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Április hónapban a Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Készség-
fejlesztõ Speciális Szakiskola óvodai csoportjaiban nyerhettünk tapaszta-
latokat egy autista és egy tanulásban és értelmileg akadályozott gyermekeket
fejlesztõ valamint egy Rett-szindrómás csoportban. A foglalkozásokat követõ
megbeszélés igazi szakmai fórummá alakult, melyen érintettük az elért
eredményeinket, megvitathattuk közös problémáinkat, kérdéseinket.

Májusban a dokumentáció és a mérés-értékelés aktuális témakörében ter-
vezünk mûhelybeszélgetést. 

A munkaközösség jövõ évre tervezett programja is elkészült. 
Érdeklõdõ, munkaközösségünkbe bekapcsolódni kívánó óvodák, szak-

emberek jelentkezését a ritahor@gmail.com címen várjuk.

Budapest, 2008. április 16.     
Pál-Horváth Rita 
gyógypedagógus

FPPTI szaktanácsadó

Tudósítás

A Speciális Szakiskolák Országos Egyesületének támogatásával a Szociális
és Munkaügyi Minisztérium, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a
Földmûvelõdésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, az Oktatási
Minisztérium megbízásából a 2007/2008. tanévi Szakma Kiváló Tanulója
Versenyt a speciális szakképzésben résztvevõ tanulók részére szegedi József
Attila Általános Iskola és Szakiskola rendezte 2008. április 2-4-én.

A bõrtárgykészítõ (21 5272 01), kerékpárszerelõ (31 5237 001),
varrómunkás (31 5276 03) szakmákat tanuló, utolsó évfolyamra járó tanulók
mérték össze a tudásukat az országos versenyen. 

A gyakorlati, írásbeli és szóbeli feladatok megoldása után azok a diákok
mentesülnek a tanév végi szakmai vizsgákon az egyes vizsgarészek teljesítése
alól, akik az országos versenyen minimum 60%-os eredményességet értek el
valamely területen. Több olyan diák is volt, aki mind a három területen - a
gyakorlati, az írásbeli és a szóbeli mentességet is kivívta. 

Az elsõ három helyezett és a szakoktatója mind a három szakmában
értékes díjakat vehetett át, de különdíjak is kiosztásra kerültek a legprecízebb,
legötletesebb megoldásokat nyújtóknak.
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A három napos rendezvényt érdekes programok kísérték: a nyitó és
záróünnepségen Szeged város zenészei, táncosai, a vendéglátó iskola
énekesei, színjátszó csoportja szórakoztatta a vendégeket. A versenyprog-
ramok között városnézõ kisvonatról tekinthették meg a diákok és kísérõik
Szeged nevezetességeit, országos hírû kiállításokat láthattak. A szakmai
megbeszélések idején a diákok diszkóban vagy filmnézéssel tölthették az ide-
jüket.

A speciális szakképzésben részt vevõ, sajátos nevelési igényû tanulók
versenyeztetésének fontosságát abban látták a szakma képviselõi, hogy a
legeredményesebb tanulók képességeit megismerhették, az országos
szakoktatás eredményességének helyzetérõl cserélhettek gondolatokat, a
továbblépés, fejlesztések irányába tekinthettek. 

Egybehangzó vélemény alakult ki arról, hogy a speciális szakiskolai
képzésben részt vevõ tanulók iskoláiban kialakult képzési, nevelési, oktatási
célok, feladatok, tartalmak megkövetelik a magas szinten, szerteágazóan és
speciálisan képzett szakembergárda meglétét. 

Ezek a szellemi mûhelyek a zálogai annak, hogy a sajátos nevelési igényû
tanulók 
• bennmaradjanak az iskolarendszerben a szakképzettség megszerzéséig,
• személyre szóló nevelést kaphassanak,
• eredményes munkát lehessen velük együtt végezni,
• integrálódhassanak a munkaerõpiac számukra kínált szegmensébe.

Nagyné Vánkay Katalin
gyógypedagógus


