõ, jól mûködõ légkondicionálás. Technikai felszerelések is
megfelelõ módon álltak rendelkezésre, és a program megfelelõ lebonyolítása
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érdekében a technikai személyzet a szükséges kezelési információkhoz hozzá-
juttatta az elõadókat.

A szakosztály programját Hatos Gyula szakosztályvezetõ állította össze, a
szakosztályi ülés levezetését az elmúlt évek gyakorlatának megfelelõen Kere-
kes Ferenc Béla látta el. 

A levezetõ elnök bevezetõjében köszöntötte a tanácskozás kezdetén
jelenlévõ közel 70 fõ érdeklõdõt. Tolmácsolta a szakosztályvezetõ üdvözletét és
egyben jelezte távollétének okát.

A programot úgy alakította ki a szakosztály vezetése, hogy elsõsorban a
helyi, illetve a rendezõ intézmény körzetébõl érkezõ elõadók fejthessék ki
nézeteiket, de néhány olyan, közérdeklõdésre számot tartó elõadást is sikerült a
programba beilleszteni, amelyek elõadói távolabbról érkeztek.

A kiadott programban meghirdetett elõadásokban változások történtek.  Idõre
nem érkezett meg Váradi Gáborné, Barthel Betty, valamint Juha Pál elõadása. Ha
a szakosztályhoz beérkeznek, továbbítjuk õket a Gyógypedagógiai Szemle
szerkesztõségébe. Ugyanakkor már a program leadása után jelentkezett az
ÉFOÉSZ vezetõsége két elõadással, amelyeket a témára való tekintettel felvettünk
a konferencia mûsorába.

Az elsõ elõadást Bajusz Gabriella, Kiss Sándor, Vargha Valéria, Veress
Angéla állította össze és Pappné Kórik Judit tolmácsolta a tanácskozáson. Az
elõadás címe: „A legjobbat akarom neked”, alcíme: „A gyógypedagógusi
lelkiismeret és a valóság” volt. Az elõadás betekintést nyújtott a tiszalöki Frim
Jakab Általános Iskola és Diákotthon életébe. Õszintén feltárta a mindennapok
gondjait és dilemmáit, amivel a napi tevékenység során találkoznak a
gyógypedagógusok. Az elmondottakban nagyon gyakran saját magunk, talán ki
nem mondott, de megélt mindennapi problémáira ismerhettünk rá. Igyekezett
az általa jónak tartott megoldások mellett állást foglalni, és bemutatta, hogy
ezeket a problémákat hogyan kezelik az Õ intézményében.

A következõ elõadást Oluczki Rita és Talárovich Tiborné, a nyíregyházi
Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Diákotthon gyógypedagógusai vezették elõ.
Különösen fontos és aktuális problémáról, az informatikai eszközök, és
programok alkalmazásáról tartottak érdekes tájékoztatást. A projektoros
bemutatóval kísért elõadás több hasznos programra hívta fel a figyelmet,
ugyanakkor hitet tett amellett, hogy a számítógép immár nem hiányozhat az
értelmileg akadályozottak pedagógiája eszköztárából sem. Számos esetben, a
másképpen megnyilvánulni alig tudó növendékeink is csodálatos eredményeket
mutatnak a számítógépes munka következtében.

Ezután Nagyné Koncz Mariann gyógypedagógus a nábrándi intézmény-
egység munkájáról tartott ismertetõt. Elõadásának címe: „Elfogadás, elutasítás,
korai fejlesztés a szatmári térségben” volt. Bemutatta, hogyan mûködhet
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szakszerûen a komplex gyógypedagógiai munka, egy jól felszerelt és térségi
intézménnyé fejlõdött gyógypedagógiai központban, egy viszonylag kis
településen is.

A szünet elõtt Kajári Ildikó a budapesti Bárczi Gusztáv Általános Iskola,
Szakiskola gyógypedagógus igazgatója kért szót. Tájékoztatta a jelenlévõket
arról, hogy a Készségfejlesztõ Szakiskolák Munkaközösségébõl indult
kezdeményezés alapján egy országos információgyûjtés kezdõdött az
iskolákban folytatott mérés, kiemelten a PAC használatával kapcsolatban. A
munkához még csatlakozhatnak a programba eddig nem jelentkezett intéz-
mények. A mottó a minõségirányításból adódóan mindenütt aktuális: „…mérni
pedig muszáj ”.

A szünet lehetõséget adott az eddig felmerült problémák megbeszélésére, és
a légkondicionálás ellenére érezhetõ tikkasztó forróságban némi felfrissülésre. 

Szünet utáni elsõ elõadónk, Gyene Piroska, az ÉFOÉSZ Elnöke, a
támogatott döntéshozatalról, növendékeink, de még inkább a felnõttek
önérvényesítési lehetõségeirõl beszélt. Kiemelte a „róluk, nélkülük nem” elvet
a döntéshozatalban, és élesen bírálta a gondnokság jelenlegi formáját, a
cselekvõ képesség korlátozásának gyakorlatát. Ismertette az Európai Unió
legújabb állásfoglalását, melyhez hazánk is csatlakozott.

Ezután Farkasné Gönczi Rita, az ÉFOÉSZ egy olyan projektjét mutatta be,
amelyben irodai munkára tesznek alkalmassá értelmileg akadályozott
embereket. A projekt nemzetközi összefogással és uniós támogatással mûködik.
Kajári Ildikó hozzászólásában jelezte, hogy a program nagyon hasonlít a
nálunk már bevált „támogatott munkavégzés”-hez. Javasolta, hogy keressenek
kapcsolatot ezzel a programmal.

Igen kényes, bár minden intézményben nagy problémát okozó témáról szólt
a következõ elõadás. „ Amikor tombolnak a hormonok. A szexuális nevelés
tapasztalatai az értelmileg akadályozottak iskoláiban.” Császár Sándor,
Csomósné Soós Andrea, Sepsi Attila gyógypedagógusok és Pappné Kórik Judit
igazgató asszony, a tiszalöki Frim Jakab Általános iskola és Diákotthonból,
egy nagyon nyíltan fogalmazó és a problémáról igazán közérthetõen, kertelések
és mellébeszélések nélkül szóló, két részre bontható elõadást mutattak be. Az
elõadás elsõ részében az igazgató asszony tárta fel a problémákat, és azok
lehetséges, sõt a tapasztalatok szerint többnyire bekövetkezõ következményeit,
valamint azt az újszerû és nagyon bátor gyakorlatot, amit iskolájukban
alkalmazva sikerült jelentõsen csökkenteni a súlyos és káros követ-
kezményeket. Ezt követõen az iskola igazgató helyettese által készített filmbõl
láttunk részleteket, amelyben elõször a leányokkal, majd a fiúkkal beszélgetnek
felnõttek a témáról.
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A sportról, a Speciális Olimpiai mozgalomról és kiemelten a síoktatásról
tartott ezután vetített filmmel szemléltetett elõadást Szomor Timea, a
kecskeméti Általános Iskola és Diákotthon pedagógusa. Kiemelte a sportolás
szerepét gyermekeink nevelésében, és részletesen szólt a síoktatás
módszertanáról, az értelmileg akadályozottak körében.

Befejezésképpen egy humoros hangvételû, szintén vetítéssel kísért elõadást
tartott Pappné Kórik Judit igazgatónõ, melyben összegyûjtötte a gyermekek
humoros mondásait és bemutatta, hogy a súlyosabban értelmileg akadályozott
gyermek számára is motiváló a vele foglalkozó felnõtt viselkedése. Észreveszi,
szívesen kifigurázza a vele foglalkozók egyes jellemzõ mozdulatait, vagy
szokásait. Ez joggal ébreszt mosolyt másokban.

A program az üléselnök záró szavaival ért véget.
Kerekes Ferenc Béla

Értelmi Fogyatékosság-ügyi Szakosztály
Tanulásban akadályozottak pedagógiája
szakcsoport
– Nyírbátor, 2007. június 22. –

A Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakcsoport elõadásai 2007-ben is a
MAGYE konferencia szlogenjéhez csatlakoztak: a gyógypedagógia felelõsségét
elemezték - több dimenzióban. Hogyan szolgálhatja a gyógypedagógiai
többletszolgáltatásra szoruló/jogosult gyermekek szakszerû ellátását a
szervezeteiben megújult ellátórendszer? Milyen kutatások folynak az iskolai
integráció hatásainak megismerése, felmérése céljából? Milyen oktatási-
nevelési szükségletei vannak az egészségkárosodott gyermekeknek, amelyekre
pedagógiai és gyógypedagógiai tevékenységekkel kell a közoktatásnak
válaszolnia? Szakmánk felelõssége a módszertani gazdagodás, megújulás. A
változtatás pozitív hatásait nem csak a gyermekek mosolyával, jó közérzetével
és a szülõk elégedettségével nyugtázhatjuk, hanem vizsgálni, mérni is
szükséges. Milyen kutatási eredmények születtek a „szabad tanulás”
tanulásszervezési mód hatékonyságának vizsgálata során? Hogyan fejlõdik az
eljárás a gyakorlatban? Más országok gyógypedagógusai a szakterületen
milyen szemléleti és gyakorlati tendenciákról számolnak be?  Hat elõadás
számos érdeklõdõ kolléga részvételével.

A kaposvári Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola
és Diákotthon 2003-ban Módszertani Központtal bõvült. Dr. Benczéné Csorba
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Margit igazgató asszony elõadása a komplex intézmény szerepét mutatta be a
kistérségi szakszolgálati ellátásban. A Központ utazó-szakemberhálózatot
mûködtet, pedagógiai szakszolgáltatást és pedagógiai-szakmai szolgáltatást
nyújt. Az utazó-szakemberhálózat a város és a kistérség többségi óvodáit és
általános iskoláit irányítja, segíti az integrációs feladatok ellátását. A kistérségi
szakszolgáltatás 16 település 16 iskolájában történik. 

Szekeres Ágota fõiskolai adjunktus (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógy-
pedagógiai Fõiskolai Kar) az Enyhén értelmi fogyatékos gyermekek szociális
integrációja – egy tervezett kutatás kérdései c. elõadásában a 2006 õszén
kezdõdõ doktori kutatása fõbb kérdéseit mutatta be. Érintette az integrációval
kapcsolatos alapfogalmakat, és az alapfogalmak értelmezésének nehézségeit,
problémáit. Definiálta a vizsgálatban résztvevõ gyermekcsoportot, majd  a 70-
es évektõl kiindulva elemezte a témában született hazai és nemzetközi
vizsgálatok körülményeit és eredményeit, elsõsorban az utolsó három év
kiemelkedõ kutatásait. Felvázolta országos méretû pedagógiai/pszichológiai
kutatása célját: a 4-6. osztályos, enyhén értelmi fogyatékos gyermekek integrált
ellátása körülményeinek pedagógiai szempontú feltárása, valamint a tanulók
beilleszkedésének, érzelmi-, szociális- és teljesítménymotivációjának vizs-
gálata.

Vargáné Molnár Márta tanársegéd (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógy-
pedagógiai Fõiskolai Kar) és Sinkó Edina gyógypedagógus (ELTE Bárczi
Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ)
A gyermekkori krónikus betegségek hatása a tanulási képességre és a
pszichoszociális fejlõdésre címmel tartottak elõadást. A krónikus betegségek
közül a központi idegrendszer fejlõdését is befolyásoló epilepszia és a
veseelégtelenség egyes gyógypedagógiai dimenzióinak vizsgálati eredményeit
mutatták be. Az epilepsziával kapcsolatos attitûdöknek igen fontos szerepük
van a betegek (gyermekek) és családjaik társadalmi integrációjában. A szerzõk
vizsgálati tapasztalatai alapján a segítõ szakmák területén a hazai eredmények
nem bizonyulnak meggyõzõnek. Noha a krónikus veseelégtelenség esetén a
kognitív képességek különbözõ mértékû elmaradást mutatnak, a komplex
(kiemelten edukációs) rehabilitáció hazánkban még várat magára.

Virányi Anita tanársegéd (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Fõiskolai Kar) A szabad tanulás hatása a tanulási képesség változására címû
elõadását azzal a megállapítással indította, hogy a tanulásban akadályozott
tanulók iskolai oktatásában számos nehézség tapasztalható. Az eddig
alkalmazott tanulásszervezési formák nem tudnak igazodni a növekvõ
diverzitáshoz, az alkalmazott keretek nem teszik lehetõvé a tanulók
képességeinek szükséges mértékben individualizált fejlesztését.
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A szabad tanulás mint az individuális oktatási-nevelési szükségletekhez
igazodó tanulásszervezési eljárás, nyitott oktatási forma, nagyobb hatással lehet
a tanulók egyéni képességeinek kibontakozására, a fejlõdés lehetséges
maximumának elérésére. Az eljárás széleskörû terjesztését megelõzõen
azonban fontos a képességekre, különösen a tanulási képességre gyakorolt
hatásának objektív megismerése.

Kontrollcsoportos vizsgálata ezért a szabad tanulás eredményességének
feltárására irányult, a tanulási képesség változásának megismerésének
eszközével, a Hiskey-Nebraska Tanulási Képességet Vizsgáló Teszt
eredményeinek kvantitatív szempontú, matematikai statisztikai (SPSS
program) elemzésével. A kutatás hipotézise szerint a tanulási képesség nagyobb
mértékben fejlõdött a szabad tanulást alkalmazó tanulók csoportjai esetében. A
két összetartozó minta eredményeinek összehasonlítása (egymintás t-próba és
Wilcoxon próba), valamint a két független minta eredményeinek összevetése
(kétmintás t-próba és Mann-Whitney próba) során az adott mintára érvényesen
bebizonyosodott, hogy a szabad tanulást alkalmazó csoportoknál a fejlõdés a
tanulási képességet alkotó képességterületek szélesebb körében volt
tapasztalható. A vizsgálat tapasztalatai alapján az elõadó megállapította, hogy a
„szabad tanulás” tanulásszervezési eljárás individuális szükségletekhez igazodó
elemei, sajátosságai jobban segítik a tanulásban akadályozott tanulók számára
képességeik kibontakozását, fejlõdési maximumaik elérését a tanulási képesség
tekintetében, mint a hagyományos, zárt oktatási forma alkalmazásának
esetében.

Jó egy évtizede alkalmazza sikeresen a „szabad tanulást” Hornyákné Király
Judit gyógypedagógiai tanár (Éltes Mátyás Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Gyermekotthon, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat,
Nyírbátor). Gyakorlatvezetõi munkája keretében számos fõiskolai hallgatóval
kedveltette meg – lelkesedésének, tehetségének, kreativitásának, eredmé-
nyeként, bemutatva gazdag eszköztárát is – ezt a tanulásszervezési módot.
Elõadásában – Szabad tanulás a nyírbátori „Éltesben” – az elméleti alapvetés
bemutatásával osztotta meg a hallgatósággal a tanulók körében szerzett
tapasztalatokat, eredményeket.

A szakosztályi ülés vendégeként Galina Kocsubej igazgató asszony, a
moszkvai 804-es számú Speciális (korrekciós) Általános Iskola vezetõje
Fejlesztõ tevékenységek a korrekciós iskolában címmel tartott elõadást. 2006-
ban a LEGO módszer ismertetésének keretében a szakosztály törzshallgatósága
már tájékozódott arról, hogy az orosz gyógypedagógiai iskolák jó eszköz-
parkkal rendelkeznek. A videofilmmel kísért elõadás bemutatta mindazokat a
tevékenységeket a tanórai munka, a napközi, a szakkörök, a kifejezetten
bemutatásra, kiállításra, színpadra „dolgozó” kulturális foglalkozások és a
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tanulók (egyéb) szabadidõs foglalatosságai keretében, amelyeket a korrekciós
szempontú nevelés érdekében folyamatosan biztosítanak, illetve felkínálnak a
gyermekeknek, fiataloknak. Ezek a fejlesztõ tevékenységek a speciális
iskolákban, osztályokban az enyhén értelmi fogyatékos tanulók társadalmi
integrációját kívánják szolgálni.

Szabó Ákosné dr.

Hallásfogyatékosság –ügyi Szakosztály
– Nyírbátor 2007. június 22. –

Szakosztályunk ebben az évben is a szakmai konferencia mottójához: „A
gyógypedagógia felelõssége” kapcsolódva állította össze az elõadások témáját. 

A szakosztály ülését Tóth Egon, a MAGYE alelnöke, a budapesti
Hallássérültek Tanintézetének igazgatója és Bujdosóné Arató Adrienne
szakosztályvezetõ vezette üléselnökként.

Elsõként Szõllõsiné Sipos Virág, a budapesti Dr. Török Béla Óvoda
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszer-
tani Intézet, Diákotthon és Gyermekotthon igazgatója tartotta meg elõadását a
„Gondolatok a nagyothallók pedagógiájának reform folyamatairól”. Az
igazgatónõ véleménye szerint intézménye sajátos helyzetben van,  hidat képez
a szegregált és az integrált oktatás között. Elkötelezettek a hangzó beszéd
kialakítása iránt, és felelõsséget vállalnak a meginduló beszédfejlõdésért, az
anyanyelvi szint kimunkálásáért, a többségi iskola követelményrendszerének
megközelítéséért. 

Ismerik és átélik a modernizációs változásokat, saját és tanulóik szoció-
ökonómiai háttér-változásait, a szegregált intézmények iránti tisztelet
csökkenését, ugyanakkor eleget tesznek a korszerûség diktálta követelmények-
nek, elvárásoknak. 

A modernizációs folyamat említésre méltó, jelentõsebb elemeit a követ-
kezõkben foglalta össze:
• átjárhatóság, nyitottság;
• integráció;
• középiskolai integrációs felkészítés;
• gondoskodás a re-szegregált gyermekekrõl;
• pszichológiai-mentálhigiénés tevékenység;
• a Pedagógiai Program modernizációja a kulcskompetenciák kialakítása

érdekében.
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Bombolya Mónika a Hallásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs
Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ igazgatója, a „Hallás-
sérültek ellátása vizsgálataink tükrében” címû elõadásában megállapította,
hogy a szakértõi vizsgálatra jelentkezõk száma évrõl-évre emelkedik. Az elsõ
vizsgálatra évente 250-270 fõ jelentkezett. Ezen belül a vizsgálandó korosztály
és javaslat tekintetében van évente jellegzetes súlypont eltolódás, ami hûen
követi a jogszabályi változásokat. 

A felülvizsgálatok száma is jelentõsen megnövekedett. A tapasztalatok
alapján elmondható, hogy az integrált nevelésben-oktatásban részesülõ
gyermekek/tanulók szurdopedagógiai ellátásának formája, gyakorisága,
intenzitása, a fejlesztést végzõ szakember kompetenciája tekintetében
rendkívül változatos képet mutat. Az intézmények integrációra való felkészült-
sége dokumentációjuk alapján követhetõ. Az OM 384 intézményt tart nyilván,
amely a sajátos nevelési igényû gyermekek/tanulók nevelésére-oktatására
felkészült. 

Dr. Perlusz Andrea, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai
Kar tanára, „Tendenciák a hallássérült gyermekeket ellátó speciális
intézmények feladataiban” címû elõadásában a hallássérültek speciális
intézményeinek létszámadatait elemezve arra a tényre hívta fel a figyelmet,
hogy a magyar helyzet nagyon hasonlít a nemzetközi fejlõdési tendenciákhoz.
E tendenciák fejlõdését, illetve hazai specifikumait elemezve megállapítható,
hogy az 1998-2006 közötti idõszakban az intézményekben a gyermekek
létszámcsökkenése mintegy 40 %-os volt. A speciális intézmények részleges
profilváltást valósítottak meg annak érdekében, hogy biztosítsák felszabaduló
kapacitásaik lekötését újabb területeken, mint szakiskolai képzés, korai
fejlesztés, integrált oktatás segítése stb. A részleges profilváltást az is jellemzi,
hogy a létszámcsökkenés ellenére a speciális intézmények által ellátott integrált
gyermekek aránya háromszorosára nõtt. Jelentõs növekedés tapasztalható a
hallássérülés mellett diszfáziát mutató gyermekek ellátásában is.

A következõ elõadásban „Kitörési lehetõségek a halmozottan sérült
nagyothallók szakképzésében az új szabályzók tükrében” Dr. Farkasné Kovács
Beáta a Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Egysé-
ges Gyógypedagógiai Módszertani Intézet, Diákotthon és Gyermekotthon
igazgatóhelyettese az Életvezetési és Integrációs Klub vizsgálati adatait
elemezte, hogyan alakul azoknak a hallássérült fiataloknak a sorsa, akik az
intézményes nevelésbõl-oktatásból kikerülve segítségért fordulnak hozzájuk. A
klub nyilvántartásában 249 – elsõsorban hallássérült – fiatal körében végzett
felmérés azt igazolja, hogy a gazdasági változások, a munkaerõpiac átalakulása
elsõsorban a sérült embereket sújtja. A százalékos eredmények üzenete: fel kell
vállalni a hallássérültek szakképzését ellátó iskoláknak – természetesen a
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törvények által adott lehetõségek keretein belül – a piacképes szakképesítések
megszerzésének lehetõségét, kiterjesztve a képzést a felnõttoktatás területére is. 

Muraközy Andrea az egri Mlinkó István EGYMI igazgatóhelyettese az
„Intézményünk tanulóinak társadalmi jellemzõi” címû elõadásában az
integráltan és szegregáltan nevelkedõ gyermekek ill. családjuk szociális
helyzetének különbségérõl számolt be. Kereste azokat a tényezõket, amelyek
leginkább segítik az integrált nevelést. Megállapította, hogy BAZ és Heves
megye az országos átlagértékekhez képest is lényegesen rosszabb helyzetben
van a munkanélküliség, az alacsonyabb jövedelem tekintetében. A hallássérült
gyermekeket nevelõ családok a hátrányos helyzetû megyék átlagértékeihez
viszonyítva is rosszabb helyzetben vannak. Felhívta a figyelmet a
gyógypedagógus szakma felelõsségére, jelezni kötelességünk az oktatási
ügyekért felelõsséget vállaló politikusoknak, hogy a közoktatásban jelenleg
végrehajtott változások ellentétesek a gyermekek és a szülõk érdekeivel.
Súlyosan sértik a sajátos nevelési igényû gyermekek és családjaik jogát az
esélyegyenlõséghez.

Fazekas Ferencné, a Tóth Antal EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, speciális
Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója a speciális szakiskolában
végzett fiatalok életét követte nyomon felmérésében. Sajnálattal állapította
meg, hogy a próbálkozás szerény eredményre vezetett, mert a visszaküldött
kérdõívek nehezen, hiányosan voltak értékelhetõek. Javasolja, hogy a SINOSZ
rendelkezzen  országos adatbázissal a hallássérültekrõl, melynek segítségével
több információhoz juthatnánk életútjukról.

Bujdosó Adrienne

Iskolaegészségügyi Szakosztály
– Nyírbátor 2007. június 22. –

Összesen 11 elõadás hangzott el. Külön örvendetes, hogy az elõadók között két
pályakezdõ gyógypedagógus is szerepelt. 

Endreffy Ildikó dr. (Nyíregyháza): Anyagcsere vizsgálatok autista gyer-
mekeknél. Kutatási eredményekre támaszkodva az anyagcsere vizsgálatok
módját, annak indokoltságát ismerhettük meg. Hangsúlyozta az eredményekre
támaszkodó diéta / ásványi anyagok pótlása, vitaminok /fontosságát. Felhívta a
figyelmet a szülõkkel való szoros együttmûködés fontosságára. Finanszírozási
gondok, mint minden területen nehezítik a vizsgálatokat, a gondozói munkát.

Dr. Szokol Diána (Debrecen): Fogyatékos gyermekek fogászati kezelésének
problémái. Megoldatlan a fogyatékosok fogászati ellátása. Tervek: regionális
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központok létrehozása / Pécs, Bp., Debrecen/. Kidolgozták az anyagi feltéte-
leket, személyi feltételeit meghatározták. Ezek azonban nem állnak rendel-
kezésre. Ennek hiányában nem is látják el a gyermekeket, fiatalokat. Az adott
orvos attitûdjétõl függ, hogy vállalja –e a sérült gyermeket.

Dr. Buday József (Budapest): A Szabolcs- Szatmár- Bereg megyében
született Down kórosok száma.

Az elõadás a Veleszületett Rendellenességek Országos Nyilvántartásának
jelentései alapján vizsgálta a megyében született Down kórosok számát és a
mai adatokat összehasonlította Tarnai és Fazekas csaknem ötven évvel korábbi
adataival. Eszerint a 2006-ban született Down kórosok száma a megyében 103,
ami az összes élveszülött 1,03 ‰. Tarnai és Fazekas 1960-ban a megyében
összesen 22 Down kórost talált, ebbõl 14 volt tanköteles.

Dr. Buday József (Budapest) – Tarnai Ottóné (Nyíregyháza): Több Down
kóros gyermek egy családban. Az egykor volt Gyógypedagógiai Tanárképzõ
Fõiskola Anatómiai és Élettani Tanszéke által 1960-ban rendezett II.
Teratológiai Szimpoziumon Lányiné számolt be egy a megyében élõ családról,
amelyben három Down kóros gyermek született. Jelen elõadás a család
történetét és jelenleg élõ utolsó tagját mutatta be.

Göncziné Szabó Teréz (Nyíregyháza): Fogyatékossággal élõ hallgatók a
felsõoktatásban.

Mozgásfogyatékos, kommunikációs zavarral küzdõ, látás- és hallásfogya-
tékosokat fogadnak a nyíregyházi fõiskolán. Az országban a felsõoktatásban
részvevõ hallgatók közül 0,25% fogyatékos, Nyíregyházán: 0,45 %! Mind-
ehhez biztosított a tárgyi, személyi feltétel! Nem csak az akadálymentesség,
hanem a tantermek, könyvtár, ebédlõ alkalmas a sérültek fogadására.
Pihenõszoba áll rendelkezésre. OM. támogatással oldják meg a feltételek biz-
tosítását. Intézményi koordinátor, személyi segítõ biztosított. Jelszavuk: „A
kommunikációs akadálymentesség”! Feladatul tûzték ki az oktatók fel-
készítését.

Nagy Karolin – Bacsák Györgyi: Tanulásban akadályozott gyermekek
fizikai állókészségének vizsgálata. Pályakezdõ kollégák tudományos diákköri
munkájának ismertetése. A jövõ kétkezi munkásainak állóképességét, erõnlétét,
kitartását vizsgálták a homoki intézetben, 2003-2006 között 258 eset kapcsán.
Pl. a felsõ végtag gyorsaságának, a futás sebességének adatait, a testsúly,
testmagasság adatait vetették össze átlagosan fejlõdõ általános iskolások
adataival. A tanulásban akadályozottak minden területen elmaradást mutattak,
teljesítményükben nagy szórás volt tapasztalható.

Várnai Rudolfné (Pécs): Törvények a korai fejlesztés napi gyakorlatában.
Nagyon összeszedett, átfogó képet adott a családok igényeihez, lehetõségeihez,
a pedagógusok óraszámához nem alkalmazkodó törvényi szabályozásról.
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Felhívta a figyelmet annak alapvetõ hibáira, ellentmondásaira, országos
felmérés és a saját tapasztalata alapján.

Lakatosné Deák Ágnes (Debrecen): Korai fejlesztés lehetõségei bölcsõ-
dében mûködõ speciális csoportban. Egy több évtizede eredményesen mûködõ
intézmény múltját, jelenét ismerhettük meg. Bemutatták a szakembereket, az
egyéni és a csoportos foglalkozásokban folyó munkát.

Balogh Viktória – Göncziné Mátrai Edit – Vadon Jánosné (Nyírbátor): A
korai fejlesztés Nyírbátor körzetben. A házigazda intézmények bemutató
elõadásaként betekintést kaptunk a térség pedagógiai szakszolgálatában folyó
korai fejlesztésbe, az ott folyó gyógypedagógiai és gyógytornászi tevékeny-
ségbe.

Pliska Edina: Egy elhanyagolt kezelés következményei – esettanulmány.
Friss diplomás gyógypedagógus kolléganõ egy családban halmozottan  (három
gyermeknél)  elõforduló fenilketonúriás gyermek eltérõ fejlõdését mutatta be és
felhívta a figyelmet arra, hogy milyen nagy jelentõsége van a szûrésnek, a korai
diagnózisnak, a megfelelõ diétának és gondozásnak.

Dr. Kiss Tiborné

Látásfogyatékosság-ügyi Szakosztály
– Nyírbátor, 2007. június 22. –

„Szélfútta levél a világ, de hol az ág, de ki az ág?” Zelk Zoltán szavaival fejezte
ki a debreceni gyengénlátók iskoláját képviselõ elõadó dr. Józsáné dr. Pápai
Ilona, nyugalmazott igazgatóasszony, hogy „… olyan ágak szerettünk volna
lenni, akikbe a többségi iskolákban tanuló gyengénlátók, a tanáraik és a szüleik
kapaszkodhatnak.” 

A debreceni intézmény 1972. szeptember 27. óta fogad gyengénlátó, 2006.
szeptember 1. óta integráltan vak, ép-értelmû 6-14 éves korú tanulókat. 120
gyermek részére nyújtanak speciális tanulási lehetõséget, szemészeti ellátást és
kollégiumi elhelyezést (95 fõ).

Az iskola honlapján található legfrissebb információ szerint 2007. szep-
tember 1-tõl csak az intézményük körzetében tanuló gyermekeket van mód-
jukban ellátni. Más megyében integráltan tanuló gyermekeknek és szüleiknek
semmilyen szolgáltatást nem nyújthatnak. Szakosztályi ülésünkön állást
foglaltunk a debreceni gyengénlátók iskolája teljes mûködési körének
megmaradása mellett. A problémához hozzászólt Kincses Gyula nyugalmazott
igazgató, Nagy Dénesné igazgatóasszony és a Vakok és Gyengénlátók
Országos Szövetsége részérõl dr. Szõke László.
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Napjainkban nemcsak a kisiskolák eddigi funkciója kérdõjelezõdik meg, az
átalakulás a nagy „ágakat” is veszélyezteti. Aláírásunkkal tiltakoztunk, hogy az
Eötvös Loránd Tudományegyetem vezetõsége egy új, pedagógiai orientáltságú
szervezet létrehozatalával csökkentse a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
kari, szervezeti és gazdasági önállóságát. 

Ülésünkön 39-en vettünk részt, az alábbi intézményekbõl:    
• Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Kollégium, Pedagógiai Szak-

szolgálat, Debrecen; 
• Gyengénlátók Általános Iskolája Egységes Gyógypedagógiai Módszertani

Intézménye és Diákotthona, Budapest;
• Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes

Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermek-
otthona, Budapest;

• ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar Látássérültek
Pedagógiája Tanszék, Budapest.
Szeretettel és tisztelettel gondoltunk a távollévõ kollégákra, Dr. Méhes

József nyugalmazott igazgatóra, Dr. Csocsán Emmy professzor asszonyra és
mindazokra, akiknek nem állt módjukban a nyírbátori konferencián szemé-
lyesen részt venni.

A szakosztályi nap a budapesti gyengénlátók iskolája „A láthatóbbá tett
világ” címû videó filmjének vetítésével, és Mándi Tiborné igazgatóhelyettes
asszony bevezetõjével kezdõdött. Az aliglátók és gyengénlátók hagyományos,
és legújabb optikai segédeszközeit bemutató film a használat megtanításának
módjára is kitért.

A cikk elején idézett mottó volt dr. Józsáné dr. Pápai Ilona igazgató asszony
(Gyengénlátók Általános Iskolája, Debrecen) és Éles Zsoltné igazgató asszony
(Gárdonyi Géza Általános Iskola, Nyíregyháza) közös elõadásának címe. A
2006/2007. tanévben és 2003-ban végzett kérdõíves vizsgálatuk célja az volt,
hogy feltárják az integráltan nevelkedõ általános iskolás gyengénlátók nevelési-
oktatási feltételeit. Az összehasonlítás során képet kaptak a feltételekrõl, és az
eltelt idõszak változásairól. A kérdõívek és személyes tapasztalataik alapján
megállapították, hogy a személyi és a tárgyi feltételek sokat javultak, de még
nem elegendõek. Kevés az alkalmazott gyógypedagógus a szakirányú
munkához. A megfelelõ együttmûködés kedvezõ irányú szemléletváltozást
hozott, a pedagógusok nyitottabbak, segítõkészek, elfogadóbbak. Éles Zsoltné
hangsúlyozta a nyíregyházi iskola személyiség központú nevelési elveinek
hatékonyságát. A sajátos nevelési igényû tanulóik fejlesztése egyéni fejlesztési
program szerint zajlik, melyhez sok segítséget kapnak az utazó tanároktól,
gyógypedagógusoktól.

304



A szakmai szolgáltatások helye az intézmény struktúrájában címmel
Somorjai Ágnes igazgatóhelyettes (Vakok Óvodája, Általános Iskolája,
Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye,
Diákotthona és Gyermekotthona) tartott elõadást az intézményegység által
meghirdetett pedagógus továbbképzésekrõl. Az ismertetést Dérczyné Somogyi
Veronika igazgatóasszony vezette be. A sikeres integráció érdekében az
intézmény 30, 60 és 120 órás tanfolyamokat indít az érdeklõdõ pedagógusok,
óvodapedagógusok, tiflopedagógusok és a szociális gondoskodás területén
dolgozó felsõfokú oklevéllel rendelkezõ szakemberek számára. Széles körû és
elmélyült tematikájú alapismereteket nyújtanak a súlyos fokban látássérült
gyermekek integrált nevelése-oktatása területérõl. Ezeken kívül tanfolyamokat
indítanak a látássérültek tájékozódás- és közlekedéstanításának, valamint a
mindennapos tevékenységek tanításának elméleti és gyakorlati kérdéseirõl. Új
elemek kínálatukból a súlyosan látássérült, halmozottan sérült gyermekek
gondozása és komplex fejlesztésével, illetve a halmozottan sérült, kom-
munikációban súlyos fokban akadályozott látássérült gyermekek és idõsebb
személyek nevelése-oktatásával foglalkozók megsegítése. 

Gyakran tapasztaljuk, hogy az igényesen megírt diplomamunkák a
tudományos háttér komoly megismerését, és alapos felkészültséget takarnak.
Mindig tanulhatunk belõlük. A budapesti gyengénlátók iskolájában gyûjtött és
elemzett adatok támasztották alá Gueth Nikolett (végzõs fõiskolai hallgató
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar Látássérültek
Pedagógiája Tanszék) elõadását. A látás agyi feldolgozásának zavarai izgalmas
és sokak érdeklõdésére számot tartó téma. A nehezen diagnosztizálható kórkép
gyanúja merül fel, ha forma- és színészlelés zavara, a figura-háttér
diszkriminációja, a tárgyak, arcok felismerési nehézsége, a szem-kéz koor-
dinációjának és a térbeli tájékozódás zavara lép fel ép szemészeti lelet mellett.
A jellegzetes tünetek oka az agyi idegek adott részén történt sérülés. Gueth
Nikolett vizsgálatát az osztályfõnökök kérdõíven történõ válaszára, illetve az
intézmény szemész szakorvosának diagnózisára alapozta. Diagnózis alapján 23
tanuló, tünetek alapján, a gyermekeket tanítók megfigyelése szerint 34
tanulónál valószínûsíthették a centrális látássérülést. 

Sutus Ágota (szintén végzõs fõiskolai hallgató) a vak gyermekek fizikai
fittségét vizsgálta. Az 1988 óta alkalmazott EUROFITT vizsgálat nem
ismeretlen a testnevelõk körében. A keringési és a légzési rendszer általános
állóképességét, a motoros fittséget eddig nem mérték vak tanulókon. Hipotézise
szerint a látássérült tanulók teljesítménye alatta marad az ép látó kontroll
csoporténak. Ez csak részben igazolódott, például felülésben a vak tanulók
voltak jobbak. 
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Befejezésül dr. Gadó Márta tanszékvezetõ (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógy-
pedagógiai Fõiskolai Kar Látássérültek Pedagógiája Tanszék) válaszolt a
fõiskolai képzés változásaira irányuló kérdésekre. Néhány kutatási terület
prioritását emelte ki: a vizuális ingerek agyi feldolgozásának zavarait, a
halmozottan sérült gyermekekkel való foglalkozás módszertani kérdéseit.  

Szakmai összejövetelünk minden résztvevõ számára élvezetes és hasznos
volt.

Hódi Marianna

Logopédiai Szakosztály
– Nyírbátor, 2007. június 22. –

A Logopédiai Szakosztály „A logopédia jövõképe” kerettémában nyílt
kerekasztal keretében tartotta szakosztályi ülését a logopédia elõtt álló aktuális
problémákról, szakmai kérdésekrõl a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kollégák
felvetése és a résztvevõk észrevételei alapján. 

A „kerekasztal” forma már több alkalommal bizonyította „létjogosultságát”,
mivel – a hagyományos elõadási formához viszonyítva -  valamennyi jelenlevõ
számára nyújtja a széleskörû diszkusszió lehetõségét. Ez évben ugyanebben az
idõben tartotta kongresszusát Egerben a Magyar Fonetikai Foniátriai és
Logopédiai Társaság, s ez – bár túlságosan nem rontotta, de – sajnálatosan
megosztotta a logopédus-szakma képviselõinek részvételi lehetõségét. A
vitaindítót tartó Gereben Ferencné szakosztályvezetõ hangsúlyozta, hogy a
gyógypedagógia felelõsségének részeként  a logopédia jövõképének végig-
gondolása nem függetleníthetõ attól a társadalmi környezettõl, amelybe a
logopédiai ellátás beágyazódik. Bár az elmúlt évtizedekben jól érzékelhetõen
növekedett az ellátás iránti társadalmi igény, a közoktatás és az egészségügy
átalakulásával kapcsolatos információk alapján figyelmen kívül nem hagyható,
kedvezõtlennek tûnõ folyamatok is kirajzolódnak. Számba véve az eltelt
idõszakot, kiemelte a civil szervezetek (Démoszthenész, Diszlexiás Gyer-
mekekért Alapítvány stb.) megjelenését és megerõsödését. Kiemelten fontos
kérdésként említette a logopédiai szolgáltatást igénylõ népességcsoport –
nemzetközi terminológiához is illeszkedõ – pontos körülhatárolását, a
szolgáltatási rendszer értékeinek megõrzését és mûködési kereteinek a korai
ellátás és az integráció irányában történõ továbbfejlesztését. Hangsúlyozta a
diagnosztikus szükségletek további erõsítését, a tudományos igényû
módszerfejlesztést, a logopédiai óvodai, iskolai osztályszerû ellátás szerepének
szaktudományi elemzését. 
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Szilágyi Lajosné, Kissné Almási Krisztina és Bíró Ágnes a nyírbátori
Pedagógiai Szakszolgálat  tevékenységérõl, a kistérségi ellátás eredményeirõl,
problémáiról, a finanszírozás gondjairól szólt. A 49 települést ellátó
szolgáltatási rendszerben jelentõs arányt (40%) képvisel a hátrányos helyzetû
gyermekek, ezen belül is a roma gyermekek ellátása, amely a logopédiai munka
szempontjából különleges szakmai kérdéseket vet fel. 

Baloghné Piros Zsuzsa, Mátészalka logopédusa a térség ellátásának
kérdéseit vetette fel, amely a finanszírozás témájában élénk vitát indukált. 

Kovács Jánosné, a nyírbátori Éltes Mátyás Általános Iskolában folyó
logopédiai munkáról és a helyi lehetõségek kihasználásáról számolt be.

Az ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztõ Módszertani
Központ munkatársai, Rosta Katalin intézményvezetõ, Suchné Rumpli Henriett
és Alkonyi Mária logopédusok a logopédiai óvodai csoportokban ellátott
gyermekek fejlõdési sajátosságait, a speciális ellátás, az idõszakos különne-
velés indokait és eredményeit, valamint a munka módszertani kérdéseit   mu-
tatta be.

Az elmondottak leképezték azokat a kérdéseket, amelyek a logopédiát
országosan jellemzik. A jelenlevõk úgy ítélték meg, hogy a logopédia –
társadalmi igények vonatkozásában – pozitívnak tûnõ jövõképére elsõsorban a
gazdasági feltételek romlása és a speciális csoportokra irányuló túlerõltetett
integrációs nyomás miatt árnyék borul. A változtatás szükségességét veti fel: 
– a finanszírozási feltételek romlásának megállítása, a beszédfogyatákosok

irányában megvalósuló diszkrimináció megszüntetése;
– a kistérségi ellátás rendszerében mûködõ szolgáltatások finanszírozásának

szabályozása, minimumforrások megállapítása;
– csoportlétszámok kérdésének rendezése;
– az ambuláns logopédiai ellátás szervezeti és mûködési szabályainak

egységes megalkotása;
– a prevenciós szemlélet jelenleginél hangsúlyosabb érvényesítése;
– többfunkciós intézményekben a beszédfogyatékosok szervezett ellátásának

koordinálása;
– a roma gyermekek beszédjavításának szakmai szempontú áttekintése;
– fenntartói megállapodások kérdésének rendezése;
– a klienscentrikus, komplex terápiás ellátás helyi rendszereinek kiszélesítése;
– az óvoda/iskolaszerû ellátás mûködési feltételeinek biztosítása;
– a szakértõi bizottsági munka kiszélesítése.

Gereben Ferencné dr.
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Mozgásfogyatékosságügyi Szakosztály
– Nyírbátor 2007. június 22. –

Szakosztályunk idei elõadássorozata csatlakozott az országos konferencia fõ
témájához. Az elõadások a jövõ gyógypedagógiájának felelõsségével korszerû,
ugyanakkor a szakmai hagyományokat is tisztelõ, felelõs értelmezésével, a
bajok feltárásával és új megoldási módokkal foglalkoztak. 

A szakosztályülés elsõ részének elõadásait Nádas Pál, a budapesti
Mozgásjavító Általános Iskola igazgatója és munkatársai tartották. Nádas Pál a
mozgáskorlátozott gyermekek részére tervezett új iskolatípus koncepcióját
mutatta be. A „második esély iskolája” olyan lehetõségeket kínál, amelyek a
felnõtt, önálló élet lehetõségére készítenek fel: a korai fejlesztéstõl, az általános
és középiskolai tanulmányokon keresztül egészen érettségiig, sõt egy szakma
megtanulásáig vezeti el a mozgáskorlátozott személyeket. Mindezt diák-
otthonos-lakóotthonos ellátással, családias környezetben nyújtja. Az intézmény
munkatársainak elõadásai igazolták, hogy az intézményes ellátás keretében
megjelenõ, nagyon súlyos mozgásállapotú gyermekek-tanulók gyógype-
dagógiai nevelésében valóban változásra kell felkészülni. Az elõadások
egyértelmûen igazolták a „második esély iskolája” indokoltságát, amely ma
már nem csak terv, hanem a megvalósulás felé tartó merész vállalkozása a
szakmának. 

A Mozgásjavító Általános Iskola mint módszertani mûhely is fontos
szerepet tölt be a mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók hazai ellátásában. Az
intézmény munkatársai átfogóan adtak tájékoztatást a szakma mûvelésének
gyakorlatából. Az elõadások a mozgáskorlátozott gyermekek és fiatalok
ellátásának aktuális, de ugyanakkor a jövõre mutató szakmai feladataira, a
változtatások lényegére mutattak rá. Pl. Schumett Judit, Tokárné Takács Andrea
és Gasparicsné Csillag Ágnes elõadása a mozgáskorlátozottság hátterében álló
kóroki tényezõk módosulását elemezte, valamint a mozgásállapotban
bekövetkezõ súlyosság/fokozatbeli változásokat. Bemutatták, hogy az utóbbi
20-30 év alatt lényeges változások következtek be a mozgásszervi sérülések
típusa és súlyossága tekintetében. A cerebralparézis (CP) magas számaránya
mellett az utóbbi idõben lényegesen növekedett a súlyos progresszív
izomsorvadású (pl. DMP), valamint a myelomeningicele (MMC) gyermekek
száma, valamint olyan különbözõ szindrómák jelentek meg, amelyek eddig
nem, vagy nagyon ritkán voltak jelen intézményeinkben. Azoknak a
gyermekeknek, tanulóknak a száma, akik állapotukból következõen nem
lesznek képesek helyzetváltoztatásra, önkiszolgálásra, illetve önálló életvitelre,
nagymértékben növekszik. Ez a tény nemcsak abból következhet, hogy a hazai
piacon a kerekesszék ellátottság gyakorlatilag megoldottá vált, hanem a
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gyermekek nagyon súlyos mozgásállapotából, pl. négy végtaghiány, vagy
négyvégtagra kiterjedõ súlyosan mozgáskorlátozott arthrogryposis esetei.
Mindezek a szomatopedagógiai nevelés gyakorlatában is következményekkel
járnak. Össze kell egyeztetni az egyéni szükségleteket a jelenlegi
lehetõségekkel, az adott iskolatípusban folyó nevelés szervezeti, személyi és
tárgyi feltételeivel. A jövõ gyógypedagógiájában – szomatopedagógiájában –
tekintetbe kell venni azokat a pedagógiai és orvosi rehabilitációs igényeket,
amelyek ezekbõl a módosulásokból erednek, fogalmazta meg egyértelmûen
Csillag Ágnes. 

Elõadást hallottunk az intézmény integrációt segítõ tevékenységérõl is.
Ágoston Gabriella és Kiss Erika a szakszolgálatról, a tanácsadói tevékenység
aktuális problémáiról számolt be. Érdekes volt az un. „jó gyakorlatok” néven
nevesített információs anyag (www. sulinovaadatbank.hu), valamint a
pedagógus és a gyermek részére adható tanácsadói tevékenység során
felmerülõ problémák megfogalmazása elõadásukban. A szakosztály ülés elsõ
részének témáját egészítették ki a „Fiatalok fóruma” keretében (a szakosztály
ülés második részében) elhangzott elõadások is. Bárdiné Székely Zsuzsa a
súlyosan és halmozottan sérült mozgáskorlátozott gyermekek kommunikációs
technikáinak jelentõségét ismertette a Csillagházban végzett felmérés alapján.
Ez szintén arra mutatott rá, hogy a mozgásállapot súlyossága és a sérülés
halmozódása miatt a szomatopedagógiai munkát az egyedi kommunikációs
technika megtanításával kell kezdeni egyre több esetben, és az oktatást annak
alkalmazásával kell végezni. Ez annak ellenére is izgalmas téma volt, hogy az
intézményben megalakulásától – a hetvenes évek végétõl – az oktatás a tanulók
nagy százalékánál az AAK eszközökkel történt és történik jelenleg is. 

Az elõzõek alapján a „második esély iskolája” indokoltsága és szakmai
megalapozottsága érthetõvé vált. A mozgáskorlátozott gyermekek önállóságra
nevelésének minden síkját átfogó koncepció – a korai életszakasztól a felnõtté
válásig – újszerû vállalkozás a minden téren integrációt elváró, azt támogató
szakmai és társadalmi környezetben. A „második esély iskolája” ugyanis óriási
lehetõség a legsúlyosabban sérült gyermekek és fiatalok, valamint családjaik
számára akkor, amikor sem a család, sem a társadalom még nincs felkészülve
az integrációra, ilyenkor a teljes személyi függetlenség csekély mértékben vagy
egyáltalán nem érhetõ el. 

A hazai „mozgásjavító iskola” elõadásait Viktoria Nyikolanko igazgató
asszony elõadása követte, aki egy moszkvai hasonló intézmény struktúráját és
a társadalmi integrációra felkészítõ koncepcióját mutatta be. A 44. sz.
Bentlakásos Speciális Általános Iskola finn szakmai támogatással és projekt
alapján szervezõdött. Új intézmény a súlyosan sérült mozgáskorlátozott –
fõként cerebralparetikus – 120 gyermek és fiatal számára, ahol a nevelés
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középpontjában a munkára nevelés áll, és ahol egyben szakirányú oktatás is
folyik. Az iskola elvégzését követõen a fiatalok elhelyezkedését és lakás
megoldását is támogatják. 

Súlyok Eleonóra (Zalaegerszeg) erlõadásában a fejlesztõ iskolai nevelés-
oktatás feladataival foglalkozott, kiemelve a célzott segítségnyújtás
szükségességét, a túlzott segítségnyújtás elkerülését, a megfelelõ idõ
biztosítását, a sajátos problémák egyedi megoldását. Elõadásában hangsú-
lyozta, hogy az optimális testhelyzetben végzett tevékenykedtetés a megfelelõ
eszköz segítségével és a gyógypedagógus kreatívitásával eredményezhet csak
sikert. Praktikus, a gyakorlatban is sok jó megoldását bemutató elõadását nagy
érdeklõdés kísérte. 

Szabó Tímea elõadásában a mozgáskorlátozott fiatalok, felnõttek
életminõségét vizsgáló felmérést ismertette, Bata Beáta elõadásában 385
mozgáskorlátozott sportoló adatait elemezte. Mindkét elõadás érdekes és további
kutatásra ösztönzõ témákat érintett. Szabó Tímea elõadásából megtudhattuk, hogy
mit tartanak fontosnak a felnõttek a boldogság, munka, társkapcsolat
megítélésében. Bata Bea elõadásából kiemelendõk azok az adatok, amelyek a
sportolók körében a kóroki háttér változására mutatnak rá az utóbbi 15 évben. A
felmérésbõl kiderül, hogy jelentõsen emelkedett a CP-s sportolók száma.
Tendenciájában emelkedik a kerekesszékben sportolók száma is. Ugyanakkor igen
alacsony részvételi arányt mutat a sportolók körében az iskolai testnevelési órán
való részvétel. Mindkét elõadás a felnõtt életre felkészítéshez adott praktikus,
adatokkal is igazolt, útmutató feladatokat. A felnõtt életre nevelés fontos feladata
a szomatopedagógiai tevékenységnek, mind gyógypedagógiai intzéményi, mind
integrált keretek között. Ez azt is jelenti, hogy a gyógypedagógussal való
együttmûködésre fel kell készíteni a többségi pedagógusokat is.

A gyógypedagógia szomatopedagógia néven ismert szakterületének és a
szomatopedagógia szakos képzés kialakulásának, fejlõdésének történeti
kutatása keretében, annak egyes elemeit ismertette elõadásában Babos
Veronika. Az elõadás bemutatta a mozgáskorlátozott gyermekek nevelési-
oktatási gyakorlatának kialakulását és fejlõdését a múlt század elejétõl, a
súlyosan és halmozottan sérült mozgáskorlátozott gyermekek iskolarendszerû
oktatásának kezdeti lépéseit, és azok hatását a szomatopedagógia szakos
gyógypedagógus képzésre. A szomatopedagógia teljes és részletes történetének
feltárásával  még tartozik a gyógypedagógia, ezért a bemutatott adatok,
elemzések ismertetése nagy érdeklõdésre tartott számot.  

Köszönjük az elõadók és a fiatal kollegák munkáját, kutatásait ismertetõ
elõadásokat és köszönjük az ülésen résztvevõ megjelentek aktív közre-
mûködését, a rendezõk által biztosított kifogástalan technikai hátteret. 

Benczúr Miklósné dr.
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Pszichopedagógiai Szakosztály
– Nyírbátor, 2007. június 22. –

A szakosztályi ülésre elõadóként egyetlen kolléga jelentkezett, Takács István,
az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar Pszichopedagógiai
Tanszékének tanára. Témája, az a fõiskolai hallgatóknak készült film volt,
amelyet az egyik fiatalkorúak regionális büntetésvégrehajtási intézetben
forgatott. A film célja szakmai módszertani eszközként közremûködni a
pszichopedagógus képzés folyamatában.

A szakosztályi ülés tartalmilag a konferencia alaptémájához csatlakozott: A
gyógypedagógia felelõssége gondolatkört állította a középpontba.

A témát kerekasztal-beszélgetés keretében dolgoztuk fel.
Ülésünkön a fõ témát átfogalmaztuk és kiegészítettük az identitás

gondolatával.
Dilemmát váltott ki egyes tesztek használatának gyakorlata, valamint a

terápia és a diagnosztika határainak meghatározása. „Hol vannak a szakmai
határaink?”- tette fel a kérdést egy helyi kolléga. Erre a válaszadási folyamat
több, egyéni és esetfüggõ példával, illetve reakcióval tudott megfelelni.
További szakmai kérdésként vetõdött fel a kompetencia határ és a felelõsség
kapcsolata és ennek összefüggése a szakember álmatlan éjszakáival.

Változatlan probléma-gyûjteményt képeznek a szakterületen a részképesség
zavarokat mutató és a „diszes” gyermekek. Többen számoltak be visszatérõen
megjegyezve, hogy a problémák kezelhetõségének segítésére sikerrel vehettek
igénybe szupervíziót.

Szintén visszatérõ megjegyzésként rögzült a finanszírozás elégtelensége és
esetlegessége, különös tekintettel a terápiában érintett gyermekek esetében. A
szükséges terápiák gyakran nem biztosíthatók finanszírozás és technikai
elégtelenség miatt.

A jelenlévõk közül többen megjegyezték azt is, hogy az iskolákkal való
együttmûködés aggályossá vált a lakásotthonokban élõ gyermekek disz-
kriminációja miatt. Ugyanakkor szembetûnõ a beilleszkedési és viselkedési
zavaros gyermekek számának általánosan jellemzõ arányú növekedése.

Mire használják a pszichopedagógus tudását? – tette fel a kérdést egyik
kollégánk és válaszokat is adott természetesen: Vannak gyermekek, akik nem
fogyatékosok és ugyanakkor nem oktathatók a jelenlegi hagyományos oktatási
eszközökkel; a középsúlyos fokban fogyatékosokkal való bánásmódra
nincsenek kellõen felkészülve a pedagógusok; számtalan gyermek kriminali-
zálódása indul el az elégtelen szakmai ellátás miatt.

Mi a mi felelõsségünk?
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A mi gyógypedagógusi felelõsségünk a szemlélet képviselete, elfogadtatása.
Felelõsségünk abban áll, hogy folyamatos hatást gyakoroljunk a szakma-
politikára. Felelõsségünk továbbá nemzeti hagyományainknak megfelelõen
megõrizni, megvédeni és erõsíteni a hazai gyógypedagógia szakmai hitelét. 

Többek között ennek érdekében fogalmazódott meg az a javaslat, hogy
készüljön el a pszichopedagógus szakmai protokollja. Ennek érdekében indul-
jon mûhelymunka, jó esetben ösztönözve a politikai és szakmapolitikai döntés-
hozókat a cél érdekében.

A tervek között szerepel egy internetes szakmai honlap elkészítése. Ez
lehetõség és eszköz lehet a szakmai kommunikáció kiterjesztésére, valamint
információs adatbázis kiépítésére.

Felelõsségünk továbbá az érdekérvényesítõ képességünk fejlesztése illetve
felélesztése. Össze kell gyûjteni azt a tudásanyagot, amivel megmutathatjuk,
hogy kik vagyunk, és mire vagyunk jók. Lehetõséget kell teremteni arra, hogy
ennek a szakterületnek is legyen egy gyakorló intézete. 

Felelõsségünk továbbá az, hogy a szakosztály és valamennyi tagtársunk
támogassa az ELTE Bárczi Gusztáv GyógypedagógiaI Fõiskolai Kart és annak
Pszichopedagógiai Tanszékét abban, hogy belsõ és külsõ harcait úgy tudja
megvívni, hogy gyógypedagógus-pszichopedagógus identitásunk megerõsöd-
hessen. 

A szakosztályi ülés második témája a módszertani célból készült film
megtekintése volt.

A szakosztályi kerekasztal-beszélgetés lezárása után megtekintettük a
tanszék támogatásával készült filmet és ígéretet tettünk arra, hogy írásban
visszajelzést adunk véleményünkrõl a tanszék részére.

Valamennyi résztvevõnek köszönöm aktivitását, véleményét, gondolatait.

Szarka Attila

Súlyosan-halmozottan fogyatékosokat segítõ
szakemberek szakosztálya
– Nyírbátor, 2007. június 22. –

A Súlyosan-halmozottan fogyatékosokat segítõ szakemberek szakosztálya
2007. április 13-án alakult meg. Megalakulásunkat a Fogyatékos Gyermekekért
Közalapítvány támogatta.

Vezetõi: Zahoránszky Mária és Kanalicsné Beleznai Csilla
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Megalakulásunknak elõzménye az a tanfolyam (Súlyosan-halmozottan
fogyatékos gyermekek és felnõttek egész életívet átfogó gyógypedagógiai
kísérése), melyet a Kézenfogva Alapítvány szervezett 2006 tavaszán.

Itt merült fel a szakosztály vezetõiben, hogy jó lenne a tanfolyam befejezése
után is kicserélni tapasztalatainkat, megbeszélni a felmerülõ kérdéseinket,
segíteni a súlyosan-halmozottan fogyatékosokkal foglalkozó szakembereket, és
tartani a kapcsolatot a szakmai tapasztalatcsere, és továbbfejlõdés céljából.

A szakosztály célja: a súlyosan-halmozottan fogyatékosokat segítõ szak-
emberek összefogása, kapcsolatépítése, érdekeik képviselete, szakmai segítség-
nyújtás.  

Feladatok:
– a súlyosan-halmozottan fogyatékosok egész életútját kísérõ segítõ

szakemberek szakmai segítése különbözõ területeken (korai fejlesztés,
fejlesztõ felkészítés, fejlesztõ iskolai oktatás, szociális ellátás); 

– szakmai tapasztalatcserék szervezése (hospitálások, esetmegbeszélések,
eszmecserék, továbbképzések, szülõkkel való bánásmód, nevelési problé-
mák stb.);

– törvényi változások nyomon követése, gyakorlati tapasztalatok alapján
törvénymódosításokra javaslattétel, kapcsolatfelvétel a törvényhozó szer-
vekkel;

– körlevél készítése;
– aktuális problémák megvitatása.

A kapcsolattartás megsegítése e-mailben történik, körlevél útján,
folyamatosan értesítjük tagjainkat a szakosztály gyûléseirõl, hasznos infor-
mációkkal próbáljuk segíteni egymás munkáját. Minden évben õsszel, tavasszal,
valamint a MAGYE Országos Konferenciájára szervezzük a találkozókat. Az
õszi és a tavaszi találkozók az ország különbözõ városaiban valósulnak meg. A
találkozókat olyan helyeken tartjuk meg, ahol már évek óta foglalkoznak a
súlyosan-halmozottan fogyatékos emberek fejlesztésével, oktatásával, és ahol
jelentõs tapasztalatokkal rendelkeznek ezen területrõl. Lehetõség nyílik
szakmai tapasztalatszerzésre-cserére, valamint megvitathatjuk az aktuálisan
felmerülõ kérdéseket, problémákat.

A tavaszi idõszakban már lehetõségünk nyílt egy ilyen találkozót szervezni
Budapesten a  Mozgásjavító Általános Iskola és Módszertani Központ Csillag-
ház Tagozatán Dombainé Esztergomi Anna meghívására. Részt vehettünk
mozgásnevelés órán, ami terápiás kutya bevonásával zajlott, valamint a terápiás
csoportban órákat látogattunk, a nap befejezéseképpen pedig a felmerülõ
kérdéseket vitattuk meg.
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A MAGYE Nyírbátori Konferenciáján a szakmai napon elõadásokkal
készültek tagjaink, bemutatva az intézményeikben folyó munkát, külön-külön
egy-egy területet kiemelve. 

A szakmai nap megnyitóján a jelenlévõk köszöntése után ismertettük
megalakulásunk történetét, a célokat és a feladatokat.

Elsõ elõadónk Selmeczi Katalin gyógypedagógus volt. 
Elõadásának címe: A Budapest XV. Kerületi Fejlesztõ Gondozó Központ

bemutatása, a tankötelezettség teljesítése súlyosan-halmozottan sérült
gyermekek és fiatalok esetében.

Átfogó képet kaphattunk a Fejlesztõ Gondozó Központ eddigi és jelenlegi
munkájáról. Nagy részletességgel, képek segítségével ismertette a
jelenlévõkkel az intézmény szakmai tevékenységét (a csoportbeosztást, a
csoportok napi és heti rendjét, foglalkozásaik-óráik típusát, tartalmát, speciális
szolgáltatásokat, szabadidõs programjaikat, a költségvetést, támogatóik
jövõbeli elképzeléseit, amelyek között a fejlesztõ iskola beindítása is szerepel).

Gyakorlati kérdések is szóba kerültek, pl. a gyermekek szállítása, honnan
tudnak beszerezni eszközöket, játékokat, vagy segédeszközöket. 

Ez az az intézmény, ahol évekre visszamenõen helyet biztosítanak
gyakorlati képzésnek. Az elõadás végén sok kérdés merült fel, amelyeknek a
megválaszolásában az intézményegység vezetõje, Kádas Endréné is segített,
gyakorlati tapasztalatai alapján. Sok hasznosítható információt, ötletet kaptunk
az elõadótól.

Koncz Nikoletta gyógypedagógus Debrecenbõl érkezett, elõadásának címe:
Az Immánuel Otthon fejlesztõ iskola oktatásának szervezése, fejlesztési
területek, kiemelten az Alternatív és Augmentatív Kommunikáció (AAK)
oktatásának bemutatása.

Az Immánuel Otthon egyházi fenntartású, fogyatékosok nappali ellátását
biztosító szociális intézmény. A szociális feladatok mellett közoktatási és
egészségügyi feladatot is felvállalt. Az intézet 1991-ben nyitotta meg kapuit a
súlyosan-halmozottan sérült gyermekek és fiatalok elõtt. A Rehabilitációs
Alapprogramunkan megjelölt fejlesztõ iskolai oktatásra vonatkozó célok,
feladatok, fejlesztési területek bemutatása után az AAK-t ismertette az elõadó
nagy részletességgel. 

Céljuk a beszédképtelen gyermekek kívánságainak, gondolatainak mások
számára is érthetõ közlése, hogy saját életük cselekvõbb részesévé váljanak.
Megismerkedhettünk az AAK dinamikus és statikus módszereivel,
rendszereivel, amit a gyakorlatban próbálnak hasznosítani. Néhányat
megemlítve ilyen a gesztusok, mimika, hangadás, igen-nem jelzések,
tekintetek, a „Nézd a kezem” gesztus-nyelv jelei, a valódi vagy kicsinyített
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tárgyak, fényképek, képek, jelképek, különbözõ kommunikációs képek, és
jelképek. 

A kommunikáció oktatásának fontos részét képezi a számítógép használat
kialakítása, fejlesztése. A kiváló elõadással az elõadó szemléletes betekintést
nyújtott az otthon életébe. 

Ezután Soltész-Nagy Ibolya gyógypedagógus elõadása következett: A
fejlesztõ iskolai oktatás megszervezése a karcagi Gólyafészek Otthonban. 

A karcagi Gólyafészek Otthon bemutatkozó filmjébõl tájékozódhattunk az
ott folyó lelkes munkáról, fejlesztõ iskolai oktatásukról. Ötleteket kaphattunk
még az összeállított, bemutatott dokumentációból, melyet a gyakorlatban is
használnak.

Következõ elõadóink a harmadik elõadáshoz kapcsolódtak:  Juhász Olga,
Hajdú Marianna terapeuták, akik szintén a Gólyafészek Otthonban dolgoznak.

Elõadásuk címe: A dallammá varázsolt mozdulat –„Soundbeam” – inno-
vatív lehetõség alkalmazása a karcagi Gólyafészek Otthonban

Egy olyan zenei eszközt ismerhettünk meg, mely hazánkban még nem
elterjedt, de hatékonyan használható a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyer-
mekek fejlesztésében, zenei élményhez juttatásában. A bemutatást szintén film
segítette. Nagyon érdekes és sokak számára új lehetõséget ismerhettünk meg.
Az elõadásokat nagy érdeklõdés kísérte.

A színvonalas elõadásokat kerekasztal megbeszélés követte. A meg-
beszélés fontos momentuma volt a fejlesztõ iskolai oktatásra vonatkozó
törvényi szabályozás megvitatása. Szóba került a súlyosan-halmozottan
sérültek hidroterápiája is. Próbáltunk egymásnak tanácsokat adni arra az
áldatlan helyzetre, hogy pelenkás gyermeket nem engednek uszodába.

A szakosztály várja azokat, akik szeretnének részt venni munkánkban.
Jelentkezni lehet e-mailben, zarah@freemail.hu
vagy napsugar.beleznai@mse.sulinet.hu címen.

Zahoránszky Mária
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