
fejlesztési módszerek, a speciális funkcionális kompetenciák, a személyes kompeten-
ciák, a gyakorlatok, ill. tapasztalati tudás, a diplomamunka) fényében.

A következõ elõadópár elõadásában is megnyilvánult a koragyermekkori intervenció
legfontosabb eleme: a családközpontúság. Az eltérõ fejlõdésû gyermeket nevelõ Gajdosné
Szabó Márta érzékeltette dilemmáit, gondjait a hallgatósággal a probléma felismerésétõl
kezdve a terápiák megkezdéséig. Boros Krisztina Boglárka pedig végigkísérte Mártát ezen
a folyamaton: képekkel illusztrálva mutatta be, milyen „válaszokat” ad a Budapesti Korai
Fejlesztõ Központ a szülõkben megfogalmazódó kérdésekre.

A plenáris ülés záróakkordjaként ismét Dr. Manfred Pretis állt mikrofonhoz. Átadta
a Budapesti Korai Fejlesztõ Központ minõségirányítási tanúsítványát az intézmény
vezetõjének, Czeizel Barbarának, aki megköszönte munkatársai segítségét ebben a
kétéves folyamatban. Ezt követõen az igazgató átvette a Központ munkatársainak EBIFF
diplomáját is.

A délután utolsó részében a BRAVIA teremben egy közel ötven fõs csapat beszél-
getett az alakuló Kora Gyermekkori Intervenció Magyarországi Egyesületének céljairól,
tervezett mûködésérõl. 

Kemény Gabriella

Beszámoló

A Speciális Szakiskolák és Készségfejlesztõ Speciális Szakiskolák szakmai
munkaközösségének legutóbbi találkozójához kapcsolódóan a középsúlyosan értelmi
fogyatékosok gyakorló óvodáinak és általános iskoláinak vezetõi és az ELTE BGGYFK
Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszéki Csoport részérõl Dr. Radványi Katalin
és Mede Perla oktatók megbeszélést tartottunk. 

A találkozón Mede Perla ismertette a BA képzésben 8. félévben tantervileg elõírt
„Terepgyakorlat” eddig kialakult rendjét. Elmondta, hogy a szakirány hallgatói számára
a tudnivalókból Útmutató készült, amelyhez elõzetesen a gyakorlatban dolgozó néhány
intézménytõl véleményezést kaptunk. A vélemények beépítésével készült el a jelenlegi
változat. A gyakorlat kivitelezésével kapcsolatos kérdésekben kértük a jelenlévõk
segítségét. A visszajelezések között szerepelt, hogy az esti tagozatos hallgatók ilyen
huzamos távollétét a munkahelyükrõl az intézmények nehezen tudják akceptálni. 

A Tanszéki Csoport részérõl jeleztük, hogy az új rendelkezés szerint mentornak
nevezett, a hallgatók gyakorlatáért felelõs gyógypedagógus kollégák kiválasztásánál
fontosnak tartjuk a legújabb szakmai információk és tudás ismeretét. Korábban végzett
kollégák számára ehhez ajánljuk az Értelmileg Akadályozottak Gyógypedagógiája
Szakirányú Továbbképzési Szak és a gyógypedagógusi szakvizsga-képzés együttes (3 év
alatt történõ) elvégzését.

A megbeszélés második részében szóba került Kerekes Ferenc rumi igazgató úr
nyilvános levele, melyet a Gyógypedagógiai Szemle közvetítésével tett közzé. Ebben a
felhívásban jelzi, hogy az intézmények összevonásával az érintett fogyatékossági
csoport helyzete bizonytalanná vált, az ellátáshoz való joguk csorbát szenvedhet. 
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A nyílt levélhez kapcsolódóan több vidéki intézménybõl jelezték, hogy több esetben
valóban nem követhetõ a gyermekek sorsa, sõt olyan is elõfordul, hogy nem a
fogyatékosságuk súlyosságának megfelelõ ellátást kapnak.  

A megbeszélés végén a jelenlévõk a helyzet pontosabb átláthatóságának igényét
jelezték, hogy ennek alapján javaslataikkal esetleg hozzájáruljanak a megfelelõ
ellátáshoz. Ennek elsõ lépéseként a felkértük az intézményeket, hogy helyzetükrõl egy
kérdõívet töltsenek ki és juttassák azt el a Tanszéki Csoport munkatársainak. 

Ezúton is köszönjük az Üllõi úti iskola munkatársainak, személy szerint Kajáry Ildikó
igazgatónõnek, hogy helyszínt biztosítottak a megbeszélésre.

Mede Perla

Speciális szakiskolások Szakma Kiváló Tanulója
versenye Szegeden

Az NSZFI és a Földmûvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium a szegedi József Attila
Általános Iskola és Szakiskolát kérte fel, hogy 2009. április 22-24-e között rendezze meg
a parkgondozó szakma (OKJ: 21620705) és a zöldség- és fûszernövény-termesztõ (OKJ:
21620708) szakmát tanuló speciális szakiskolás fiatalok „Szakma Kiváló Tanulója”
országos szakmai versenyét.

Miskolc, Kõszeg, Csorna, Tatabánya, Sopron, Kecskemét, Baja, Békéscsaba, Tisza-
földvár-Homok, Magyarbánhegyes, Mór és Szeged speciális szakiskoláiból érkeztek az
írásbeli elõdöntõkön legjobban szereplõ tanulók kísérõikkel.

A gyakorlati és elméleti versenyen bizonyították a magas szintû felkészültségüket. A
tanulásban akadályozott fiatalok szakmatanulásának minõségét jelzi egy ilyen országos
megmérettetés. Körtvélyessy Erika az NSZFI vezetõ tanácsadója, Müller István a SPECOE
elnöke, Isaszegi Mária A SPECOE titkára és NSZFI-tanácsadó felel az országos ver-
senyért.

A parkgondozók versenyén zsûrizett az NSZFI delegálásában:
Barta Péter – versenyfelelõs
Szathmáry Zsolt – elnök
Prokai Judit – gyógypedagógus
Krauspe Edit – kérdezõ tanár
és Farkas Csamangó Erika, aki az Agrárkamara delegáltja volt.

A zöldség- és fûszernövény-termesztõ szakma zsûrije volt:
Nagy István – versenyfelelõs
Dr. Komáromi Sándor – elnök
Hámné Juhász Ildikó – gyógypedagógus
Fõdi Ágnes – kérdezõ tanár
Az Agrárkamarát Komáromi Csaba képviselte.
A zsûri véleménye szerint a szakmai képzés tartalma megfelel a szakma elvárásainak,

a fiatalok remekül felkészültek majdani hivatásuk gyakorlására.

188


Tartalom




