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A  G Y A K O R L A T M Û H E L Y É B Õ L

Szakmai elõkészítõ és alapozó tantárgyak
oktatása a sályi Mozgásjavító Általános Iskola,
Elõkészítõ Szakiskola és Diákotthonban

KISSNÉ KÕRÖSI ANNA, JUHÁSZ KATALIN

I. Intézményünk rövid bemutatása
Iskolánk Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Sály községben, a XIX. századi Eötvös-
kastélyban mûködik. A bárói kastélyt 1967-ben újították fel gyermekintézmény elhe-
lyezése céljából. (1. kép)

Intézményünk többcélú, közös igazgatású – országos beiskolázású gyógypedagógiai
intézmény, melyben általános iskola, elõkészítõ szakiskola és diákotthon is mûködik. 

A beiskolázás a Mozgásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság
és Gyógypedagógiai Szolgál-
tató Központ (1145 Budapest,
XIV. Mexikói u. 60.) szakértõi
javaslata alapján történik. A
felvétel, fiú-lány arány figyelem-
bevételével, tíz tanulócsoport
mûködésének megfelelõen, a
szakértõi javaslat érkezési sor-
rendje szerint folyik.

Iskolánk biztosítja a tankö-
teles korú halmozottan sérült
(tanulásban akadályozott és sú-
lyosan mozgáskorlátozott) tanu-
lók 8 évfolyamos általános is-
kolai és 2 évfolyamos elõkészítõ
szakiskolai oktatását – nevelését. 1
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A tanórai foglalkozásokon túl kötelezõ egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs,
rehabilitációs tanórai foglalkozásokat biztosít.

a) Mozgásnevelés

A mozgásnak kiemelt jelentõsége van a gyermekek fejlõdésében, képességeik kibon-
takoztatásában. A mozgás nagymértékben segíti az észlelést, a tapasztalatszerzést, alap-
ját képezi a magasabb gondolkodási funkcióknak, a beszéd egyik feltétele.

Célunk: A gyermekek adottságainak függvényében a lehetõ legmagasabb szintû
mozgásos önállóság elérése.

Feladataink:
Az elmaradt vagy károsodott tartási és mozgási funkciók fejlesztése, javítása. 
Az idegrendszer sérülése miatt kialakuló kóros mozgások, elváltozások megelõzése,

korrekciója és kompenzálása. 
A mozgásra való képesség felismertetése, tudatosítása, a mozgás iránti igény

felkeltése, erõsítése. 
A gyermekek pozitív mozgásélményhez juttatása sok játékkal, motiválással. 
Mozgásos tapasztalatokon keresztül a pszichomotoros és szenzomotoros képességek

fejlesztése. 

b) Uszoda – vízitorna

Preventív, habilitációs és rehabilitációs langyos vízben alkalmazható mozgásfejlesztési
módszer, amely a meglévõ mozgásfunkciókat segíti. A víz alatti torna során a víz felhaj-
tóerejét használjuk fel. Jól alkalmazható ez a hatás olyan gyermekeknél, akik szárazon
nehezen mozognak. Nagy mozgáshatárok érhetõk el a vízben, valamint kedvezõen
befolyásolja a keringés- és légzõrendszert, és jó hatással van az idegrendszerre is.

c) Tangentor – víz alatti masszázs

Speciális kádban egy szabályozható erõsségû és irányú vízsugárral zajlik a kezelés, mely
rezgésbe hozza a lágy szöveteket, ezáltal serkenti a vér- és nyirokkeringést, így fokozza
az anyagcserét, hozzájárul a szervezet méregtelenítési folyamataihoz. Segíti a bõr meg-
újulását, javítja a kötõszövetek rugalmasságát, lazítja a kötött, merev izomzatot. A kád-
ban a víztömeg átveszi a vízsugár által keltett rezgést, így a nem kezelt testrészre is hat.

d) Fizikoterápia

Inger- és magnetoterápiás készülékkel (Tens, infravörös- és quarckészülék stb.) történ-
nek a kezelések. A fizikoterápia a legtermészetesebb eszköze a szervezet védekezõ-,
regeneráló- és ellenállóképessége fokozásának, így a prevenció, a gyógyulás és a re-
habilitáció megoldásában egyre nagyobb teret hódít. Fizioterápiás kezelés esetén javul
a keringés, tágulnak az erek, csökken a fájdalom, illetve motoros ingerlékenység lép fel.
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e) Masszázs

A masszázs olyan mûvelet, amit a bõr felületén végzünk: betanult, módszeres, adagolt
kézi fogások sorozatából álló kezelés. 

Növeli az izom teljesítõképességét, javítja funkcióját, fenntartja a szövetek hatékony-
ságát. Fogásai ingerlik a bõrben és a bõr alatti idegvégkészülékeket. Az izmok tónusel-
oszlásának kiegyensúlyozásában is fontos szerepet játszik.

Iskolánk a tanulók érdeklõdése, igénye szerint nem kötelezõ (választható) tanórai
foglalkozásokat szervez, felzárkóztatás, fejlesztés, tehetséggondozás, speciális kiegészítõ
ismeretek átadása céljából. Szervezi a logopédiai ellátást, a korai fejlesztést, tanácsadást,
a mozgáskorlátozott gyermekek speciális megsegítését és az utazó gyógypedagógusi
hálózatot Mezõkövesd körzetében. 

A két fõépület szép és egészséges környezetben fekszik, több holdas gondozott park
és erdõ veszi körül. Az iskola területén lift, nyitott közlekedõfolyosók, sétáló utak, a
lépcsõk mellett kapaszkodókorlátok találhatók. Teljes akadálymentes élettér áll
rendelkezésre. 

II. Szakmai elõkészítõ és alapozó tantárgyak

Az intézményünk a 2001-2002-es tanévtõl elõkészítõ szakiskola is,  melynek 9. és
10. évfolyamán általános mûveltséget megalapozó oktatást folytatunk. Célja, hogy
felkészítsen az alapmûveltségi vizsga letételére, valamint a speciális szakiskola
szakképzési évfolyamán történõ továbbtanulásra.

A szakmai elõkészítõ és a szakmai alapozó tantárgyak két fontos követelménynek
kell, hogy megfeleljenek: 
– biztosítani kell a késõbbi életvitelre való felkészítésüket és társadalmi beillesz-

kedésüket azon gyermekeknek, akiknek az oktatása a 10. osztállyal befejezõdik;
– biztosítani kell a szakmai elõkészítést és a szakmai alapozást azon tanulók számára,

akik további tanulmányokat szeretnének majd folytatni valamilyen szakmában,
speciális szakiskolában.

Ezekben az intézményekben a sajátos nevelési igényû tanulók iskolai oktatásának
irányelvére épülõ helyi tanterv alapján oktatnak és a következõ szakmacsoportokból
választhatnak tanulóink: 
– kereskedelem
– élelmiszeripar
– mezõgazdaság
– informatika
– faipar… stb.
A szakmai elõkészítõ és szakmai alapozó tantárgyak a kiemelt fejlesztési feladatok
közül elsõsorban – az énkép, önismeret – hon és népismeret – testi és lelki egészség –
felkészülés a felnõtt lét szerepeire – elnevezésû területeket fejlesztik súlypontosan. A
kulcskompetenciák és képességek közül elsõsorban a kommunikációs, együttmû-
ködési, kritikai, életvezetési, szabálykövetõ képességet érinti.

A szakmai tantárgyaknak is természetesen többrétegû a cél- és feladatrend-
szere, mely az iskola helyi tantervében lebontva megtalálható.



Néhányat kiemelek közülük:
– erõsíteni kell a feladatvégzéshez és munkavégzéshez szükséges képességeket, tulajdon-

ságokat, melyeket a szakképzés során vagy az intézmény elhagyása után leginkább
tudnak hasznosítani tanulóink,

– figyelmüket, érdeklõdésüket az elsajátítandó szakmákra kell irányítani, s ezekhez az
eddig tanult ismereteket rendszerezni,

– reális jövõkép kialakítása,
– a gyakorlati tevékenységekben a feladatvégzés minõsége, a feladatvégzés közbeni

kitartás, munkatempó javítása,
– az esélyegyenlõség biztosítása a társadalmi élet minden területén.

A 9. évfolyamon szakmai elõkészítés, a 10. évfolyamon szakmai alapozás folyik.
Mindkét tantárgynál – az alapfokú képzés során kialakított kognitív motoros és
érzelmi funkciókat is tovább kell fejleszteni. Motiválni kell a tanulót a következõ évek
szakmatanulására.

A 10. osztályban a 9. évfolyamon tanult ismereteket bõvítjük, elmélyítjük és rend-
szerezzük.

A 2007/2008-as tanévben az óraszám eloszlása 9. osztályban heti 4 óra, ez éves
szinten összesen 148 óra. A 10. évfolyamon heti 5 óra itt az éves óraszám 185.

A heti óraszám eloszlása kedvezõen alakult mindkét csoport esetében, így az
egymás utáni szakmai órákon nagyobb lehetõség nyílott az összetettebb és idõigé-
nyesebb feladatok megoldására.

A tantárgyak magukba foglalják a pályaorientációt is, amely során igyekszünk
minél szélesebb körû információátadás révén elõsegíteni a lehetõ legmegfelelõbb pálya
illetve szakma kiválasztását, mindig igazodva a gyermekek egyéniségéhez.

A megalapozott döntéshez nélkülözhetetlen a tanulók helyes önismerete, az érdek-
lõdési kör feltérképezése, az egyéni igények, vágyak megfogalmazása, és a felmerülõ
személyes hiányosságok korrekciója.

A reális pályaválasztás még azoknak a diákoknak is komoly próbatétel, akik
megfelelõ énképpel rendelkeznek, tisztában vannak képességeikkel, hiányosságaikkal.
Ezért különösen fontos kérdés a hátrányos helyzetû, a sajátos nevelési igényû tanulók
pályaválasztása. Ahhoz, hogy õk egy alkalmazható, jól felhasználható tudáshoz
jussanak – amelynek a segítségével képesek lesznek az önálló vagy részben önálló
életvezetésre – igen felelõsségteljesen kell eljárnunk.

A reális pályaválasztás megalapozása során elengedhetetlen bemutatni az egyes
szakmákhoz vezetõ út elvárásait, követelményeit, esetleges buktatóit, és a szakma
elsajátítását követõ munkavállalás folyamatát is.

Fontosnak tartom az üzemlátogatásokat, mivel nagy jelentõsége van annak, hogy
tanulóink a választható szakmákat élethelyzetben, eredeti környezetben lássák.

Az évek során meglátogattuk a geleji sajtgyárat, egy kovácsmûhelyt, egy varrodát és
a bükkábrányi bányaüzembe is sikerült eljutnunk. Sajnos néhány üzemlátogatás a
biztonságtechnikai elõírások és az akadálymentesítés hiánya miatt meghiúsult. 

Éppen ezért nem nyílt lehetõség az élelmiszeripari üzemek megtekintésére, így a
betervezett pékség és cukrászda meglátogatása az éppen aktuális egészségügyi
szabályozás miatt maradt el.
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Tanórákon az évfolyamoknak, az életkori sajátosságoknak megfelelõ témakörök
feldolgozását különbözõ szerep- és szituációs játékokkal tudom vonzóvá, érdekessé
tenni. Ezeket a játékos feladatmegoldásokat különös érdeklõdéssel fogadják. Ilyenek
például a Vágy és remény ABC, Mondj egy történetet, Érzelmek, Szereposztás és még
sok más.

A játékok során remek alkalmak nyílnak a kreativitás fejlesztésére, önismeretre,
önértékelésre nevelésre, a helyes értékítélet és a korszerû családkép kialakítására. 

A célok megvalósulását elõsegíti a készség és képesség fejlesztés – így az érzékelés,
koncentrálás, improvizálás, a képzelet, beszédkészség és megértés, az empátia – és az
egyéni rátermettség fejlesztése.

Diákjaink egy része a tantárgyi ismeretanyag elsajátítására csak igen alacsony szinten
képes. A lexikális jellegû tanulás ezeket a fiatalokat gyakran komoly feladat elé állítja.

Manuális készségük azonban jó, szívesen és kitartóan foglalkoznak olyan alkotó
munkával, amelynek eredménye látványos. A gyengeségek illetve erõsségek felismerése
megfelelõ segítséggel, egyéni, differenciált foglalkozáson valósul meg, és ennek kereté-
ben történhet a további felzárkóztatás illetve tehetséggondozás.

Elengedhetetlenül szükségesnek tartom,
és éppen ezért célként tûztem ki azt is, hogy
tanulóink

– gyakorlással minél több önállóságot érje-
nek el az életvitelben,

– alapvetõ gyakorlati tapasztalatokra tegye-
nek szert,

– képesek legyenek alapvetõ szükségleteik
ellátására, például egyszerû ételek elkészítése
(2. kép), a házimunkák elvégzése képes-
ségeikhez és adottságaikhoz mérten (3. kép).

– önállóan be tudjanak vásárolni egy bolt-
ban (4. kép)

– otthonosan mozogjanak olyan hivatalos
helyeken is, mint például a posta, de ne
okozzon nekik gondot egy takarékszövetke-
zetben való eligazodás sem.

A kitûzött feladatokat elõször elméletben
oldottuk meg, majd rátértünk mindezek gya-
korlati megvalósítására is. Ezeken a tanórákon
diaképeken rögzítettem tanulóink néhány
tevékenységét, melyek hûen tükrözik, hogy a
gyakorlatban hogyan alkalmazzák a tanult
ismereteket és technikákat.

2

3

4



166

III. Informatika oktatása a szakmai elõkészítõ és
szakmai alapozó tantárgyon belül

Informatikaoktatás története iskolánkban

Intézményünkben 1999-tõl folyamatosan alkalmazzuk a számítógépet az oktatásban.
Alapítványunk hat gépet vásárolt – Pentium II, Windows 95-ös operációs rendszer,
nyomtató és szkenner illetve korlátozott internet használat segítette munkánkat –, mely
eszközöket a könyvtárban helyeztünk el. Ekkor még szakköri foglalkozásokon
találkoztak tanítványaink az informatika nyújtotta lehetõségekkel. Játék közben ismer-
kedtek meg az alapfogalmakkal, a gépek felépítésével, használatával. Munkánk során
világossá vált számunkra, hogy a sajátos nevelési igényû gyermekek fejlesztésében
jelentõs eredményeket érhetünk el az IKT-s (információs és kommunikációs technikai)
eszközök bevonásával. Hiszen a számítógép-használatnak nagyon sok elõnye van:
– új, frusztrációmentes pedagógiai helyzetet teremt, mivel játékos – oldja a szorongást;
– sokszínû, izgalmas, mely magas motivációs szintet biztosít, így hatékonyabb, mintha

a diák csak vizuális vagy csak auditív ingereket kapna;
– közvetlen visszajelzésekkel biztosítja az azonnali interakció lehetõségét;
– figyelemfejlesztõ hatása nagyon jelentõs, használata magas szellemi teljesítményt

kíván, ami felébreszt és ébren tart;
– fokozza a gyermekek önállóságát, hiszen egyedül kezelik, önállóan döntenek egy

feladat megoldása közben;
– ha többen dolgoznak vele, növeli az együttmûködési készséget, az együttdolgozás,

közös alkotás élményét, az egészséges versenyszellem kialakulását;
– megkönnyíti a gyakorlást, ellenõrzést, önértékelést;
– a gyermekeknél kialakul a gyors és pontos reagálás iránti igény.

A NAT-ban meghatározott informatikai oktatás iskolánkban 2002-ben indult meg 7. és
8. osztályban, majd kibõvült a szakiskolai osztályokban a 9. és 10. évfolyamon is heti
2-2 órában. A tanórákon kívül megmaradtak a szakkörök, mely az alsóbb évfolyamokat
is érintette. 

Fontosnak tartottuk – és tartjuk ma is –, hogy tanulóink már elsõ osztályban
megismerkedjenek a számítógépekkel, megtanulják a billentyûzet- és egérhasználatot.

A következõ tanévtõl – 2003/2004 – részt vettünk „Az esélyegyenlõség elõsegítése az
oktatási informatika eszközeivel OECD–ROIP kutatás 2003-2005” programjában.
Vállaltuk a matematika, magyar nyelv és irodalom, valamint a vizuális kultúra tantárgyak
oktatása során az IKT-s eszközök bevonását. 

A program újabb lehetõségeket adott. Nemcsak újabb gépekkel, eszközökkel,
szoftverekkel gazdagodtunk, melyek még jobban segítették a gyermekeink tanulását,
hanem mi pedagógusok ECDL oklevelet szerezhettünk, illetve több kollégánk
rendszerinformatikai, alapfokú informatikai és multimédiás képzésben vehetett részt. A
kutatás zárásaként felméréseink bebizonyították, hogy a sajátos nevelési igényû
gyermekek készség és képességterületeik kiválóan fejleszthetõek számítógép és
megfelelõ szoftver segítségével. 

Ezen felbuzdulva 2004-ben pályázatot nyújtottunk be az „Álmodtam egy könnyebb
világot” – új esélyek a halmozottan hátrányokkal élõ gyermekek számára c. projektre,
melyet elnyertünk. 
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Ennek keretében – 50 millió forint
felhasználásával – új számítástechnikai labor
épült 12 gépállomással (5. kép), korszerûen
felszerelve IKT-s eszközökkel. (6. kép)
Speciális eszközeink a hanyategér és az
ACCESS MAXI billentyûzet, mely meg-
egyezik a hagyományos felosztású klavia-
túrákkal. Segíti mozgáskorlátozott gyerme-
keinket a számítógép kezelésében. Na-
gyobb gombméretû, kisebb az erõigény
kifejtése a billentyûk megnyomásakor, állít-
ható dõlési szögû, programozható. Nagy
elõnye még, hogy párhuzamosan használ-
ható mellette a hagyományos billentyûzet.
Mindezek mellett házilag készített segéd-
eszközöket is használunk.

2. Szakmai elõkészítõ és alapozó
tantárgy az informatikában

Az informatika tantárgy oktatásának kulcs-
kérdése a taneszköz. Informatikát korszerû
információtechnikai eszközök és segéd-
anyagok nélkül ugyanis lehetetlen oktatni. Nélkülözhetetlenek a számítógépek, perifé-
riáik, a kezelést-alkalmazást segítõ szoftverek, az oktatási célú információs adatbázisok,
az internetkapcsolat. Mindezek olyan mennyiségben, hogy minden tanuló hozzáférjen
az információs és kommunikációs technika nyújtotta lehetõségekhez. A tantárgy tantervi
céljai, és a tanulói tevékenységek csak ilyen környezetben valósíthatók meg.

2006-2007-es tanévtõl emelt óraszámmal, heti hat órában folyik a szakmai
elõkészítõ és alapozó informatikai oktatás a 9. és 10. osztályban. Ezeken az
évfolyamokon nemcsak az általános ismeretek felelevenítése, rendszerzése, bõvítése, de
pályaorientáció is folyik, megkönnyítve a pályaválasztást. Itt erõsödik meg tanít-
ványainkban a tudat, hogy szeretnének-e a számítástechnika világában érvényesülni,
ezen a területen továbbtanulni. Ezért elsõdleges célunk az, hogy tanítványaink
megfelelõen felkészüljenek a középszintû oktatásra. Az eredményesség miatt felvettük
a kapcsolatot a nyíregyházi Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány Speciális
Szakiskolával, s tanterveikhez, tanmeneteikhez igazodva, illetve a NAT irányelveit
figyelembe véve dolgoztuk ki az informatika tantárgy követelményeit.

Így tananyagunk négy nagy témakört foglal magába:

1. Információ-technológiai alapismeretek (hardver- és szoftverismeret)

Célunk, hogy a tanulók értsék az információ-technológia legfontosabb fogalmait.
Ismerjék meg a személyi számítógép felépítését, a használatával kapcsolatos jogi és
biztonságtechnikai szempontokat. Legyenek tisztában az adattárolás fogalmával.

5
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2. Operációs rendszerek és fájlkezelés

• Programok és alkalmazások 
• Fájlok és könyvtárak  
• A Microsoft Windows XP használata 

Célunk, hogy tanítványaink rendelkezzenek a személyi számítógép és az operációs
rendszer használatához szükséges alapvetõ ismeretekkel. Tudják módosítani a
fontosabb beállításokat, használni a beépített súgófunkciókat, kezelni a nem válaszoló
alkalmazásokat, valamint az Asztal parancsikonjait és az alkalmazásablakokat is.
Tudjanak könyvtárakat és fájlokat létrehozni, kezelni és rendszerezni, valamint másolni,
mozgatni és törölni, fájlokat tömöríteni és kibontani. Legyenek tisztában a számítógépes
vírus fogalmával, és tudják használni a vírusellenõrzõ szoftvert. 

3. Internet – Információ és kommunikáció

Célunk, hogy tanulóinkkal megismertessük az internet használatához szükséges
magyar nyelvû eszközöket, alapvetõ fogalmakat és szakkifejezéseket, illetve a legfon-
tosabb biztonsági szempontokat. Megtanulják az elektronikus levelezéssel (e-mail)
kapcsolatos alapvetõ ismereteket, információkeresést, böngészést.

4. A dokumentációkészítésben való jártasság megszerzése

a) WORD 2003 használata 
Célunk, hogy a tanulók képesek legyenek az alapvetõ szövegszerkesztési mûveletek
elvégzésére, tudjanak szövegszerkesztõvel dokumentumokat létrehozni, formázni,
módosítani, szöveget másolni és mozgatni akár dokumentumon belül, akár több
dokumentum között. Megismerjék a szövegszerkesztõ-alkalmazások egyes haladó
funkcióit, egyszerû táblázatok létrehozását, képek és rajzok beillesztését, valamint ezek
tárolási módjait.

b) EXCEL 2003 
Célunk, hogy tanítványaink képesek legyenek kisebb terjedelmû táblázatokat
megtervezni, létrehozni, módosítani, azokon egyszerûbb mûveleteket elvégezni,
diagramot készíteni, matematikai és logikai függvényeket alkalmazni, illetve képleteket
létrehozni és használni. 

c) POWERPOINT  2003 – Prezentációkészítés
Célunk, hogy tanulóink megismerjék a prezentációkészítés és grafika alapfogalmait,
legyenek képesek prezentációt létrehozni, formázni, módosítani, illetve szövegeket,
képeket, rajzokat és diagramokat mozgatni vagy másolni egy prezentáción belül vagy
akár több prezentáció között. Az elkészült prezentáció egyes elemein (képeken,
diagramokon, rajzokon) alapvetõ mûveleteket tudjanak elvégezni, különféle vetí-
tési/animálási effektusokat alkalmazni. 

Tananyagunk felépítése lineáris – ismeretkörök egymásutániságát jelenti, de
blokkokban folytonosan oktatjuk; emellett ciklikus, ismétlõdõ – az informatika fõbb
ismeretkörei már a tanítás elsõ éveiben megjelennek, s ezek követõ években
fokozatosan tovább mélyülnek.



A tanórák frontális formában a tananyag kijelölésével kezdõdnek, majd egyéni, illetve
csoportmunkában folytatódnak. Ezek aránya a tananyagtól függ, a cél mindenképpen
az, hogy minden tanuló olyan feladatot kapjon, mely megfelel képességeinek,
fogyatékosságtípusának. Tehát az informatikában is megoldható és alkalmazható a
differenciálás, az egyéni fejlesztés, a tehetséggondozás. 

A tanítási-tanulási folyamat sikeressége érdekében a Mûszaki Könyvkiadó Balázs
Tünde–Vörös Gyuláné: Informatika 7-8., 9-10. c. könyvét használjuk.

3. Továbbtanulás

Az 1999/2000-es tanévtõl 24 tanulónk tanult tovább a már fentiekben említett
nyíregyházi szakiskolában középfokú OKJ-s végzettséget adó gépíró és szövegszer-
kesztõ, számítástechnikai szoftverüzemeltetõ, számítógép-kezelõ, számítógép-használó
szakokon.

Büszkén mondhatjuk, hogy egy régi tanítványunk sikeres érettségi vizsgát is tett.  
Jelenleg egy diákunk készül erre a pályára. A többi gyermek képességei, érdeklõdési

területe, illetve a lakóhelytõl való távolság miatt nem választotta ezt az iskolatípust.
A számítógép sikereket hoz a gyerekeknek: újabb, eddig kevéssé sikeres

csoportoknak, másfajta gondolkodási stratégiákkal, személyiségjegyekkel rendelkezõ
tanulóknak ad esélyt arra, hogy kibontakozzanak, hogy sikeresek tudjanak lenni.

Végsõ célunk a számítógépes oktatás segítségével: a gyerekek esélyegyenlõségének
növelése, a társadalmi integráció mind korábbi és jobb megteremtése, a teljes habilitáció
vagy rehabilitáció biztosítása az ép társaikkal azonos életvezetés és életminõség
megközelítése, elérése érdekében.
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A lap megjelenését az OKM „Szakmai folyó-

irat” pályázatán elnyert összeg tette lehetõvé.




