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EREDETI KÖZLEMÉNYEK

Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Intézet
Szegedi Tudományegyetem, Neveléstudományi Doktori Iskola

Tanulási korlátok a magyar
és az amerikai szakirodalomban*

FEJES JÓZSEF BALÁZS – SZENCZI BEÁTA
fejesj@edpsy.u-szeged.hu,  szenczib@edpsy.u-szeged.hu

Absztrakt
A gyógypedagógia területét érintõ kutatások egyik alapproblémája, hogy a tanulási problémákkal küzdõ
tanulókkal kapcsolatos terminológia, illetve klasszifikációs rendszerek országonként eltérõek. E jelenség
egyaránt megnehezíti a külföldi kutatási eredmények hazai felhasználását, a kidolgozott oktatási módszerek
adaptálását, illetve a hazai eredmények, módszerek idegen nyelven történõ interpretálását. Tanulmányunk a
hazai és az amerikai szakirodalomban a tanulási korlátokhoz kapcsolódóan leggyakrabban alkalmazott
fogalmak összegyûjtését, összeillesztését tûzte ki célul. Mivel az egyes definíciók összefonódnak az általuk
leírt tanulónépesség azonosításával, munkánk kitér a hazai gyógypedagógiai diagnosztika fõbb problémáira,
valamint áttekintést kínál az amerikai diagnosztikai módszerek fejlõdési irányáról.

Kulcsszavak: tanulási korlátok, gyógypedagógiai diagnosztika, gyógypedagógiai tipológia

Bevezetés
A hazai gyógypedagógiai szóhasználat számos új kifejezéssel bõvült az elmúlt évtized-
ben a nehezen tanuló, alulteljesítõ gyermekekkel kapcsolatban. A tanulási nehézségek
vagy tanulási korlátok gyûjtõfogalmai a kilencvenes évek végétõl kezdõdõen terjedtek
el a hazai gyógypedagógiai szakirodalomban, elsõsorban német nyelvterületen haszná-
latos meghatározásokat véve alapul. E gyûjtõfogalmak alá tartozó kategóriák (tanulási
gyengeség, tanulási zavar, tanulási akadályozottság) ma már nemcsak a gyógypedagó-
gia, de a pedagógia és az iskolai hétköznapok szókincsének is szerves részét képezik.
Az utóbbi néhány évben további, az említetteket részben fedõ jogszabályi kategóriák
jelentek meg.

Az új kifejezések tekintetében még szembetûnõbbé válik a gyógypedagógia egyik
alapproblémája, amely az országonként eltérõ terminológia, illetve klasszifikációs

* A tanulmány az OTKA K68798 pályázat támogatásával készült.
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rendszerek használatából fakad. A hazai szakirodalomban használatos fogalmak nehe-
zen hozhatók szinkronba a külföldi definíciókkal, amely a nemzetközi szakirodalom
eredményeinek hasznosíthatóságát, illetve a hazai eredmények külföldi interpretálását
egyaránt megnehezíti.1 Bár a Betegségek Nemzetközi Osztályozásával (International
Classification of Diseases) megindult az országonkénti eltérõ terminológia egységesítése
(lásd: LÁNYINÉ 2009), az itt említett kategóriák fõként orvosi és nem neveléstudományi
szempontúak, továbbá nem fedik le a tanulási korlátok teljes spektrumát.

Jelen írás a tanulási korlátokhoz kapcsolódó leggyakrabban alkalmazott hazai és
amerikai fogalmak áttekintésével az említett kategóriák megfeleltetésére tesz kísérletet.
További célunk, hogy a témához kapcsolódó leggyakoribb angol szakszavakat egy
csokorba gyûjtsük, segítséget kínálva ezzel a külföldi szakirodalom tanulmányozásához.
Mivel a definíciók összefonódnak az általuk leírt tanulónépesség azonosításával, mun-
kánk a diagnosztika alapjait is érinti. Megjegyezzük, hogy az amerikai fogalomhasználat
sem képvisel nemzetközileg elfogadott terminológiát, ugyanakkor a tanulási prob-
lémákkal küzdõ tanulókkal kapcsolatosan az Amerikai Egyesült Államok különösen
jelentõs kutatási potenciállal rendelkezik.

Szakirodalmi tanulmányunkban a tanulási nehézségekhez kapcsolódóan elsõként
röviden a hazai, majd részletesebben az amerikai fogalomhasználatot és diagnosztikát
tekintjük át. Ezután kísérletet teszünk a kétféle terminológia szinkronizálására, végül
néhány sürgetõ feladatra hívjuk fel a figyelmet a tanulási korlátok meghatározásával,
azonosításával kapcsolatban.

Tanulási korlátok a magyar szakirodalomban
A tanulási korlátok egyes kategóriáit számos hazai munka ismerteti, így jelen írás nem
tekinti céljának a magyar szakirodalom részletes áttekintését a tanulási korlátokhoz kap-
csolódó fogalmak tekintetében. Ugyanakkor a terminológia harmonizálása érdekében
szükségesnek véljük egyrészrõl azon okok ismertetését, melyek e fogalmak megjelené-
séhez, elterjedéséhez vezettek, másrészrõl a tanulási korlátok kategóriáinak rövid össze-
foglalását, mely elengedhetetlen a különbözõ kategóriákba tartozó tanulók azonosítá-
sához, valamint a diagnosztikai különbségek bemutatásához.

Az új fogalmak megjelenésének okai

Napjainkban a javak elõállítása egyre inkább szellemi munkát igényel, a tudás mind az
egyén, mind a társadalom egésze szempontjából felértékelõdik, amely változásokat
generál iskolarendszerünkben. Míg korábban a lemorzsolódás természetes szûrõként
mûködött, addig napjainkra egyre fontosabbá válik, hogy a nehezen tanulók esetében
is biztosítsák iskoláink a megfelelõ tudás elsajátítását. Ezenkívül a tanulók össze-
tételének változását idézi elõ a demográfiai hullámvölgy és a gyermeklétszámtól függõ
oktatásfinanszírozás, amely érdekeltté teszi az iskolákat a kevésbé sikeres tanulók
megtartásában, ennek hatása azonban nagyban függ a „helyi iskolarendszer” szelekciós
mechanizmusaitól (lásd: BERÉNYI és mtsai 2008).2

1 A problémát szemléletesen érzékelteti, hogy az angol learning disability kifejezés a magyar szakirodalom-
ban a tanulási zavar és a tanulási akadályozottság megfelelõjeként egyaránt elõfordul (vö. GYARMATHY
1998; MESTERHÁZI 2001).
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A normál tantervû iskolákban a nehezen tanuló gyermekek arányának emel-
kedéséhez – így a fogalmak terjedéséhez – a gyógypedagógia területén bekövetkezett
változások is hozzájárultak. A fogyatékosságügy új filozófiai rendszerének alappilléré
vált normalizációs elv szerint az akadályozott személyek életkörülményeit a lehetõsé-
geknek megfelelõen kívánatos a többségi társadaloméhoz közelíteni, amely amennyi-
ben lehetséges, integrált iskoláztatást jelent (GORDOSNÉ 2004). E szemlélet hazánkban
is érezteti hatását, az enyhén értelmi fogyatékos integráltan oktatott gyermekek szá-
mának dinamikus növekedése olvasható ki a statisztikákból (PAPP 2008). További
elméleti kiindulópontként jelenik meg a tanulási nehézségek ökológiai szemléletmódja,
amely a nem megfelelõ tanulási környezetet is beemeli a tanulási problémák kiala-
kulásának okai közé, a deficitrõl az egyén és környezete kölcsönhatására helyezve
a hangsúlyt (GAÁL 2000). Ez nyilvánvalóan maga után vonja a tanulási problémáknak
azt az értelmezését, amely szerint minden gyermeknek lehetnek tanulási nehézségei. E
változások hatására a gyógypedagógia kompetenciabõvülése, „identitásváltozása”
figyelhetõ meg (lásd: ARTILES 2003/2006; MESTERHÁZI 2007), amely magában foglalja
a nem akadályozott tanulók egy jelentõs részének gyógypedagógiai támogatását is.

További elõzményként említi Mesterházi (1998) a tanulási akadályozottság fogal-
mának kidolgozása kapcsán az alacsony szocioökonómiai státusszal rendelkezõ tanu-
lók felülreprezentáltságát az egykori kisegítõ iskolákban. Több hazai vizsgálat (CZEIZEL
és mtsai 1978; ILLYÉS 1984, 1985, 1986, 1990) is rámutatott arra, hogy a kisegítõ iskolák
tanulóinak egy csoportja esetében sem organikus/biológiai, sem genetikai/familiáris
okokkal nem volt magyarázható a gyenge teljesítmény, ami indokolttá tette egy,
a korábbiaknál tágabb populációt felölelõ fogalom használatát.3

A tanulási akadályozottság fogalmának megjelenése, terjedése esetében meg-
említhetõ még az a folyamatos terminológiai váltás, amely a gyógypedagógiában hasz-
nálatos fogalmak devalválódása, pejoratívvá válása következtében a korábban haszná-
latos kifejezések újakra cserélését jelenti.

A tanulási korlátok meghatározása

A tanulás terén mutatkozó problémákat súlyosság, illetve befolyásolhatóság szerint há-
rom nagyobb, további alkategóriákra osztható csoportokba sorolja a magyar gyógy-
pedagógiai szakirodalom, amelyeket összefoglalóan tanulási korlátoknak vagy tanulási
nehézségeknek neveznek. A következõkben röviden, a tünetekre, illetve a feltételezett
elõidézõ okokra fókuszálva áttekintjük a fontosabb kifejezéseket Gerebenné (2001),
Mesterházi (2001), Mesterházi és Gerebenné (1998), Szabóné (2008), valamint Gaál
(2000) munkái alapján.

2 A roma tanulók esetében e változások hatása egyértelmûen kimutatható (LISKÓ 2002). A sajátos nevelési
igényû tanulókra vonatkozó statisztikák ugyanakkor kevéssé megbízhatók e tekintetben a hozzá kap-
csolódó többlet-finanszírozás (CSÉPE 2008; BERNÁTH és mtsai 2008), az iskolák, pedagógusok eltérõ
attitûdje (TORDA 2006), valamint a diagnosztikai területén tapasztalható hiányosságok miatt (CSÉPE 2008;
ERÕSS–KENDE 2008).

3 Az alacsony szocioökonómiai státusszal rendelkezõ tanulók jelentõs része roma származású, így hazai
szociológusok arra hívják fel a figyelmet, hogy a roma gyermekek többségi társadalomhoz viszonyított
magas aránya a speciális tantervû iskolákban az etnikai szegregáció egyik módja (részletesebben lásd:
ERÕSS–KENDE 2008; GERÕ és mtsai 2005). E nézõpontból a tanulási akadályozottság fogalmának ilyen
irányú tágítása a kategória pontos körülhatárolásának hiánya miatt indirekt módon hozzájárulhat az
etnikai szegregációhoz.
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A tanulási gyengeség/nehézség/elmaradás megnevezések a legkevésbé súlyos
tanulási problémára utalnak, amely átmeneti jellegû, csak egyes tanulási helyzeteket,
tantárgyakat érint. Kialakulása elsõsorban környezeti okokkal magyarázható (pl. hát-
rányos helyzet, hosszabb betegség, családi problémák, iskolaváltás), bár az átlagosnál
alacsonyabb intelligenciaszintet is megemlítik egyes források.

Tanulási zavarról az egyes képességterületeket érintõ súlyos és tartós problémák
esetén beszélünk, amelyek elsõsorban az olvasás, írás és matematika, valamint
a beszédtanulás területén jelentkeznek. Leginkább a kognitív képességek és a tanulási
teljesítmény közötti eltérés jelentkezik tünetként, hátterében általában neurológiai okok
diagnosztizálhatók.

A tanulási akadályozottság esetében több képességterületet érintõ, súlyos, tartós
problémáról van szó. Jellemzõ a kognitív funkciók és a beszéd lassabb fejlõdése, figye-
lem-összpontosítási és viselkedési problémák megjelenése. A tanulási akadályozott-
ságon belül az enyhén értelmi fogyatékos tanulók és a nehezen tanulók csoportját
különbözteti meg a hazai szakirodalom, utóbbi kategória azonban kevéssé körül-
határolt. A tanulási problémák elõidézõje esetükben lehet biológiai és/vagy genetikai
eredetû, illetve a kedvezõtlen környezeti hatások eredménye. A környezeti elõidézõ
okok tekintetében a korai segítségnyújtás elmaradását és a tartósan ható szociokulturális
hátrányokat említik a hazai szerzõk.

A tanulási korlátok azonosítása

A szakirodalom és a diagnosztika, illetve az ellátás alapjául szolgáló jogszabály nehezen
feleltethetõ meg egymásnak (1. ábra), amely a terminológiai különbségeken túl további
problémát jelenthet a magyar és amerikai meghatározások összeillesztésében. A közok-
tatási törvény4 a sajátos nevelési igényû (SNI) tanulók két alkategóriáját említi. Az SNI-a
kategória esetén a negatív irányba eltolódott fejlõdési mintázat organikus okoknak
tulajdonítható, a különleges oktatási szükséglet azonosítása és ellátása specializált szak-
embert igényel, az ellátás pedig részben vagy teljesen szakintézményben történik. Ezzel
szemben az SNI-b kategóriába tartozó tanulók eltérõ fejlõdése szerzett zavarokra vezet-
hetõ vissza, ellátásuk a közoktatás alapvetõ feltételrendszerének keretein belül megva-
lósítható, a fejlesztést az integrált oktatáson felül kapja a tanuló, a diagnosztika és fej-
lesztés ebben az esetben is speciális szakember segítségével történik.5 Témánk szem-
pontjából lényeges, hogy az organikus okokra visszavezethetõ SNI-a és a környezeti
faktorok által elõidézett SNI-b egyaránt magában foglalhatja a tanulásban akadályozott
tanulókat és a tanulási zavarokkal jellemezhetõ tanulókat. Egy harmadik jogszabályi
kategória, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ tanulók kategóriája
leginkább a tanulási gyengeséggel hozható kapcsolatba. E szakirodalmi meghatározás
természetesen jóval szûkebb, mint a jogszabály által használt, hiszen a magatartási
problémákra nem tér ki, ugyanakkor ezek gyakori összefüggése nyilvánvaló (lásd:
FELLEGINÉ 2004). Az általános tanulási gyengeség kifejezés további, a diagnosztikai
gyakorlatban használatos kategóriaként jelent meg, és az átlagosnál alacsonyabb, de az
enyhén értelmi fogyatékos személyeknél magasabb intelligenciával rendelkezõ
tanulókra utal.

276

4 2007. évi LXXXVII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról.
5 A jogszabály által használt kategóriákkal kapcsolatban több kritikát is megfogalmaz Csépe Valéria (2008).
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A hazai gyógypedagógiai diagnosztikát a tanulási korlátok, illetve jogszabályi kategóriák
megállapításával kapcsolatban sokrétû vizsgálat, valamint teammunka jellemzi. Ennek
állandó elemét az általános értelmesség mérése és az anamnézis felvétele jelenti,
amelyet a tanulási nehézség jellegétõl függõen további részletes diagnosztika egészít ki
(TORDA 2006). A sajátos nevelési igény meghatározásánál a diagnosztikát orvosi vizs-
gálat kíséri az organikus eredet megerõsítése, illetve kizárása céljából. A konkrét tanu-
lási problémák megállapításánál elsõsorban az értelmi fejlettség megállapítására szol-
gáló eljárások részpróbái között mutatkozó eltérésekre, valamint az egyes pszichikus
területek mûködésének részletes feltárására kidolgozott tesztekre támaszkodnak a
szakemberek a tanulási probléma súlyossága, illetve a jogszabály által kínált kategóriák
azonosításakor.

Bár számos diagnosztikai eljárás áll rendelkezésre hazánkban (lásd: GEREBENNÉ
2004; TORDA 2006), több kritika is megfogalmazódik a tanulási nehézségek azonosítá-
sával kapcsolatban. Gyakran standard nélküli, illetve elavult standarddal bíró diagnosz-
tikai eljárásokat alkalmaznak a gyakorlatban (LÁNYINÉ–NAGYNÉ 2008). Az értelmi
fogyatékosság megállapításában az intelligenciahányados egyedül nem lehet döntõ
tényezõ (lásd: LÁNYINÉ 2002), a magyarországi gyakorlatban azonban még túlzottan
nagy jelentõséget képvisel. Az értelmi fogyatékossá minõsítés folyamatának másik lé-
nyeges összetevõje az adaptív magatartás, amelynek elemzésére nem áll rendelkezésre
standardizált mérõeszköz, így ennek adekvát vizsgálata nem jelenhet meg a hazai
gyakorlatban (BASS–LÁNYINÉ 2008).

További problémaként vethetõ fel bizonyos területeken az egységesített vizsgáló
eljárás, stratégia hiánya (TORDA 2006), valamint a többségi és a gyógypedagógiai el-
látást igénylõ tanulók esetében egyaránt alkalmazható mérõeszközök, eljárások hiánya.
Utóbbi problémára Józsa és Fazekasné (2006a; 2006b) kínál egy lehetséges választ,
munkájukban amellett érvelnek, hogy egy részletes készségdiagnózis lehet az együttne-
velés alapja. Kutatásukban a többségi tanulók alapkészségeinek vizsgálatára kidolgozott
Diagnosztikus Fejlõdésvizsgáló Rendszer (DIFER; JÓZSA, 2010; NAGY, JÓZSA, VIDÁ-
KOVICH és FAZEKASNÉ 2004a, 2004b) alkalmazhatóságát elemzik tanulásban aka-
dályozott tanulók körében. Eredményeik szerint a mérõeszköz-család a gyógypedagó-
giai ellátást igénylõk esetében is alkalmazható, használatával pontosan megállapítható,
hogy egy-egy készség esetében mekkora a fejlõdésbeli megkésettség.

1. ábra: A tanulási problémákkal összefüggõ hazai szakirodalmi és jogszabályi
kategóriák megfeleltetése 

alcsoport)
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Tanulási korlátok az amerikai szakirodalomban

Learning disability6

A learning disability (learning difficulty, learning disorder, LD) kifejezés széleskörû
elterjedése az Egyesült Államokban a 60-as évekre tehetõ. Az a felismerés hívta életre,
hogy azon gyermekek, akiknek tanulási kudarcai mentális retardációval nem voltak
magyarázhatók, látás és hallás sérüléssel, illetve érzelmi zavarral nem rendelkeztek,
kívül estek az amerikai gyógypedagógiai ellátás keretein (LYON et al. 2001). Vagyis
a megmagyarázhatatlan, nem várt iskolai, tanulási alulteljesítés jelöléseként jelent meg e
kifejezés (FLETCHER et al. 2006).

A fogalom terjedését elõsegítette egyrészrõl, hogy kevésbé volt stigmatizáló, mivel
a mentális retardáció fogalmától elkülönült, másrészrõl egyfajta optimizmus húzódott
meg mögötte, amely szerint a problémák forrása nem a tanárokban vagy a szülõkben
keresendõ, hanem az agymûködés valamilyen diszfunkciójában. A diszfunkció által
életre keltett igényeknek megfelelõ ellátás pedig közelítheti az LD tanulók telje-
sítményét az átlaghoz (TORGESEN 2004).

A terület egyik legfontosabb amerikai szervezete, a National Joint Committee on
Learning Disabilities a következõképpen határozza meg a fogalmat: „általános fogalom,
egy heterogén csoportban jelentkezõ olyan rendellenességre utal, amely jelentõs
nehézséget okoz a hallás, beszéd, olvasás, írás, következtetés vagy matematikai készségek
elsajátításában. Ezek a rendellenességek belsõ eredetûek, a központi idegrendszer
diszfunkcióinak tulajdoníthatók, és bármely életszakaszban kialakulhatnak. Habár
kísérheti egyéb akadályozottság (pl. érzékelési károsodás, mentális retardáció, súlyos
érzelmi zavar), illetve befolyásolhatják külsõ hatások (úgymint kulturális különbségek,
elégtelen vagy nem megfelelõ oktatás) ezek nem tekinthetõk az állapot következ-
ményeinek vagy elõidézõinek.” (NJCLD 1998. 258.)

Az Egyesült Államokban az ellátás alapját jelentõ jogszabály, az Individuals with
Disabilities Education Act (IDEA) meghatározása szerint: „a megértésben és a beszélt
vagy írott nyelv használatában szerepet játszó pszichológiai folyamatok zavarát jelenti,
amely a figyelem, a gondolkodás, a beszéd, az olvasás, az írás, a betûzés vagy
a matematikai mûveletvégzés készségeinek tökéletlenségében nyilvánul meg. A kifejezés
magába foglalja az olyan állapotokat, mint például az érzékelési zavarok vagy az
agysérülések okozta diszfunkciók, a minimális agyi diszfunkció, a diszlexia vagy
a fejlõdési afázia. A kategóriába ugyanakkor nem értendõk bele azok az esetek, amikor
a problémát elsõsorban látás-, hallás-, motoros vagy értelmi akadályozottság7 okozza,
illetve ha érzelmi zavar, környezeti, kulturális vagy gazdasági hatás eredménye.” (IDEA
2004. 2657-2658.)

A diagnosztika során központi kérdésként a nem várt alulteljesítés magyarázata jelenik
meg. E tekintetben két megközelítés azonosítható, az egyénen belüli különbségeken

6 Mivel a learning disability mint diagnosztikai kategória egyetlen hazai kategóriának sem feleltethetõ meg
egyértelmûen, a terminust szándékosan nem fordítottuk le magyar nyelvre.

7 A hazai terminológia értelmi akadályozottság alatt a BNO szerinti súlyos és középsúlyos mentális retardá-
ciót érti. Jelen esetben azonban az értelmi akadályozottság kifejezés az angol „mental retardation”
fordítása, mely kategória az enyhe értelmi fogyatékosságot (amely a hazai terminológia szerint a tanulás-
ban akadályozottság fogalmi körébe tartozik) is magába foglalja.
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(intraindividual differences) és a problémamegoldáson alapuló (problem-solving) modell,
amelyek a diagnosztika módjai alapján tovább differenciálhatók (FLETCHER et al. 2006).

Az egyénen belüli különbségeken alapuló modell kiindulópontja, hogy a tanuló
számos területen rendelkezik erõsségekkel, néhány területen ugyanakkor gyengesé-
gekkel, amelyek problémákhoz vezetnek a tanulmányi teljesítmény, illetve egyes adap-
tív funkciók tekintetében. A legelterjedtebb elhatárolás az IQ és a teljesítmény eltérésén
alapszik (IQ-achievement discrepancy), ami azt jelenti, hogy a tanuló a lehetõségeihez
képest (amelyet az IQ fejez ki) alacsony teljesítményt nyújt (underachievement) vala-
mely tanulás szempontjából fontos területen (ez leggyakrabban az olvasás vagy szá-
molás). A Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) jelenleg is
érvényben lévõ IV. kiadása a learning disorder azonosítása esetében a diagnosztika
hasonló irányát jelöli ki. A protokoll szerint e tanulási korlát akkor állapítható meg, ha
az egyén teljesítménye az egyénileg felvett, standardizált olvasás, matematika vagy írás
teszteken lényegesen alatta marad a biológiai életkor, a képzettség és a mért intelligen-
ciahányados alapján várható szintnek, valamint a tanulási problémák jelentõs mérték-
ben kihatnak a tanulmányi eredményességre és a mindennapi élet olyan tevékeny-
ségeire, amelyek az olvasás, írás vagy matematikai készségek használatát igénylik. Ha
mindez érzékelési deficittel is társul, a tanuló csak akkor kerül e kategóriába, ha
a tanulási nehézségek meghaladják a deficithez rendszerint társuló zavar mértékét.
A „lényegesen alatta marad” meghatározás általában két szórásnál nagyobb eltérést
jelent a teljesítmény és az IQ között. Ennél kisebb mértékû, általában egy és két szórás
közötti eltérést vesznek alapul, ha a tanuló IQ teszten elért eredményét befolyásolhatták
olyan tényezõk, mint az etnikai, kulturális háttér eltérése, társult kognitív zavar, vagy
komorbid mentális rendellenesség, azaz az eredeti rendellenességhez társuló, azzal
gyakran együtt járó, de okait tekintve attól független probléma (DSM-IV 1994).

Az IQ-teljesítmény diszkrepancia diagnosztikai megközelítéssel kapcsolatos
empirikus kutatások azonban eddig nem támasztották alá, hogy a modell segítségével
jól azonosíthatók lennének e tanulási problémák. A reliabilitás mutatók elégtelensége
mellett problémaként jelentkezik, hogy az empirikus adatok az elmélet két fõ
alappillérét sem látszottak igazolni, vagyis, hogy az IQ és a teljesítmény közötti eltérés
nagysága jelezné a zavar súlyosságát (STANOVICH–SIEGEL 1994), illetve, hogy az IQ és
teljesítmény tekintetében eltérést mutató tanulók fejlõdése különbözik a szintén
alulteljesítõ, de hasonló diszkrepanciával nem jellemezhetõ egyénekétõl (GRESHAM
2002). Az utóbbi állításra vonatkozó leggyakrabban idézett kutatás az olvasási
problémákhoz8 (reading disability) kötõdik. A Connecticut-i Longitudinális Vizsgálat
keretében 6 és 18 éves kor között követték az olvasási képesség fejlõdését három
tanulói csoportban: (1) olvasási problémával nem rendelkezõ, (2) az IQ és a valós
teljesítmény eltérése alapján olvasási problémával küzdõk, valamint (3) IQ-teljesítmény
eltérést nem mutató, de alacsony olvasási teljesítményt nyújtó tanulók esetében. Az
eredmények azt mutatták, hogy az alacsonyan teljesítõ tanulók és az IQ-teljesítmény
diszkrepanciát mutatók ugyanazt a fejlõdési ívet járták be, szignifikáns különbség

8 Bár az olvasási probléma – mely a nem várt alulteljesítésre utal az olvasás területén – csak egy szelete
a tanulási problémáknak, mégis kitüntetett figyelem övezi az amerikai szakirodalomban a következõ
tényezõk miatt: (1) a tanulási problémákkal küzdõ amerikai gyermekeknek megközelítõleg 80 százaléká-
nak vannak olvasási problémái; (2) az iskolai teljesítmény, illetve minden tantárgy szempontjából alapvetõ
jelentõségû; (3) ez az a terület, amelyrõl a legtöbbet tudunk a tanulási problémákkal összefüggésben
(LYON et al. 2001).
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egyetlen életkori szakaszban sem volt kimutatható fejlettségükben. Ugyanakkor mind-
két gyengén teljesítõ csoport tanulói elmaradtak fejlettségben az olvasási problémákkal
nem küzdõ tanulóktól minden évfolyamon, amely különbség már nagyon korán, az
iskolázás kezdetén is kimutatható volt (LYON et al. 2001). A nagymintás longitudinális
vizsgálat eredményei a gyógypedagógiai diagnosztika számára tehát a következõ
információkat hordozzák: (1) az intelligenciahányados alapján várható és a tényleges
teljesítmény eltérésén alapuló diagnosztikai eljárás nem képes a beavatkozást igénylõ
tanulók csoportjának egyértelmû megkülönböztetésére, (2) mivel a módszer valós és a
várt teljesítmény különbségén alapul, a beavatkozást csak akkor teszi lehetõvé, mikor
az elmaradás már látványos, holott a problémák már korábban is jelen vannak.

E hiányosságok orvoslása érdekében jelent meg a diagnosztika egy másik irányzata,
a problémamegoldó szemléletet tükrözõ Oktatásra/Fejlesztésre adott Válasz (Response
to Instruction/Intervention, RTI) modell (GRESHAM 2002). A megközelítés kiinduló-
pontja, hogy az alulteljesítés egyik oka az oktatás nem megfelelõ színvonala, így
szükségesnek látszik e változót a diagnosztika során kontrollálni. A modell értelmében
LD-rõl akkor beszélhetünk, ha az általánosan hatékony tanulási környezetre az egyén
inadekvát választ ad.9 Az alapfeltételezés szerint, ha az egyén hatékony és számára
megfelelõ oktatás mellett nem fejlõdik, akkor valószínûsíthetõen valamiféle belsõ ere-
detû zavarral rendelkezik, amely lehetetlenné teszi, hogy ugyanaz a tanulási környezet,
amely a többség számára általánosan hasznosnak bizonyul, számára is a fejlõdést
szolgálja. Az RTI megközelítés pártfogói által a „kudarcra váró” (wait to fail) modellnek
nevezett IQ-teljesítmény eltérésen alapuló modellel szemben az új megközelítési mód
lehetõvé teszi a korai diagnosztizálást, ennek következtében pedig a fejlesztés korai
megkezdését (VAUGHN és FUCHS 2003). 

Az LD diagnosztikájában viszonylag új kezdeményezésnek tekinthetõ az érzelmi-
motivációs tényezõk figyelembe vétele. A nemzetközi szakirodalom több különbséget
is feltárt e területen az LD kategóriába sorolható és többségi tanulók között. Sideridis
és munkatársai (2006) például az LD-vel küzdõ és a többségi tanulók osztálytermi
tanulási tevékenységének megfigyelésekor azt fedezték fel, hogy bár az LD tanulók
nagyobb fokú szociális függõséget, a jutalomra és büntetésre nagyobb fokú fogékony-
ságot mutatnak, a feladatban való elmélyülés mértéke esetükben kisebb, mint többségi
társaik esetében. A LD kategóriájába sorolt tanulók túlzott kifelé irányultságára (outer-
directedness) mutattak rá Torgesen (1986), Deci és Chandler (1986), valamint Grolnick
és Ryan (1990) vizsgálatai is. 

A hazai szakirodalomban Józsa és Fazekasné (2008) az értelmi elsajátítási motívum
fejlõdését vizsgálta tanulásban akadályozott és többségi gyerekek körében. Eredmé-
nyeik szerint az értelmi elsajátítási motívum a többségi tanulókkal szemben a lassabban
fejlõdõ gyermekek esetében az iskolai évek alatt növekszik. Józsa (2007) az értelmi
elsajátítási motívum és a tanulmányi eredményesség között erõs összefüggést mutatott
ki; kutatásai szerint az értelmi elsajátítási motívum a tanulmányi eredményesség és a
kognitív alapképességek fejlettségének is jó elõrejelzõje. 

A szociális és affektív területeken született eredmények hatására az utóbbi évtized-
ben számos kutató hívta fel a figyelmet az LD fogalmi átstrukturálásának szükséges-
ségére, melynek eredményeként az LD diagnosztikájában figyelembe vehetõk lehetnek

9 A hatékony tanulási környezet és az inadekvát válasz kritériumairól, valamint a diagnózis felállításának
lépéseirõl bõvebb leírást ad Vaughn és Fuchs (2003), Fuchs és Fuchs (2006), továbbá Gerstein és Dimino
(2006).
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olyan viszonylag stabil diszpozícionális tényezõk is, mint például a tanulók szociális,
motivációs és érzelmi jellemzõi, melyek amellett, hogy az állapot velejárói, a probléma
jó elõrejelzõjének is bizonyulnak (SIDERIDIS 2005, SIDERIDIS et al. 2006).   

Enyhe értelmi fogyatékosság

Az enyhe értelmi fogyatékosság (mild cognitive disability, mild mental retardation,
mild intellectual disability, MID)10 kifejezés az amerikai szakirodalomban a hazaitól
némileg eltérõ kategóriát takar a diagnosztikai gyakorlat különbségeibõl következõen.
Az American Association on Mental Retardation definíciója szerint az értelmi fogyaté-
kosság egy olyan fejlõdési eltérés, amelyet az általános kognitív és adaptív viselkedés
megkésettsége jellemez, 18 éves kor elõttrõl származik, és a csökkent teljesítményben,
illetve a társas viselkedés zavaraiban nyilvánul meg (AAMR 2002).

Az értelmi fogyatékosság definíciójából adódó elsõ kritérium a megkésett általános
kognitív fejlõdés. A fogyatékosság megállapítására így elsõsorban IQ teszteket alkalmaz-
nak, amelyek kiegészülhetnek a kognitív készségeket vizsgáló standardizált tesztekkel.
A megkésett kognitív fejlõdés IQ-pontokban kifejezve enyhe értelmi fogyatékosság
esetén 70 pont alatti teljesítményt jelent, amely minimum kétszórásnyi negatív eltérést
jelent az átlagtól. A középsúlyos értelmi fogyatékosság megállapíthatóságának felsõ
határa az átlagtól való háromszórásnyi negatív irányú eltérés, amely egyben az enyhe
értelmi fogyatékosság alsó határértéke.

Az értelmi fogyatékosság megállapításának második feltétele az adaptivitás vizs-
gálata. E követelmény az értelmi fogyatékosság diagnosztikájában nem választható
lehetõségként, hanem alapkritériumként jelenik meg. Az adaptív viselkedés azoknak a
készségeknek a mûködését takarja, amelyek egy bizonyos közösség vagy kultúra által
állított követelményeknek megfelelõ életmódot tesznek lehetõvé. Az AAMR definíciója
az adaptív készségek három nagyobb csoportját jelöli ki: (1) a fogalmi gondolkodást
(2), a szociális készségeket és a (3) praktikus készségeket (FLETCHER et al. 2006). E
készségek vizsgálatára elsõsorban nem iskolához kötõdõ, illetve nem teszt-alapú indi-
kátorokat alkalmaznak. A legelterjedtebb gyakorlat a szülõkkel és tanárokkal folytatott
interjú keretében felvett kérdõív (például: SPARROW et al. 2005).

Lassan tanulók

A lassan tanulók csoportja (slow learner, struggling learner, SL) nem jelent hivatalos
diagnosztikai kategóriát az Egyesült Államokban. A kifejezés azokra a tanulókra utal,
akiknek intelligenciaszintje az átlagosnál alacsonyabb, de nem esnek az enyhén értelmi
fogyatékos kategóriába, és nem azonosítható körükben súlyos probléma a tanuláshoz
szükséges készségek, képességek területén, ugyanakkor az iskolai követelményeket
nem képesek teljesíteni. Intelligenciahányadosuk 71 és 85 közötti, így az enyhén értelmi
fogyatékosság határeseteként (borderline mental retardation) is említik õket. A mentális
retardáció kizárása után, a 85 alatti IQ pont, illetve a verbális és nonverbális résztesztek

281

10 A terminológiai váltás az angol nyelvû szakirodalomban is megjelenik, így egyre inkább a mild intellec-
tual disability, ritkábban a mild cognitive disability kifejezések váltják fel a korábban használatos mild
mental retardation (MiMR) szókapcsolatot.

1_eredeti_kozlemenyek_2010_4.qxp  2010.12.05.  15:43  Page 281



közötti jelentõsebb különbség hiánya esetén használják általában e kategóriát
(WODRICH–SHMIDTT 2006).

A magyar és amerikai kifejezések megfeleltetése
A tanulási korlátokhoz kapcsolható magyar és amerikai definíciók összevetése során
egyértelmû megfeleltetés nem alakítható ki, ugyanakkor a kétféle terminológia bizonyos
mértékû közelítése lehetségesnek mutatkozik, melyet a 2. ábra szemléltet. A folyamatos
vonalak azokat a kifejezéseket kötik össze, amelyek esetében nagyfokú hasonlóságot
vélünk felfedezni a meghatározások, illetve a diagnosztika alapján, míg a szaggatott
vonalak azokat a szakszavakat kapcsolják össze, amelyek esetében további, kisebb
mértékû megfeleltetés lehetséges.

A tanulásban akadályozottság fogalmat használva az amerikai szakirodalomból
elsõsorban az enyhén értelmi fogyatékosnak minõsítettek (mild intellectual disability)
körébe sorolt tanulókra vonatkozó eredményeket használhatjuk, annak szem elõtt
tartásával, hogy a hazai diagnosztika az adaptivitás vizsgálatára nem tér ki.

A hazai fogalomhasználatot és diagnosztikát figyelembe véve a tanulási zavarokhoz
hasonló kategóriát takar az Egyesült Államokban használt learning disability terminus.
Az amerikai diagnosztika – a hazaihoz hasonlóan – ma még elsõsorban az IQ és
a teljesítmény eltérését használja e tanulási korlát azonosításakor, azonban jól látható az
Egyesült Államokban alkalmazott diagnosztikai megközelítés elmozdulása. Az amerikai
jogszabályi definíció egyértelmûen kijelöli a kategóriába tartozó és az azon kívül esõ
esetek körét, amelybõl kiderül, hogy a fogalom olyan állapotokat is magába foglal,
amelyeket a hazai terminológiában sem a tanulási akadályozottság, sem pedig a tanulási
zavar meghatározásai nem fednek le (pl. ADHD).

A magyar tanulásban akadályozottak kategóriába tartozó nehezen tanulók
alcsoportja esetében a hazai szakirodalom szûkszavúsága miatt nehezebb a dolgunk, de
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2. ábra: A tanulási korlátokhoz kapcsolódó amerikai és magyar kifejezések megfeleltetése

Tanulási zavar
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hasonlóságot vélünk felfedezni a lassan tanulók (slow learners) csoportjával – ez akár
iránymutató is lehet e kifejezés hazai tisztázása tekintetében, hangsúlyozva az intelligen-
ciamérést kiegészítõ további vizsgálatok szerepét. Ugyanakkor a tanulási nehézség
kifejezéshez is kapcsolható a lassan tanulók terminus, hiszen a hazai szakirodalom az
átlagosnál valamivel alacsonyabb intelligenciát is megemlíti e kategória tekintetében
(például: SZABÓNÉ 2008).

Záró megjegyzések
A magyar gyógypedagógiai szakirodalom és a területhez kapcsolódó hazai jogszabályok
által használt kategóriák csak részben fedik egymást, amely nemcsak a nemzetközi
tudományos kommunikációban, de az elmélet és gyakorlat hazai összeillesztésében is
zavart okozhat. A hazai kutatások fõként a tanulási korlátok kategóriáihoz kötõdnek,
elsõsorban a tanulásban akadályozottak csoportját célozzák, ugyanakkor a diagnosztika
és ellátás ettõl eltérõ terminológiát követ. A tanulói összetétel változásával és a gyógy-
pedagógia kompetenciabõvülésével párhuzamosan az érintett fogalmakkal a közoktatás
egyre több területén, egyre több szereplõnek kellene megismerkednie, a terminológia
párhuzamossága azonban ezt a folyamatot is fékezheti. Sürgetõ feladat tehát a kétféle
(szakirodalmi és jogszabályi) terminológia mainál pontosabb megfeleltetése, és egy egy-
séges fogalomhasználat kialakítása.

A diagnosztikai információgyûjtés elsõdleges célja nyilvánvalóan a problémák
súlyosságának megállapítása, a fejlesztés megalapozása, a terápia kiválasztása, a reedu-
kációs munka tervezése, emellett azonban az alkalmazott kategóriák vizsgálata is
érdemi kérdésként jelentkezik. A tanulási korlátok hazai kategóriái nem egyeznek a
nemzetközi klasszifikációs rendszerekkel, érvényességük vizsgálatára ugyanakkor eddig
kevés figyelem irányult. A magyar gyógypedagógiai ellátás diagnosztikai kategóriákra
épül (lásd: CSÉPE 2008), miközben a magyar szakirodalom és a jogszabályok egyaránt
heterogén, átfogó kategóriákkal dolgoznak, amelyeket szükségesnek látszik tovább
differenciálni a pontosabb diagnosztika, illetve ellátás elõsegítése érdekében. Az egyes
kategóriák objektív meghatározására irányuló törekvések azonban kevéssé hangsú-
lyosak jelenleg a hazai szakmai diszkusszióban, amelyhez minden bizonnyal jelentõsen
hozzájárulnak a diagnosztika területén említett problémák.11 E hiányosságok felszá-
molása érdekében célszerû lehet nagyobb mintán felmérni a kategóriák alkalmazható-
ságát, pontosítani az adott kategóriákba sorolható populáció jellemzõit. Ennek érdeké-
ben az intelligenciatesztek mellett kívánatos további személyiségjellemzõk egységes
felmérése, melynek gyûjtése egy központi adatbank segítségével relatíve könnyen
megvalósíthatónak látszik. Egyértelmûen orvoslásra váró kérdésként jelentkezik a
tanulási akadályozottság nehezen tanulók alcsoportjának, valamint a beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ tanulók kategóriájának pontosabb körül-
határolása, illetve az egységes diagnosztikai stratégia kialakítása e területen.
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11 Torda Ágnes (2007) elemzésébõl egyértelmûen kirajzolódnak a besorolási kritériumok bizonytalanságá-
nak kedvezõtlen következményei. Az utóbbi években a tanulói létszám csökkenése mellett a sajátos
nevelési igényûek létszáma meredeken emelkedett, a növekedés azonban nem mutat egyenletes eloszlást
az egyes SNI kategóriák tekintetében. Elsõsorban a bizonytalan diagnosztikai kritériumokkal jellemezhetõ
pszichés fejlõdés zavarával küzdõk (2007-ig SNI-b, ma beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel
küzdõ tanulók) kategóriájába soroltak dinamikus növekedése tapasztalható.
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Végül megjegyezzük, hogy az orvosi-klinikai megközelítésû „címkézés” helyett egyre
inkább a funkcionális megközelítésû definíciók terjednek (POLLOWAY et al. 1997),12

mely nyilvánvalóan visszahat a kutatásokra is, és adatvesztéssel járhat. Ennek jól látható
következménye, hogy bár a nemzetközi szakirodalomban jelentõs mennyiségû
empirikus eredmény áll rendelkezésre az inkluzív neveléssel kapcsolatban, az enyhén
értelmi fogyatékosnak minõsíthetõ tanulókat általában nem kezelik külön csoportként
e vizsgálatokban (lásd: RUIJS–PEETSMA 2009), jóllehet a tanulási teljesítmények
tekintetében jelentõs eltérések mutathatók ki az e kategóriába sorolt tanulók és a sajátos
nevelési igényû tanulók egyéb csoportjai között (például: CAFFREY–FUCHS 2007).
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Az allergia*

DR. BALÁZS BOGLÁRKA
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Absztrakt
Az emberi szervezet védekezõképessége több pilléren nyugszik. Már a magzati állapotban megkezdõdik
a saját védekezõrendszer kialakulása – ezt nevezzük immunszisztémának. Ez a rendszer biztosítja, hogy
a védekezésben igen fontos fehérvérsejtek eljussanak a szervezetben oda, ahol szükség van rájuk.

Az allergia kifejezést C.F. Pirquet osztrák gyermekorvos honosította meg, magyar honfitársunkkal, Schick
Bélával együtt. Az allergia kifejezés két szó összetételébõl származik: az allosz jelentése más, eltérõ, az ergosz
pedig mûködést, tevékenységet jelent. Ebben a megközelítésben tehát az allergia azt jelenti, hogy a külvilág
bizonyos ingereire a szervezet megváltozott módon reagál és így a bekerülõ anyag nem olyan hatást vált ki,
mint amilyent várnánk. Azokat az anyagokat, amelyek allergiás reakciót okoznak, allergéneknek nevezzük.
Néhány kivételtõl eltekintve ezek fehérjetermészetû anyagok és aránylag nagy molekulasúlyúak. Biokémiai
vizsgálatokkal ma már sikerült az allergének nagy részét azonosítani, aminek nagy jelentõsége van
a kórfelismerésben és a gyógyításban. Az allergéneket több csoportba sorolhatjuk, így beszélhetünk környe-
zeti, tápanyag, gyógyszer, rovarcsípés és foglalkozási allergiáról. Az allergológiai vizsgálómódszerek közé az
inhalatív allergiát kimutató Prick-tesztet, a bõrre ragasztott és a vérvételbõl kimutatható ellenanyag kon-
centráció vizsgálatát soroljuk. A leggyakrabban elõforduló allergiás betegségek: az asztma, a szénanátha,
a kötõhártya gyulladás, az atópiás bõrgyulladás, az ekcéma, a csalánkiütés, a gyógyszerallergia és a ro-
varcsípés. Mivel a megbetegedések száma évrõl évre növekszik, nem elegendõ, ha csak az orvosok vannak
tisztában az allergia okaival. Megfelelõ információk birtokában a betegek is képesek betegségük súlyosságát
csökkenteni, sõt esetleg elkerülhetik a betegség kialakulását.

Kulcsszavak: allergén, immunszisztéma, allergiavizsgálatok, asztma, ekcéma

1. Bevezetés
Ma, amikor civilizációs ártalmakról beszélünk, óhatatlanul eszünkbe jut az allergia is.
A sajtó, a rádió, a televízió azt sugallják, hogy az allergia korunk betegsége, amely az
utóbbi évtizedekben jelentkezett elõször és azóta gyorsan emelkedik a megbetegedések
száma. Sokan úgy gondolják, hogy a betegség elterjedését a különbözõ vegyi eljárások
és vegyipari termékek alkalmazása okozza. 

Tévednek azonban, akik az allergiát a huszadik század betegségének tekintik. Már
idõszámításunk elõtt is észleltek allergiás tüneteket: az ógörög hippokrateszi iskola és
a kínai orvoslás is beszámolt ilyen kórképekrõl.

* Az elõadás a MAGYE és az MFFLT XVIII. Országos Szakmai Konferenciáján hangzott el.
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Régebben az allergiások többsége anélkül élte le az életét, hogy tudta volna, erõs
náthája, amely minden nyáron szinte pontosan ugyanabban az idõben jelentkezik, nem
más, mint allergiás szénanátha.

Az allergia kifejezést Pirquet osztrák gyermekorvos honosította meg, magyar
honfitársunkkal, Schick Bélával együtt. Az allergia kifejezés két szó összetétele: az allosz
jelentése más, eltérõ, az ergosz pedig mûködést, tevékenységet jelent. Ez azt jelenti,
hogy a külvilág bizonyos ingereire a szervezet megváltozott módon reagál, s így a
bekerülõ anyag nem olyan hatást fejt ki, mint amilyent várnánk.

2. Mi az allergia?
Az emberi szervezet védekezõképessége több pilléren nyugszik. A kül- és beltakaró
megvédi a szervezetet a külvilág ingereivel szemben. A bõr és a nyálkahártya-felületek
naponta milliónyi kórokozóval találkoznak és az esetek döntõ többségében ered-
ményesen megakadályozzák behatolásukat a szervezetbe. Ezért van jelentõs szerepe a
szervezet védekezõ rendszerének, az immunrendszernek. 

Már a magzati állapotban megkezdõdik a saját védekezõ rendszer kialakulása – ezt
nevezzük immunszisztémának. A születés után ez a kapocs megszûnik, szerepét az
anyatejben lévõ védõanyagok veszik át. Hetek, hónapok multával a csecsemõ immun-
szervei is fokozatosan termelni kezdik a védõanyagokat. A védekezõ rendszer fontos
elemei a csontvelõ, a nyirokcsomók és a nyirokkeringés.

A védekezésben döntõ szerepe van a fehérvérsejteknek is. Egyes fehérvérsejtek
olyan anyagokat termelnek, amelyek a kórokozók elpusztításában játszanak jelentõs
szerepet, ezek az ellenanyagok a különféle immunglobulinok (IgA, IgG, IgM,IgD, IgE).
Hiányuk súlyos betegségekhez vezethet; az ilyen betegek szinte állandóan valamilyen
fertõzéssel küszködnek.

E sejtek mellett a szervezetben számtalan, biokémiailag igen aktív, az idegen
anyagok számára mérgezõ vegyület található, amelyek szintén hatékonyan közremû-
ködnek a kórokozók elpusztításában.

Az allergiás reakció teljesen eltér a szervezetben idegen anyag bejutásakor létrejött
immunreakciótól. Az allergiás beteg szervezete olyan anyagokat is termel, amelyek
egészséges emberben általában nem találhatók. Ilyen az immunglobulin e, amely aller-
giás betegben a saját allergénje ellen termelõdik, ezáltal váltva ki az allergiás reakciót.

Az allergiás hajlam bizonyítottan örökletes. Minél közelebbi hozzátartozó az allergiás
családtag, annál nagyobb a valószínûsége annak, hogy a betegség kialakul.

3. Allergiát okozó anyagok
Azokat az anyagokat, amelyek allergiás reakciókat okoznak, allergéneknek nevezzük.
Néhány kivételtõl eltekintve ezek fehérjetermészetû anyagok és aránylag nagy a
molekulasúlyuk. Biokémiai vizsgálatokkal ma már sikerült az allergének nagy részét
azonosítani, aminek nagy jelentõsége van a kórfelismerésben és a gyógyításban. Mai
tudásunk szerint több csoportba sorolhatjuk az allergéneket és az általuk okozott
megbetegedéseket. Így beszélhetünk: környezeti, tápanyag, gyógyszer, rovarcsípés és
foglalkozási allergiáról. Az alábbiakban a leggyakoribb allergiát okozó anyagokat
ismertetjük.

289
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3.1. Környezeti allergének 

3.1.1. Egész évben panaszt okozó allergének

– háziporatka (Elsõsorban matracokban, kárpitokban és szõnyegekben található meg.)
– állati szõrök: pl. kutya, macska, ló, tengerimalac és hörcsög
– madártoll: liba és kacsatoll, néha csirke is; kalitkalakók: pl. kanári, papagáj 

(A madarak húsa nem vált ki allergiás reakciót.)
– gombaallergének: penészgombák (Cserepes virágokban is elõfordulnak.)

3.1.2. Szezonális panaszt okozó allergének

– néhány fa virágpora (kora tavasztól június végéig): pl. mogyoró, éger, nyárfa,
gyertyán, fûz, hársfa, platán, nyírfa, tölgyfa

– fûpollenek
– gyomnövénypollenek: pl. pipacs, pásztortáska, parlagfû, üröm, libatop
– nyári-õszi virágok: pl. rózsa, dália, krizantém

3.1.3. Mit tegyünk, ha szezonális allergiánk van?

Lehetõleg kerüljük az allergizáló tényezõket, gyakran mossunk kezet, pollenszezonban
kevesebbet szellõztessünk, viseljünk napszemüveget, mert a könnyes szemben
könnyen megtapadnak a pollenek! Ne együnk mézet, ne igyunk gyógyteákat!

3.2. Táplálékallergének

– tehéntej (Az allergiás reakcióért a fehérje alkotóelem a felelõs. Kialakulása
megelõzhetõ a hosszabb szoptatási idõvel. Mind légúti, mind bõrreakciót okozhat.)

– szója (Igen gyakori az élelmiszeriparban. Légúti és bõrreakciót is okoz.)
– tyúktojás (Süteményekben és tésztákban is van.)
– halak, rákok, kagylók (Változatos tüneteket okoznak.)
– búzaliszt (Leggyakrabban a búzaliszt allergizál, de egyéb lisztféleségek is szóba

jöhetnek.)
– magfélék: pl. földimogyoró, kesudió, mogyoró, dió, mandula
– zöldségfélék: pl. zöldborsó, sárgarépa, zeller, paradicsom
– gyümölcsök: narancs, citrom, kivi, mangó, papaya, avokádó
– fûszerek: petrezselyem, curry, gyömbér, fahéj, hagyma, fokhagyma, vanília

4. Allergológiai vizsgálómódszerek
Fontos a beteg saját megfigyelése, de orvosi vizsgálattal állapítjuk meg a diagnózist.

4.1. Prick-teszt

Inhalatív allergia kimutatására alkalmas vizsgálati módszer.  Különbözõ allergének vizes
oldatát a bõrre cseppentik, majd a bõrt megkarcolják, hogy az allergén be tudjon hatolni
a bõrbe. Amennyiben bõrpír keletkezik, azt lemérik, ha 3 mm-nél nagyobb a pír, akkor
pozitív a reakció.
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4.2. Bõrreakciókat okozó allergének kimutatása

Tisztítószerek, fémek, kontakt allergének kimutatására. A hát bõrére leukoplaszttal ra-
gasztott vizsgálati anyag allergiás reakció esetén bõrpírt okoz.

4.3. Vérvizsgálat

Vérvételbõl kimutathatjuk a szervezetben bizonyos anyagokra képzõdött és keringõ
ellenanyagokat, ezek számtalan étel, környezeti és foglalkozási allergiában pozitív
eredményt adnak. Kisgyermekeknél egyszerûbben lebonyolíthatók. Ilyen esetben az
úgynevezett „allergénspecifikus immunglobulin A”-t mutathatjuk ki. 

5. Allergiás betegségek

5.1. Asztma

Rohamokban fellépõ, hörgõizomgörccsel járó betegség, amely valamilyen allergénre,
bármely kémiai ingerre, vírusfertõzésre, erõs illatra, gõzökre alakul ki. A betegek nagy
részének fokozott hörgõreaktívítása van. A környezetszennyezés, a dohányzás elõsegíti
kialakulását. Gyermekkorban általában hároméves kor után kezdõdik. Fontos a pontos
diagnózis, elkülönítés a hörghuruttól, vagy a légúti idegentesttõl. Tünetek: köhögés,
nehézlégzés kilégzéskor, sokszor fulladás. Gyógyszerekkel a vizsgálatok után jól egyen-
súlyban tartható, „kontrolláltnak” nevezzük. Fontos a megfelelõ pályaválasztás, spor-
tolás a helyes légzés kialakításához és a lelki támasz a betegséggel való együttéléshez.

5.2. Allergiás nátha, szénanátha

Általában szezonális, kivéve a házipor allergiát. Tünetek: orrdugulás, tüsszögés, szem és
orrviszketés, könnyezés, orrfolyás. Gyakran fejfájás és fáradtságérzés. Szájon át szed-
hetõ és helyileg alkalmazható gyógyszerekkel kezelhetõ.

5.3. Allergiás kötõhártyagyulladás

Viszonylag gyakori, fõleg szezonális jellegû betegség. Tünetek: könnyezés, szempiro-
sodás, a szemhéjak duzzadása. Szemcseppekkel, kamillás tisztítással kezelhetõ.

5.4. Atópiás bõrgyulladás, ekcéma

A betegség hátterében általában komplikált idegrendszeri, kötõszöveti és immunológiai
rendellenesség áll. A betegeknél örökletes tényezõk alakítják a kórfolyamatot.
Csecsemõkorban jellegzetes hely a homlok és a fül mögötti terület, késõbb a hajlatok.
Száraz és nedvezõ ekcéma is kialakulhat. Tünetek: bõrviszketés, piros foltok,
hólyagocskák, bõrszárazság. Kontakt ekcémát króm, nikkel, gumi, továbbá bizonyos
illatanyagok okozhatnak. Precíz vizsgálatok és hosszantartó kezelés, gyermekorvosi és
bõrgyógyászati ellenõrzés szükséges.
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5.5. Csalánkiütés, allergiás vizenyõ

Viszketéssel járó fehér duzzanat, körülötte piros udvarral. Gyomorrontás, külsõ féreg-
fertõzések, gyógyszerek okozhatják. Az orvosi vizsgálat nagyon fontos, különösen, ha
ismétlõdve elõfordul.

5.6. Rovarcsípés által okozott allergia

Méhek és darazsak csípése okozza. Az elsõ csípés után a szervezetben ellenanyag
képzõdik, amely a második csípés után már allergiás reakciót hozhat létre. A nyál-
kahártyák nagyfokú duzzadása miatt fulladás is elõfordulhat. Azonnali orvosi kezelés
szükséges.

5.7. Gyógyszerallergiák

Az allergiás reakciót a gyógyszer vagy annak lebomlási terméke okozza. Lehetõleg
a panaszokat okozó gyógyszert kerüljük. Szakszerû kivizsgálás után a beteg iratai között
elhelyezhetõ egy figyelmeztetés az allergiát okozó gyógyszer nevével, esetleg a ható-
anyagok meghatározásával, mert második alkalommal már halálos reakció is elõfor-
dulhat.

5.8. Foglalkozási allergiák, foglalkozási asztma

Általában a beteg munkahelyén lévõ fehérjetermészetû anyagok, kémiai vegyületek és
egyéb - nem specifikus légúti irritánsok okozhatnak panaszt. Ilyen lehet a kávépor,
a halliszt, néhány állati szõr, szerves szintetikus tisztítószerek, gabonalisztek, festékek,
valamint egyes fémek: pl. a króm, a nikkel, a vanádium vegyületei, melyek immunreak-
ciót és hörgõ-hiperreaktivitást is elõidézhetnek. Jelenlétük laboratóriumi módszerekkel
kimutatható. Munkahelyváltás is szükségessé válhat.

6. Összegzés 
Mivel az allergiás megbetegedések száma évrõl évre növekszik, nem elegendõ, ha
csupán az orvosok és a szakmabeliek vannak tisztában az allergia okaival, illetve azzal,
hogy ez a fogalom milyen betegségeket takar. Megfelelõ információk birtokában a be-
tegek is képesek tüneteik súlyosságát csökkenteni, megelõzõ lépésekkel azok kiala-
kulását meggátolni. 
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Bates College, Színházi és Retorikai Tanszék, USA

A beszédtanár és a színház

VECSEY KATALIN
kvecsey@bates.edu

„Beszéljen érthetõen. Beszéljen érthetõen.
Legyen ember. Ennyi kell ahhoz, hogy valaki színész legyen.“ 

(Latinovits Zoltán)

Absztrakt
A színház összetett mûvészeti ág. A színházi produkciókon dolgozó logopédus-beszédtanárnak kíválóan
képzett szakembernek kell lennie mind a beszédtudomány, mind a színpadi beszéd és beszédtechnika
területén.

A tanulmány összefoglalja és bemutatja, hogy a beszédtanár a színpadi elõadás létrehozásában
közremûködõ Produkciós Stáb tagjaként hogyan segíti a színészeket, a rendezõt és a különbözõ tervezõket
az elõadásra kerülõ szöveg életrekeltésében, biztosítva azt, hogy a szöveg nyelvezete – a rendezõi koncepció
tükrében – a legérthetõbb és leghatékonyabb formában kerüljön kifejezésre a színészek által.

Kulcsszavak: beszédtanár, produkciós stáb, színházi próbafolyamat, színházi produkció

Bevezetés
Sok elméleti és gyakorlati tanulmány született már arról, hogy a logopédusok hogyan ké-
szítik fel a színinövendékeket, színészeket a színpadon való legtökéletesebb megszólalás-
ra. Mind a színpadi beszéd, mind a beszédtechnika témakörében rengeteg módszer és
szakkönyv áll a beszédtanárok rendelkezésére. Kevés tanulmány született azonban arról,
hogy egy logopédus-beszédtanár hogyan vehet részt egy színházi produkció megszületé-
sében, azaz a színházcsinálásban. Ennek alapvetõ oka fõleg az, hogy mint ahogyan egy
színházi elõadás létrehozása is, úgy természetesen a produkción való közremûködés is
kefejezetten gyakorlati munka, amely minden alkalommal más, és ezért nehezen általá-
nosítható. A hangról és a beszédrõl szerzett logopédiai, illetve beszédtechnikai tudás
ugyan megfelelõ hátteret biztosít ehhez a munkához, de a színházi alkotófolyamat fázisa-
inak ismerete nélkül a beszédtanári munka eredményessége elképzelhetetlen. 

A Bates College1 Színházi és Retorikai Tanszékének oktatójaként beszédtechnika
óráim mellett én vagyok az összes színházi produkció beszédtanára2 is egyben. Ez egy

1 Bates College, Lewiston, Maine, USA. Honlap: http://www.bates.edu/
2 A színházi produkciókon dolgozó beszédtanárt az Amerikai Egyesült Államokban Vocal Directornak

vagy Voice Coach-nak hívják. 
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évadban akár 10–15 elõadást is jelenthet. Ebben a tanulmányban megpróbálom röviden
összefoglalni az elõadások létrehozásában betöltött beszédtanári szerepemet és felada-
tomat. Igyekszem példákkal és a munkámban szerzett tapasztalatokkal alátámasztani,
valamint érthetõvé tenni az írottakat. Továbbá, részletesen ki fogok térni olyan színhá-
zi fogalmak meghatározására is, amelyek ismerete és használata elkerülhetetlen a szín-
házban dologozó beszédtanár számára. 

Mit kell tudni a színházról? 
Mielõtt bármi másról is szót ejtenék, a legfontosabb, amit a színházban való munkáról
egy beszédtanárnak – illetve mindenkinek, aki egy színházi elõdás létrehozásában részt
vesz – tudnia kell, egyetlen mondatban összegfoglalható: A színházban hierarchia van!
A színházban nincsen egyenjogúság annak ellenére, hogy egy színházi produkció lét-
rehozása sok ember együttalkotásának az eredménye. A színházban hierarchia van, és
a hierarchia csúcsán a rendezõ áll. Ez ternészertesen (jó esetben) nem jelent diktatúrát,
hiszen egy elõadás létrehozásánál fontos a társulati szellem, a közös gondolkodás,
a közös vélemény – az összes ütközéssel együtt. Azonban mindenki, aki vállalkozik
arra, hogy részt vesz egy adott elõdás létrehozásában, egyben vállalkozik arra is, hogy
elfogadja a rendezõ instrukcióit, hiszen a rendezõ a színházi elõadás mûvészi megter-
vezõje, betanítója, és a produkció egységének a létrehozója, így bármilyen szakmai vita
végén mindig a rendezõé az utolsó szó. 

A Produkciós Stáb

A dráma elõadott mûvészi forma, a színház pedig összetett mûvészeti ág. A rendezõn
és a színészeken kívül még rengeteg másfajta alkotómûvész és technikai szakember dol-
gozik azon, hogy egy elõadás megszülethessen. A színpadra állítás folyamata mindig a
tervezés átfogó koncepciójával kezdõdik. A rendezõ szoros kapcsolatban áll a produk-
ció megvalósításán dolgozó tervezõkkel és szakemberekkel. Ezt az alkotócsoportot
a továbbiakban Produkciós Stábnak fogom nevezni. A Produkciós Stáb tagjait általában
az alábbi szakemberek alkotják:

Rendezõ

A színházi elõadás mûvészi megtervezõje, betanítója, az elõadás egységének létrehozója.

Rendezõasszisztens

A rendezõ közvetlen munkatársa, aki a rendezõ munkáját folyamatosan dokumentálja
a rendezõpéldányban, instrukcióit közvetíti a mûszaki és csoportos személyzetnek,
vezeti a részpróbákat, továbbá ellátja a próbafolyamat egyéb adminisztratív és technikai
feladatait. Az elõadás folyamatos játszása során betöltheti az ügyeletes rendezõi feladat-
kört.

Ügyelõ

A színpadi elõadás technikai lebonyolítását végzõ színházi alkalmazott, aki a próbafolya-
mat kezdetétõl részt vesz a színpadi mû létrehozásában. Ügyelõpéldányában feltünteti
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a színrelépések-távozások, a díszletváltozások, a hang- és fényeffektusok, a függönymoz-
gatás idõpontját és sorrendjét, s a példánya alapján az (általában a színpad oldalán elhe-
lyezkedõ) technikai pultjáról (ügyelõfülkébõl) vezeti és irányítja az elõadást. Az elõadás
alatt pedig állandó összeköttetésben áll a színház összes technikai helyiségével és az
öltözõkkel. 

Dramaturg

A színház irodalmi szakértõje és tanácsadója. Feladatai közé tartozik a bemutatandó
színjátékszövegek lektorálása, véleményezése, átdolgozása (epikus mûvek dramatizálá-
sa), illetve a szerzõvel való együttmûködés a végsõ színpadi változat kialakításában
a színpadi szempontok érvényesítésével.

Beszédtanár

A színpadi beszéd és beszédtechnika olyan szakértõje, aki segíti a színészeket, a rende-
zõt és a különbözõ tervezõket az elõadásra kerülõ szöveg életre keltésében, biztosítva
azt, hogy a szöveg nyelvezete – a rendezõi koncepció tükrében – a legérthetõbb és
leghatékonyabb formában kerüljön kifejezésre. Továbbá, folyamatosan figyel a színé-
szek hangegészségének a megóvására. 

Díszlettervezõ

A színpadtechnikában, dramaturgiában járatos képzõmûvész, aki a rendezõvel való
konzultáció alapján megtervezi; vázlatok, tervrajzok és makettek segítségével képileg
megkomponálja az elõadás díszletét és berendezését, illetve ellenõrzi a díszletek kivite-
lezését.

Jelmeztervezõ

A színházmûvészethez, dramaturgiához értõ, a képzõ- és iparmûvészetben, a divattör-
ténetben járatos mûvész, aki a díszlettervezõ és a rendezõ elképzeléseivel összhangban
a színészek teljes öltözékét megtervezi és ezt jelmezterveken rögzíti. Továbbá ellenõrzi
a kosztümök kivitelezését, valamint ezek próbákon, elõadásokon való viselését.

Kellékes

A színpadi mûszaki személyzetnek az a tagja, aki a színház ruha-, bútor- (stb.) raktárá-
ból az egyes elõadásokhoz szükséges eszközöket, színpadi nyelven szólva kellékeket
elõkészíti, vagy ha szükséges, elkészíti, illetve beszerzi azokat. 

Látványtervezõ (világítás, speciális fényeffektusok)

A színielõadás vizuális keretének és a cselekmény lefolyásának átfogó megtervezõje,
amely a statikus építmények, díszletek mellett kiterjed a jelmezekre, a világításra, a szí-
nek alkalmazására, a mozgásokból eredõ képi változások, a különleges hatáskeltõ esz-
közök – pirotechnika, lézer stb.– színpadi hatására is. Gyakran a díszlettervezés és a lát-
ványtervezés feladatkörét ugyanaz a mûvész látja el.
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Zenei vezetõ (hangmester, hangeffektusok)

Az elõadás zenei, akusztikai kereteinek a megtervezõje. Sok esetben zeneszerzõ és elõ-
adómûvész is egyben, aki eredeti zenei anyagot komponál a mûhöz. A zenei vezetõt
azonban sokszor egészíti ki a szerteágazó hangtechnikai munkafajtákban járatos hang-
technikai és hangmûvész szakértõ. 

Maszk- vagy sminkmester

A színész arcvonásainak a kiemelésére vagy annak elváltoztatásában járatos mûvész, aki
a szerep kívánalmainak megfelelõen festékkel, álszakállal, álhajjal stb. segíti hogy a szí-
nész mimikája a legjobban érvényesülhessen a színpadi világításban. 

Koreográfus (tánc, mozgás, kaszkadõr)

Alkotó táncmûvész, a koreográfia megtervezõje és betanítója.

Elõfordulhat olyan produkció, ahol ez a fenti felsorolás közel sem lenne teljes, de az
sem biztos, hogy mindig mindegyik felsorolt szakemberre szükség van a tervezésnél,
mivel a különbözõ szakemberek alkalmazása leginkább az elõadás rendezõi koncepci-
ójától függ. A beszédtanár közremûködése minden produkció számára hasznos, és a ki-
választása, illetve az együttmûködésre való felkérése a Produkciós Stáb többi tagjainak
a felkérésével egyidõben kell hogy történjen, nem pedig akkor, amikor már a színészek
hangja, vagy beszédtechnikája problémát kezd jelenteni a rendezõ számára a próbafo-
lyamat, illetve az elõdások folyamán, veszélyeztetve ezzel az adott elõadás sikerességét.

Az elõkészületek fázisa
Ahhoz, hogy a beszédtanár színházi produkciókon való közremûködése sikeres legyen,
még a próbák megkezdése elõtt ismernie kell a feléje irányuló elvárásokat és a produk-
ció folyamatára vonatkozó részleteket, amely alapján el kell tudnia dönteni, hogy alkal-
mas-e, illetve vállalja-e a felkérést. 
Mit kell feltétlenül ismernie a beszédtanárnak a döntése meghozatalához?

• A rendezõ koncepcióját 
• A színdarabot és annak nyelvezetét
• Az elõadás terét, illetve annak akusztikai adottságait
• A szereposztást
• A színészek, illetve a szereplõk beszédszintjét
• A próbarendet és az elvárásokat
A rendezõ személyiségének és a rendezõi koncepciónak az ismerete feltétlenül

szükséges ahhoz, hogy a közös munka sikeres és eredményes legyen. Ha a beszédta-
nár nem tud a rendezõ személyiségéhez alakalmazkodni, vagy nem ért egyet a színpad-
ra állítás koncepciójával, akkor a legjobban teszi, ha azonnal nemet mond a felkérés-
nek, mert ez már eleve nem jó kiindulási alap a mûvészi munkához. A rendezõnek és
a beszédtanárnak egy emberként kell gondolkodnia a produkciós folyamat során, és a
közöttük zajló kommunikációnak folyamatosnak, de leginkább õszintének kell lennie. 

A színdarab és nyelvezetének ismerete nélkül a beszédtanár nem tudja felmérni
a színészek szerepkörére vonatkozó beszéddel kapcsolatos kihívásokat. Sok esetben
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érdemes és segít, ha hozzáolvas és információt gyûjt a darab történelmi és kulturális hát-
terére, valamint a szerzõ által használt nyelvezetre vonatkozóan. A színdarab régebbi
elõadáskritikáinak elolvasása, különbözõ elõadások videófelvételeinek, illetve filmes
adaptációknak a megtekintése jó alapot adhat a színdarab fejben történõ vizualizálásá-
hoz.  

A játéktér akusztikai adottságainak a felmérése mindenképpen biztosítja, hogy a be-
szédtanár tudja azt, hogy a munkája során milyen körülményekre számítson. 

A szereposztás és a szereplõk beszédszintjének ismerete választ ad a várható
munka mélységére, és arra, hogy az adott színész el tudja-e játszani a karaktert.

A próbarend és az elvárások ismerete segíti megítélni a beszédtanár számára a saját
idejének beosztását, illetve azt, hogy mennyi idõt fordíthat a színészekkel való egyéni
munkára. Fontos tudnia olyan dolgokat is, mint például azt, hogy a rendezõ mikorra kéri
a szövegkönyv nélküli szövegtudást a színészektõl. 

Az elõadás tere
Masként hat egy elõadás egy kicsi stúdiószínpadon, és másként egy nagyszínpadon.
A beszédtanárnak ismernie kell az elõadás terét, hiszen a különbozõ játékterek, külön-
bözõ mértékben veszik igénybe a színész hangját. A kortárs színházi, egyetemi, de fõleg
az amatõr elõadások során ma már nem lehet pusztán a hagyományos színpadtípusok-
ban gondolkozni, és fel kell készülni a legváltozatosabb helyszínek akusztikai kihívásá-
ra is. Tudni kell, hogy minden játéktérnek vannak hangsúlyos és kevésbé hangsúlyos
helyei. A rendezõ mindig a nézõtérrõl és a nézõ szemszögébõl rendezi az elõadást, és
ennek megfelelõen adja a színpadi instrukciókat is. Tehát, ha a rendezõ a színésznek
azt az instrukciót adja, hogy jobbra menjen ki a színpadról, akkor a színésznek önma-
gához képest a színpadon balra kell távoznia. Figyeljünk tehát a rendezõi jobb és bal
fogalmára.3 Általánosságban elmondható, hogy a rendezõi baloldal a színpad elején
mindig hangsúlyosabb, mint a rendezõi jobb. A színpad térbeli egyensúlyának az elem-
zésekor mindig figyelelmbe kell venni az adott színpadképet (díszletelemek, világítás
stb.), azaz a színpad teljes felületét és nem csak a színpad jobb és bal oldalát, hanem
a játéktér elõterét és mélyét is. Természetesen a játéktér hangsúlyosabb helyeirõl min-
dig könnyebb megszólalni. 

A megszokottab színpadformák a következõk:

• Amfiteátrum
• Proszcéniumíves színpad (keretszínpad, dobozszínpad, kukucskáló színpad)
• Teremszínpad vagy nyitott színpad
• Félkörszínpad vagy kötényszínpad
• Körszínpad vagy aréna
• Folyosó vagy passzázs-színpad
• Promenád
• Udvarszínpad

3 Érdekességképpen említem csak meg, hogy ez az Egyesült Államokban pont fordítva van, és a rendezõ
a színpad viszonyában adja az instrukciókat, tehát a rendezõi jobb ebben az esetben stage left instruk-
cióként hangzik el.

4_eredeti_kozlemenyek_2010_4.qxp  2010.12.06.  12:31  Page 297



298

Az alábbiakban azoknak az elõadástereknek az ismertetésére térek ki, amelyekben dol-
goztam már beszédtanárként.

A proszcéniumíves színpad még ma is a leginkább szokványos nagyszínházi tér,
fõleg Európában. A proszcénium kifejezést a mai színházi gyakorlatban a színpad elõte-
rének és környékének a megnevezésére használjuk. A proszcéniumív a színpad elõte-
rét körülvevõ, stabil és el nem távolítható keretet jelenti. A nézõk a színpaddal szem-
ben emelkedõ sorokban, valamint a proszcéniumpáholyokban foglalnak helyet. Erre
a színpadformára klasszikus példa a budapesti Vígszínház. Ezen színházak akusztikája
általában elég jó, fõleg ha az oldalkulisszák eltakarására függönyöket vagy oldalsó szín-
falakat használ a díszlettervezõ. Amennyiben az oldalkulisszák nyitottak, akkor a hang
könnyen elnyelõdik a nyitott oldaltérben. Erre különleges figyelmet kell fordítani a pró-
bák folyamán. Tudni kell, hogy a proszcéniumív mindent felnagyít a színpadon,
a nézõk szinte egy keretben szemlélik az elõadást. A proszcéniumíves színpad legna-
gyobb hátránya, hogy korlátokat szab a közönséggel való kapcsolatteremtésben. Az ív
miatt a nézõk gyakran érzik úgy, hogy el vannak vágva a színpadon történtektõl. 

A teremszínpad vagy nyitott színpad forradalmasította a színpadi elõadásokat
azzal, hogy áttört a proszcéniumíven. A teremszínpaddal ellátott tér egyik végében talál-
ható a színpad, és a nézõk pedig ugyanúgy a színpaddal szemben, általában emelkedõ
sorokban foglalnak helyet, mint a proszcéniumíves színházban. Ez a színpadforma igen
népszerû, mert többféle stílusú elõadásra alkalmas. A nyitott színpadokat alig választja
el valami a nézõtértõl, a nézõk szinte részeseivé válnak az elõadásnak. Sok színész szá-
mára azonban a nézõk túlzott közelsége zavaró. Ha a színpad mélyétõl, azaz a nézõk-
tõl legtávolabb esõ résztõl a színpadközépen keresztül elkezdünk elõre jönni a színpa-
don, akkor ahogyan egyre jobban közeledünk a színpad elõtere, azaz a nézõkhöz leg-
közelebb esõ rész felé, észrevesszük azt a pillanatot, amikor elveszítjük a közönség
bizonyos részével a fizikai kontaktust. Ez abban a pillanatban következik be, amikor
már nem látjuk a tõlünk bal és jobb oldalon ülõ közönséget. Ez a láthatóság és hallha-
tóság szempontjából egyaránt veszélyes. Sok rendezõ nem tudja, illetve nem ismeri
a látás és a hallás közötti szoros kapcsolatot. A beszédtanár feladata az, hogy felhívja
a rendezõ figyelmét arra, hogy ha a közönség nem látja a színész arcát, illetve száját,
akkor nehezebben hallja, hogy mit mond, sõt néhány perc múlva nem is követi ennek
a színésznek a mondandóját, ezáltal könnyen érdektelenné válhat a nézõ számára az
elõadás. 

A körszínpad vagy aréna felépítése nem jelenti feltétlenül azt, hogy a nézõk min-
den esetben kör alakban foglalnak helyet. Gyakran négyzet alakban helyezkenek el
a székek. A körszínpad legfontosabb tulajdonsága, hogy a nézõtér körbeveszi a játékte-
ret. Az ilyen színpad leginkább közvetlen, bensõséges, kevés díszletet igénylõ elõadá-
sok számára alkalmas. A körszínpadon rendezett elõadásoknak sok hátulütõje akad
a láthatóság és hallhatóság szempontjából. Ezt a teret például elég nehéz bevilágítani és
a színészek is könnyen takarhatják egymást. A színész ebben a színpadformában
a közönség egy részének mindig háttal áll, tehát ezt megfelelõ hangerõvel és artikulá-
cióval állandóan kompenzálnia kell. Ebben a színpadtípusban rendezett elõadás külön-
leges kihívást jelent a rendezõ, a színész és a beszédtanár számára egyaránt.4

4 Pedagógiai szempontból megemlítem, hogy a Bates College rendezõhallgatóinak vizsgalelõadásuk során
ugyanazt a színdarabot mindig kétféle színpadtípusban kell megrendezniük, proszcéniumíves és aréna
színpadtérben egyaránt, hogy rendezõként a gyakorlatban is megismerjék ezen színpadtípusok elõnyeit
és hátrányait.
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A folyosó- vagy passzázs-színpad elnevezés azt jelenti, hogy a játéktér közvetle-
nül a nézõk két párhuzamos csoportja között helyezkedik el. Általában ezt a színpad-
formát kifejezetten egy-egy produkcióra szokták kialakítani a stúdiószínházakban. Iyen
elõadás volt peldául a Katona József Színház Kamra stúdiószínpadán Tasnádi István
Közellenség címû színmûve Schilling Árpád rendezésében. A beszéd szempontjából ez
a színpadtér is hasonló kihívásokkal bír, mint a körszínház, azzal a kivétellel, hogy
a folyosó bármelyik végébõl a színpadtér viszonylag könnyen átbeszélhetõ. A beszéd-
tanár feladata, hogy felhívja a színész figyelmét arra, hogy az elõadás során soha ne
feledkezzen meg a háta mögött ülõ nézõkrõl. 

A promenád-elõadások olyan térben zajlanak, ahol nincs külön színpadi rész, mert
a színészek ugyanazt a teret foglalják el, mint a nézõk. Általában egy megvilágított
terület vagy egy hangosan beszélõ színész jelzi a jelenet helyszínét. A nézõk folyama-
tosan egyik helyrõl a másikra vándorolva követik az elõadás helyszínváltozásait. A szí-
nészek szokatlan közelsége és az állandó térbeli mozgás a beszédérthetõség szempont-
jából akár katasztrofális is lehet. A váltakozó helyszínek különbözõ nehézségeket jelen-
tenek, fõleg akkor, amikor a nézõk szabadon vándorolnak és a helyszínekre való
megérkezésük és elhelyezkedésük elõre nem tervezhetõ. Nekem idáig csak egyszer volt
alkalmam egy ilyen promenád-elõadáson beszédtanárként dolgozni. Egy egyszemélyes
performance-elõadás keretében a színész egy teremszínpad típusú elõadástérbõl vezé-
nyelte ki a nézõket az utcára és az azt körülvevõ parkba, ahol több helyszínen megáll-
va monológokat adott elõ.

Fontosnak tartom, hogy a színpadi beszéd technikai nehézségei szempontjából be-
széljek még a szabadtéri színpadról, mint a színházi elõadások egyik lehetséges teré-
rõl. 2000 tavaszán beszédtanárként dolgoztam a Bates College tópartján újonnan felépí-
tett Keigwin Amfiteátrumban. A szabadtéri színpad mint elõadástér mindig nagy kihí-
vást jelent még a legképzettebb színész számára is, és minden esetben szinte erõn felüli
beszédtechnikai felkészültséget követel. A legenyhébb szellõ elfújhatja a színész hang-
ját a nézõktõl teljesen ellentétes irányba, az elhaladó autók és a repülõgépek zaját min-
den esetben nehéz átbeszélni. A tó partján suhogó fák, a vadkacsák landolása a vízen,
valamint az este beálltával a békák hangos brekegése mind olyan környezeti tényezõ,
amely ellen nem lehet védekezni egy szabadtéri elõadás során. A reflektorok használa-
ta csapatostul vonzza a szúnyogokat és az egyéb bogarakat. Ezek a legrosszabb eset-
ben a színész szájában kötnek ki, irritálva a torkukat, amely könnyen az elõadás szét-
köhögéséhez vezethet. 

A stúdiószínházaknak és a szobaszínházaknak is megvan a maguk akusztikai
kihívása a színész szamára. A legtöbb hallgatóm azt gondolja, hogy a kisebb elõadástér-
ben nem kell figyelniük a beszédre, hiszen a nézõk közel vannak és mindent hallanak.
Ez gyakran az elõadások energiájának a csökkenéséhez vezet, ami fõleg az érthetõség
rovására megy. Attól, hogy kisebb a tér, még soha nem lehet kisebb a beszéd intenzi-
tása. Itt érdemes megemlítenem, hogy lakásszínházak még ma is mûködnek. Buda-
pesten a közelmúltban két ilyen elõadást is láttam. Az egyik Yukio Mishima Aoi címû
drámája volt, ami Vasvári Emese Lakásszínházában került bemutátásra 2006-ban.
A másik ilyen elõdás pedig a 2009-es Kortárs Drámafesztivál keretében is játszott Kárpá-
ti Péter Szörprájzparti címû darabja volt, amely egy titkos budapesti lakásban játszódott. 

A beszédtanárnak általánosságban fontos ismerni ezeket az játéktereket. Minden
színpadformának megvan a maga sajátságos akusztikája. Minden elõadástérben van
olyan akusztikai holtpont, ahol nem lehet elég jól hallani az elõadást. A beszédtanár-
nak fel kell mérnie ezeket a holtpontokat. Ha új elõadástérben dolgozom, akkor még
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a próbák elõtt mindig „bejárom“ a színpadteret és a nézõteret. A színpadot kipróbálom,
különbözõ hanggyakorlatokkal megvizsgálom, hogy milyen akusztikailag, például mennyire
visszhangzik. Megnézem, hogy milyen a színpad és a nézõtér kapcsolata, például látha-
tó-e minden nézõ a színpad különbözõ pontjairól. A leghasznosabb felküldeni a színé-
szeket a színpadra, és a színpad minden részérõl beszéltetni õket, hogy a közönség
különbözõ soraiba ülve megállapíthatóak legyenek a nézõtér akusztikai holtpontjai.
Arra szoktam kérni a hallgatóimat, hogy koncentráljanak jobban ezekre a holtpontok-
ra, és általában ez segíteni szokott az érthetõség szempontjából. Tudni kell, hogy a dísz-
let és a közönség jelenléte minden esetben megváltoztatja a játékterek akusztikáját. Az
élõ közönség, az emberi testek tömege elnyeli a hangot. Minél nagyobb a tér, annál
nagyobb energiával kell beszélniük a színészeknek, és annál több levegõre, nagyobb
támaszra, valamint fokozott artikulációra van szükség ahhoz, hogy átbeszéljék a teret.
A torokból való kiabálás soha nem segít. Lehet, hogy hallani fogja a közönség a színész
hangját, de érteni egészen biztosan nem fogja érteni, hogy mit mond. Ezt a probléma-
kört Fisher Sándor a színpadi beszéd paradoxonjának nevezi, és felhívja a figyelmet
arra, hogy „meg kell tehát találni azt a középutat, amely a mindenkori beszédhelyzet-
nek megfelelõen csak annyit erõsít fel a beszédbõl, amennyit a nagy térség és távolság
elvesz; ha többet adunk, akkor külsõségesnek hat, ha kevesebbet, akkor »nem jön át a
rivaldán«” (Fisher 1966: 270). Gyakran fordul elõ, hogy a színészhallgatók nem tudják
eldöntheti a színpadon, hogy bizonyos, fõleg a meghittebb jellegû jelenetekben mennyi
az a hangerõ, amely már elegendõ, és mennyi az, amely még kevés az érthetõséghez.
Ennek megítélésében és beállításában segítheti a beszédtanár mind a színészt, mind a
rendezõt. 

A színdarab
Amikor elõször kezembe veszem a színdarabot, az elsõ olvasás során már abban a tér-
ben próbálom meg elképzelni és a fejemben vizualizálni, ahol az elõadás bemutatásra
kerül. Én már ekkor feljegyzéseket készítek magamnak, cédulázok. Például megpróbá-
lom felvázolni a szereplõk közötti viszonyrendszert.

Olvasáskor elsõként a drámaíró által használt nyelvet érdemes megvizsgálni. Ele-
mezni kell, hogy a drámaíró milyen nyelvi módszereket használ mondanivalója közve-
títésére. A nyelv alapján következtethetünk a témákra, problémákra, jellemre, stílusra,
hangvételre, hangulatra és a cselekményre. A szöveg nyelvi elemzése a legbiztosabb
módszere annak, hogy az elõadás szempontjából fontos és értelmes magyarázatot
alkossunk a szövegrõl. Nem térek ki a drámaíró által használt nyelv teljes vizsgálatának
a részletezésére, hiszen ez a feladat egy konkrét darab, illetve a szöveg elemzése nél-
kül elképzelhetetlen. Azonban felhívom a figyelmet néhány olyan dologra, ami már az
elsõ olvasáskor is észrevehetõ kell hogy legyen a beszédtanár számára:

• Versben vagy prózában van-e írva a szöveg? 
• Milyenek a szereplõk megszólalásai? Vannak-e szokatlanul hosszú megszólalások?
• Gyakoriak-e az olyan megszólalások, amelyet egy másik szereplõ beszéde megsza-

kít?
• Hosszúak vagy rövidek-e a mondatok?
• Értelmesek-e a mondatok?
• Hosszú vagy rövid szavakkal vannak-e tele a mondatok?
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• Nyelvtanilag helyesek-e a mondatok? Ez az adott szereplõ mûveltségére, jellemére
vagy a drámaíró stílusára utal-e? 

• A szereplõk akcentussal vagy tájnyelven szólalnak-e meg? 
• Vannak-e rövid vagy hosszú szünetek a szövegben? Szerepelnek-e erre vonatkozó

szerzõi instrukciók? Mirõl tájékoztatnak ezek? 

Egressy Zoltán Portugál címû kortárs drámájában Retek szövegrészletébõl azonnal
szembetûnnek a fent említett nyelvi sajátosságok:

RETEK: 
Mi van ma? Ja, nem jönnek erre. Jó, mi? Se papunk, se rendõrünk. Micsoda falu
ez? (Feláll) Hol egy kurva hamutatró? Vendég pap, bazmeg! Az is milyen! Képezik
a sok papot meg rendõrt, de ide csak látogatóba jutnak. Engem meg kirúgnak!
Basszák meg. Legalább rendõr lenne! Megvolt a szórakozásom, még fizettek is
érte. A falunak is jó, ha saját rendõre van, ne mondd má, hogy nem jó. Mindegy,
hol szolgál, azért csak idevalósi. Felügyel, bazmeg. Egy ilyen részeg állat miatt
rúgtak ki, mint te. Nem volt pedig kényszervallatás. Elesett. Egész családja jött
aztán tanúskodni. Hogy megvertük a házában. Hát hol keressük a lopott húst?
Egyértelmû. Nem válaszolt. Ha azt mondja, nem õ volt, nem bántjuk, érted. Ránk
fogták, hogy kényszervallatás. Pedig semmije nem tört el. De ránk fogták. Demok-
rácia van, mindenki azt mond, amit akar. Mutogatott valami kórházi papírt,
arra rúgtak ki, bazmeg. Kurva anyjukat. Jött az egész putri! Olyan fejek, te még
olyanokat nem láttál. 
(Egressy 2000: 8–9)

A beszédtanárnak fontos kiemelt figyelmet fordítania a drámái szövegek elemzésekor
a drámákban gyakran elõforduló sajátos elemekre és ezek jelentésére:

Prológus: Egy színdarab bevezetõ része, amely arra szolgál, hogy a nézõket bevezes-
se a dráma világába. Sok példája található Shakespeare darabjaiban, például a Rómeó
és Júliában:

PROLÓGUS
A szép Veróna tárul itt elénk, 
Hol két jeles család vetélkedett. 
Õs gyûlölségük új csatákon ég,
És polgár-vér szennyez polgár-kezet. 
Vad vérükbõl egy baljós pár fakadt:
Gonosz csillagzatok szülöttei.
E két szerelmes sírja lesz a hant, 
Mely a csaták vasát elföldeli.
Szerelmük eljegyezte a halál,
Mert szüleikben lángol a harag
S le nem lohad, míg el nem vész a pár –
Errõl regél e kétórás darab.
Nézõ, kérünk, hibákra most ne nézz!
Így lesz az is, mi csonka még: egész. 

(Shakespeare 1992: 15, Mészöly Dezsõ fordítása)
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Epilógus: A színdarabot lezáró rész, amely gyakran a mû összefoglalásaként funkcio-
nál. Klasszikus példa erre Shakespeare Szentivánéji álom címû darabjának végén Puck
monológja:

PUCK
Ha mi árnyak nem tetszettünk,
Gondoljátok, s mentve tettünk:
Hogy az álom meglepett,
S tükrözé e képeket.
E csekély, meddõ mesét,
Mely csak álom, semmiség,
Nézze most el úri kegy, 
Másszor aztán jobban megy.
S amint emberséges Puck 
A nevem! ha megkapjuk, 
Hogy most kímél a fulánk,
Jóvátesszük e hibánk. 
Máskint a nevem ne Puck,
Legyen inkább egy hazug. 
Most uraim jo’tszakát.
Fel, tapsra hát, ki jó barát,  
S Robin megjavitja magát.

(Shakespeare 1991: 394, Arany János fordítása)

Kórus: Olyan szereplõ vagy szereplõcsoport, aki/amely kommentálja a cselekményt,
illetve összefoglalja és/vagy továbbvezeti a történetet. Klasszikus példája az ókori görög
színdarabokban található. A kórust játszhatja egy vagy több színész, tagjainak nem fel-
tétlenül kell egyszerre beszélniük. A kortárs drámaírók mûveiben is szerepel idõnként
kórus. A szerzõk utasításokkal jelzik a kar funkcióját, amint ezt Esterházy Péter Búcsú-
szimfónia címû színmûvének bevezetõjében láthatjuk:

„… A KAR egyszerre szereplõje s nézõje a darabnak, jelen vannak, meg nincse-
nek is (finom jelképiség); tánckar, színi-, pantomim- és tornakör, énekelhetnek,
akár a, ha még emlékszünk rájuk, Vidám Fiúk, beszélhetnek egyenként, csoporto-
san, együtt eljátszva, kántálva, kommentálva, kánonban, kánkánban, lelemé-
nyesen, ahogyan kiadja magát; A KAR úgy essék, ahogy puffan.“ 

(Esterházy 1994: 5)

Monológ: Amely egyetlen hosszú beszéd, ami akkor hangzik el, amikor más szereplõk
nem tartózkodnak a színpadon.
Dialógus: Ami két vagy több szereplõ közötti beszélgetést jelent. 

A szerzõ gyakran konkrét utasításokat ad arra vonatkozóan, hogy hogyan képzeli el
szövegének magvalósulását a színpadon. Ezeket a szerzõi instrukciókat a beszédtanár-
nak kifejezetten komolyan kell vennie, és a megvalósításukra ösztönöznie kell a színé-
szeket, fõleg abban az esetben, ha a rendezõi koncepció aláveti magát ezeknek a szer-
zõi instrukciónak. Erre remek példa például az alábbi szerzõi instrukció Nádas Péter
Takarítás címû drámájában:
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„… ebben a komédiában a szöveg kifejezetten zenei szervezettségû. 
A mondatoknak önálló ritmusuk van, s ezáltal olyan alapegységet képviselnek,

mint a zenében a hangok és a hangsorok. Ezt a ritmust nemcsak a mondat prózai
tartalma, az értelme befolyásolja, hanem az is, hogy a mondat, illetve a mondatok
sora milyen nagyobb egységben foglal helyet. A darab bizonyos szempontból az ope-
rát tekinti mintájának, áriákból, duettekbõl és tercettekbõl építkezik. Ezeknek a na-
gyobb egységeknek az egymásrahatása adja a darab szerkezetét. 

És végsõ soron a szereplõk hangszínét is meg lehetne adni. Klára mezzoszoprán,
Zsusza altban, Jóska tenorban beszél. Az egyetlen valóban prózai mondat Andrásé.“

(Nádas 1996: 29)

Az elõadásra kerülõ szöveg részletes és gondos értelmezésére természetesen a próba-
folyamat során a rendezõvel és a színészekkel együtt kerül sor. Tudni kell, hogy egy
szöveg mindig többféleképpen értelmezhetõ, és egy elõadás stílusát, illetve koncepció-
ját sok esetben a rendezõ sajátos értelmezése teszi különlegessé. 

Jellemtanulmány készítése
A színpadi szerepformálás alapvetõ követelménye a jellemismeret. Ahhoz, hogy elké-
szíthessük az egyes szereplõk jellemrajzát, a dramatikus szövegek szolgáltatják az ala-
pot. Ehhez azonban a szöveg önmagában nem elegendõ, mivel a karakter színpadon
való megjelenítéséhez minden esetben hozzátartozik a rendezõ koncepciója és elkép-
zelése a darabról, valamint a darabban szereplõ karakterekrõl.  

A beszédtanár feladata, hogy a darabot és a rendezõi koncepciót olyan szinten
ismerje, hogy még a szereposztás elõtt biztos elképzelése legyen az egyes szereplõk
hangkarakterérõl. Ez azt jelenti, hogy a dramatikus szöveg elemzése során a beszédta-
nárnak ki kell gyûjtenie a szerzõ által adott erre vonatkozó egyértelmû jelzéseket. A jel-
lemre és a hangra vonatkozó információkat a dramatikus szövegeken belül a követke-
zõkben kereshetjük:

• A szereplõ saját szavaiban
• A szereplõ saját cselekedeteiben
• Más szereplõk szavaiban
• Más szereplõk cselekedeteiben
• A szerzõi utasításokban
• Bármelyik szereplõ szavainak mögöttes tartalmában

A szöveg mögöttes tartalmát nem mindig egyszerû felismerni. Ebben segíthet a rende-
zõ koncepciójának az ismerete. Nem szabad elfelejteni, hogy a különbözõ rendezõi
koncepciók és sok esetben a szöveg mögötti részek rendezõk általi értelmezése külön-
bözteti meg a rendezéseket és az elõadásokat egymástól. A szerep értelmezésére vonat-
kozó rendezõi utalásokat mindig be kell építeni a jellemtanulmányba.

A hallgatóimtól minden alkalommal megkövetelem, hogy a szerepükhöz jellemta-
nulmányt készítsenek az adott karakterrõl, hiszen a jellemábrázolás talán legfõbb esz-
köze a beszélés. Ezt kifejezetten hasznosnak tartom, mielõtt elkezdenénk egyénileg
a hangon és beszédstíluson dolgozni. Egy általam kiosztott listán a hallgatóknak a
következõkre kell válaszolniuk a karakterüket illetõen:

• Életkora
• Neme
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• Nemzetisége / Állampolgársága
• Iskolázottsága
• Foglalkozása
• Intelligenciája
• Szociális státusza / Szociális háttere
• Családi állapota / Családi háttere
• Vallása
• Erkölcse
• Fontos dolgok a karakter életében
• Hobbija
• Jövõjére vonatkozó, ill. utaló reményei, vágyai és álmai 
• Félelmei / Fóbiái / Kényszerei
• Szexuális irányultsága
• Szerelmei / Szerettei 
• Szükségletei
• Temperamentuma
• Életében elért eredményei
• Látható külsõ, illetve fizikai sérülések
• Életritmusa
• Tehetsége
• Önmagáról alkotott képe
• Mások felé közvetített képe
• Karaktert meghatározó szerzõi utasítások
• Jellemre vonatkozó rendezõi utalások
• Szereplõ jellemére vonatkozó saját szavai
• Más szereplõk jellemére vonatkozó szavai
• Szereplõ saját jellemére utaló cselekedetei

A jellemtanulmány részletes átbeszélése után lehet csak elkezdeni a hangkarakteren
való munkát, mivel a szereplõ személyiségjegyei nagyban meghatározzák a kialakítan-
dó hangnemet, beszédritmust, hangerõt, az artikuláció tisztaságát és egyéb fontos be-
szédtulajdonságokat. 

A próbák folyamata és a beszédtanár szerepe a
próbák során
A próbákat minden esetben a szereposztás elõzi meg. Beszédtanári feladataim közé
tartozik, hogy részt vegyek a meghallgatásokon, illetve a színészválogatáson. Ide azon-
ban már úgy kell érkeznem, hogy ismerjem a színdarabot és a rendezõi koncepciót, hogy
a jelentkezõ színészek hangját és beszédét már ezeknek a tükrében tudjam megítélni. 
A meghallgatások során a beszédtanár feladatai a következõk: 

• Feljegyzéseket készít minden egyes jelentkezõ hangjáról (ez segít késõbb a szerep-
osztásban).

• Megítéli a jelentkezõk hangjának flexibilitását.
• Véleményt mond az esetleges hangproblémákról és artikulációs hibákról. 
• Megítéli, hogy javíthatók-e ezek a hibák, illetve akadályozzák-e vagy akadályozhat-

ják-e a színészt a számára felajánlandó szerepkörben.
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A szereposztás folyamán a beszédtanár javaslatot tehet az egyes szerepkörökre vonat-
kozóan, ha ezt a rendezõ kéri, illetve megengedi. Számomra a legnagyobb sikert, a ren-
dezõi koncepció teljes megértését, valamint a rendezõvel való együttgondolkodást az
jelzi, ha ugyanúgy osztjuk ki a szerepeket. Ez természetesen csak akkor lehetséges, ha
a beszédtanár már több színházi produkcióban dolgozott együtt ugyanazzal a rende-
zõvel.

A szereposztást a próbák követik. A szereposztástól a bemutatóig terjedõ idõszak
alatt a színházi gyakorlat különbözõ próbaformákat különböztet meg. Az elsõ próba az
olvasópróba, amely során egy elõadás teljes stábja – rendezõ, rendezõasszisztens, szí-
nészek és táncosok, díszlettervezõ, jelmeztervezõ, ügyelõ stb. – jelen van, és az olva-
sással megkezdõdik az elõadás színrevitelének elsõ szakasza. Mindegyik rendezõ más-
képpen vezeti ezt az elsõ próbát. Van, aki koncepciót hirdet; van, aki röviden beszél
a színházról, a darabról, az elõadás céljáról stb., majd maga olvassa fel a szöveget. De
van olyan rendezõ is, aki egybõl felolvastatja a szereplõkkel a szöveget. Ha elsõ lépés-
ben a rendezõ olvassa fel a darabot, akkor ezt általában azonnal követi a visszaolva-
só próba, amikor a szereplõk már a saját szerepüknek megfelelõ szövegrészeket olvas-
sák. Ezt a próbát általában nehézkes olvasás jellemzi, a szereplõk ismerkednek a szö-
veggel. A rendezõ itt még nem ad instrukciókat, azonban az egyes karakterekre vonat-
kozó megjegyzéseit a beszédtanárnak érdemes feljegyeznie.  

Az olvasópróbákat általában nálunk egy- vagy kétülésben történõ asztali próba
(elemzõ próba) követi. A szereplõk, a rendezõ és a produkciós stáb illetékes tagjai asz-
tal körül ülve dolgoznak. Ebben a próbafolyamatban a rendezõ kifejti a mûrõl és annak
megvalósításáról szóló koncepcióját. A Bates College próbafolyamatának ezen fázisában
a díszlettervezõ bemutatja a szereplõknek maketten a színpadtervet. A makett nem más,
mint a játéktér kicsinyített mása, és azt hivatott megmutatni, hogy milyen lesz a végle-
ges látvány. A díszlettervezõt a jelmeztervezõ követi, aki rajzokkal illusztrálva ismerteti
a szereplõk jelmezeit. 

A következõ próbafázist a rendelkezõpróbák jelentik. Ezek általában az eredeti
játéktérben, a színpadon zajlanak. A díszletelemeket kijelölik, vagyis berajzolják, illetve
színes szigetelõszalaggal felragasztják a padlóra. A rendezõ ebben az eredeti térben
kezdi meg a próbát és helyezi el a jeleneteket. A rendelkezõpróbák során derül ki, hogy
melyik szereplõ mikor, hol és mit csinál. A rendelkezõpróbák mindig a darab folyama-
tos történésében haladnak, vagyis a dráma elejérõl a végéig. Ez fõleg azért fontos, hogy
a színészeknek átfogó képük legyen a színdarab teljes folyamatáról. A rendelkezõ próbák
elsõdleges feladata az elõadás alapjainak a lerakása. A színészek a rendelkezõpróbák
során a saját szövegpéldányukban bejelölik a rendezõ által instruált fõbb mozgásokat és
térbeli elhelyezkedésüket. A szereplõk itt még olvassák a szövegüket. A beszédtanár eme
próbaszakaszban jegyzetel, és ha szükséges, akkor a karakterre vonatkozó kérdéseket
tesz fel a rendezõnek. 

Az emlékpróbák már teljes szövegtudást igényelnek. Ez a próbaszakasz szolgál
arra, hogy a színészek kialakítsák a játékstílusukat, karakterüket. Itt a legaktívabb a be-
szédtanár munkája. Csoportos és/vagy egyéni formában dolgozik a szereplõkkel azon,
hogy megtalálják a legmegfelelõbb hangot és beszédstílust a karakterükhöz. Munkáját
mindig megbeszéli és egyezteti a rendezõvel, hiszen egy hangkarakterre vagy beszéd-
stílusra vonatkozó instrukció a legtöbb esetben rendezési következményekkel jár.
Ebben a szakaszban kezdhetõ el a próbák elõtti „bebeszélési“ rutin bevezetése, illetve
a gyakorlatok megtanítása és vezetése, amely egészen a darab lekerüléséig szerves
része kell, hogy legyen a színészek felkészülésének. 
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Az összpróbák szakasza az, amikor az elõadás már összeáll, és a darabot megállás
nélkül, folyamatában próbálják. Az összpróbák folyamán a beszédtanár a nézõtéren
ülve követi a próbát, jegyzeteket készít és a próba után feljegyzéseit megosztja a ren-
dezõvel, vagy ha a rendezõ úgy kívánja, akkor közvetlenül a szereplõkkel. Ennek az
a célja, hogy a következõ összpróbára a színészek az instrukcióknak megfelelõen javít-
sák az elõadásukat. Ebben a fázisban én a következõkre szoktam figyelni:

• Légzés
• Hangindítás
• Testtartás 
• Artikulácós tisztaság, érthetõség
• Hangsúlyok betartása, idegen szavak helyes kiejtése
• Akcentus, tájszólás következetessége
• Ritmus és az adott jelenetben szükséges beszédtempó 
• Hangmagasság, hangszín, gyors hangváltások
• Hang és a testmozgás koordinációja
• Optimális hanghasználat

A fõpróbákat a technikai próbák elõzik meg, amelyeknek célja a díszlet teljes felállí-
tása, a világítás és a hangosítás beállítása. A beszédtanárnak a technikai próbák során
fõleg arra kell figyelnie, hogy a zenei- és zajeffektek alatt a színészeknek soha ne kell-
jen túlerõltetni a hangjukat. A próbák alatt érdemes feljegyzéseket készíteni a világítás
és a hallhatóság kapcsolatát illetõen, és ezeket megosztani a rendezõvel, a látványter-
vezõvel és/vagy a fõvilágosítóval. 

A fõpróba már elõadás-értékû próba, mivel olyan, mint az elõadás. A Bates College
színházi bemutatóit minden esetben három fõpróba elõzi meg. Az elsõ a jelmezes fõ-
próba, a második a jelmezes és sminkes fõpróba, a harmadik az úgynevezett végleges
fõpróba, vagy nyilvános fõpróba, amin már általában közönség is van. Az elsõ két fõ-
próbán a beszédtanárnak arra kell figyelnie, hogy a jelmezek és a smink ne akadályoz-
za a szereplõket a beszédben. Nyilvános fõpróbáimon a közönség között ülve igyekszem
elcsípni a nézõk elõadásra vonatkozó megjegyzéseit, valamint próbálom megítélni azt,
hogy a teltházas nézõtér mennyire befolyásolja az elõadást. 

A bemutató napján és az összes elõadást megelõzve bemelegítem és bebeszéltetem
a szereplõket, és minden elõadást végignézve ügyelek arra, hogy az elõadások számá-
nak növekedésével a színészek beszédtechnikája ne romoljon.

A beszédtanár kapcsolata a Produkciós Stáb tagjaival
A produkciós folyamat során a beszédtanár egyértelmûen a rendezõvel áll a legszoro-
sabb kapcsolatban. A rendezõ és a produkciós stáb munkája komplex. A feladatokat
nagyon ritkán lehet lineáris sorban összefoglalni, ebbõl adódóan elég nehéz ezeket álta-
lánosítani. Ahány rendezõ, annyi személyiség, annyi rendezõi koncepció és annyiféle
egyéni módszer. Minden próbafolyamatban más-más metódus alakul ki. Minden rende-
zõ mást igényel a beszédtanártól és másképpen vonja be a beszédtanárt a munkába.
A színházi produkciókon való beszédtanári munka igazi nehézsége és egyben szépsé-
ge is, hogy egyszerre nagyon sok mindenre kell figyelni, és sok mindent kell egyszer-
re csinálni. A továbbiakban megpróbálom azokat a legfontosabb kérdéseket leírni,
amelyeket a beszédtanár a különbozõ szakemberek területe felé irányít a produkciós
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folyamat során. A lista természetesen nem teljes, mivel ezekeket a kérdéseket általában
a gyakorlati munka szüli. 

Díszlettervezõ

• Milyen lesz a díszlet téri adottsága?
• Hogyan befolyásolja a díszlet a színészek érthetõségét? 
• Realisztikus vagy nem realisztikus lesz-e a díszlet?
• Milyen anyagokat fog használni a díszlettervezõ, és ezek hogyan befolyásolják

a hanghatást?
• Mozgatják-e a díszletelemeket a színészek beszéde alatt, és ha igen, akkor ezek mi-

lyen zajjal járnak? 

„Nagyon nagy, levegõs, régimódi színpad legyen, a lehetõ legteljesebben üres, egészen
a színpadfenékig kibontva, törten fehér falakkal; a falakat úgy kell elkészíttetnünk,
hogy illesztései ne látszódjanak. 
A színpadfenékhez közel, a jobb és a bal oldalon egy-egy nem látható járás.…“

(Nádas 1996: 181 Temetés) 

Jelmeztervezõ:

• Mit fognak viselni a színészek?
• Hogyan befolyásolja a jelmez a légzést? (pl. fûzõk, nyakkendõk stb.) 
• Befolyásolja-e a jelmez a beszédszervek mozgását, láthatóságát? (pl. gallérok, kala-

pok stb.)
• Használnak-e a színészek maszkot? Ha igen, eltakarja-e a maszk a szájukat?

„A két színész teljesen egyforma ruhát visel. Nagyon bõ és egyenesszárú fehér gatyát,
amely a deréknál egy madzaggal összehúzható és megköthetõ, valamint egy szintén
egyenes szabású, bebújós, gallértalan, meglehetõsen hosszú fehér inget valamilyen
durvább szövésû anyagból, s ugyanezen anyagból készült négyszögletes vászonsip-
kát. 
Mezítlábasok.“

(Nádas 1996: 181 Temetés) 

Látványtervezõ:

• Milyen lesz a világítás?
• Lesznek-e speciális effektusok az elõadás alatt (pl. szárazjéggel elõállított füst), hiszen

ezek gyakran irritálják a beszélõt? 

„A világítás egyenletes, fehér, bántóan erõs, mondhatnám kápráztató, de csak a lép-
csõ fölötti színpadsík van bevilágítva így. A lépcsõ alatti tér csupán annyi világítást
kap, amennyit kap. 
A világítás állandó, nem változik.“

(Nádas 1996: 181 Temetés) 
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Maszk-, illetve sminkmester:

• Lesz-e darabban olyan maszk vagy smink, ami befolyásolhatja a beszédet? (Tudni
kell, hogy a mûráncok, mûsebek befolyásolják az arcizom mozgását. A ragasztott
bajusz például, jobban kiemeli az artikulációt és gátolja a felsõ ajak mozgását.) 

„Napjainak színjátszásának a maszk bevett, mind gyakrabban használt eszköze lett
– különösen a realista, pszichologizáló kifejezési eszközökkel szakító modern színhá-
zi produkciókban. (…) Ezzel élt Jiři Menzel Gozzi Szarvaskirály-rendezése is a buda-
pesti Katona József Színházban.“

(Mihályi 1999: 149) 

Zenei vezetõ és/vagy hangmester:

• Vannak-e zenészek? Hol helyezkednek el? A színpadon vagy a zenekari árokban?
• Lesznek-e különálló zenei betétek a jelenetek között?
• Van-e zenei aláfestés a jelenetek alatt?
• Hol vannak a hangszórók?
• Lesznek-e speciális zajeffektusok (pl: vihar, sziréna stb.)? 
• A zenei betétek, hangeffektusok hogyan befolyásolják a színészek beszédérthetõ-

ségét? 

„A zenekari árok ezúttal nyitva van. Derengõ mélyében a zenészek még nem foglal-
ták el helyüket. Három kottapult kis fénye világít. 
A zenekari árokban dobogó vagy valamiféle magasítás biztosítja, hogy amikor
a zenészek helyet foglalnak majd hangszerük mellett, fejük a rivalda vonala fölé
emelkedjék, s így a játék ideje alatt látványként is állandóan jelen legyenek.“

(Nádas 1996: 97 Találkozás)

Tánckoreográfus / Mozgástanár / Kaszkadõr

• Kell-e valamilyen tánccal vagy mozgással egyidejûleg beszélni is? 
• Lesznek-e verekedési jelenetek? 
• Tudni kell, hogy a fizikai aktivitással egybekötött beszéd alatt van a hangmegerõl-

tetésre a legnagyobb veszély. 

„Rendezõink a stilizált mozgásokat, gesztusokat elsõsorban a szatíra eszközeként
használják, például a már említett Arturo Ui-elõadásban vagy legutóbb Majakovszkij
Gõzfürdõjében, Gothár Péter kaposvári rendezésében. A színészek mulatságos effek-
tusok egész sorát váltják ki emberi fogyatékosságok (természetellenes testtartások,
jarások, mozdulatok), illetve már eleve stilizált, koreografált pantomimjátékok eltúl-
zásával…“ 

(Mihályi 1999: 148)
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Kellékes

• Esznek-e a színpadon a színészek? Mennyire befolyásolja ez a beszédüket? 
• Mit esznek a darabban? Lehet-e, illetve kell-e ezeket a hangegységtan szempontjá-

ból más ételekkel helyettesíten? (Pl.: mandula, mogyoró, dió fogyasztása nagyon
sokszor torokköszörüléshez vezet.) 

A színházi produkciók beszédtanárának
személyisége
A színházi elõadás bonyolult forma, mivel az elõadás különbözõ mûvészetek szintézi-
seként valósul meg. A beszédtanár a próbafolyamat során személyes és szakmai kap-
csolatot alakít ki a produkciós stáb tagjaival és a szereplõkkel. A szereplõkkel egyénen-
ként külön-külön, idõnként pedig az összes színésszel egyszerre kell foglalkoznia.
A színházi produkciókon dolgozó beszédtanár nem csak logopédusként, hanem gyak-
ran pszichológusként, pedagógusként, valamint politikusként is funkcionál, és mivel
a színészeken keresztül közvetve hatással van az elõadásra, ezért egy kicsit „mûvész“ is.
A beszédtanárnak soha nem szabad elfelejtenie, hogy azok az emberek akikkel dolgo-
zik „mûvészlelkek“, sok esetben nagyon-nagyon érzékenyek és törékenyek. Tudnia
kell, hogy melyikükhöz mikor és hogyan kell szólnia. Mikor kell az értelemre, és mikor
az érzelemre hatnia. Mikor kell szelídnek, és mikor kell kifejezetten határozottnak len-
nie. A beszédtanárnak a próbafolyamat során a rendezõi koncepciót respektálva tudá-
sával, felkészültségével, emberségével, határozottságával, humorával és következetessé-
gével kell az abszolút bizalmat megteremtenie maga körül. A személyes bizalom elke-
rülhetetlen a színházi alkotómunkához. A színésznek tudnia kell, hogy a beszédtanár a
produkcióval együtt a színész személyes érdekét és sikerét nézi, azt akarja, hogy az
elõadás az akusztikai megnyilvánulásait illetõen is a lehetõ legjobb legyen. A beszédta-
nár munkája akkor tökéletes, ha munkájából az elõadás alatt nem tûnik fel semmi. Ez
akkor következik be, ha az elõadás minden részlete tökéletesen hallható és érthetõ. Én
azt szoktam mondani, hogy a beszédtanári munka „ördögien angyali“ feladat.  A próba-
folyamat bizonyos szakaszai néha az õrültek házára emlékeztetnek, mindenki ideges és
türelmetlen. Ez azonban a bemutatót követõ tapsvihar után elfelejtõdik, és a premier
feszültségei alól felszabadulva mindenki közösen és önzetlenül örül a sikernek.  

Befejezõ gondolatok 
Minden színházi elõadásra igaz az, hogy a színész beszédének mûvészi értékûnek kell
lennie. A színpadon mindig a helyes és kifejezõ beszédnek kell érvényesülnie. „A szí-
nész beszédmegnyilatkozása nem egy konvencionális aktus, hanem a mûvészi teljesít-
ményt szolgáló, kreatív cselekvés.“ (Papp 2005: 2) Ezért a színházcsinálás elképzelhe-
tetlen szakszerû hangképzési, illetve beszédtechnikai felkészültség nélkül. Gondoljunk
csak arra, hogy Hamlet hogyan instruálta a színészeit: 

HAMLET
Szavald a beszédet, kérlek, amint én ejtém elõtted: 
lebegve a nyelven; mert ha oly teli szájjal mondod, 
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mint sok szinész, akár a város dobosa kiáltná ki 
verseimet. Ne is fûrészeld nagyon a levegõt kezeddel, 
így; hanem jártasd egészen finomul: mert a szenvedély 
valódi zuhataga, szélvésze, s mondhatnám forgószele 
közepett is bizonyos mérsékletre kell törekedned és 
szert tenned, mi annak simaságot adjon. Ó, a lelkem 
facsarodik belé, ha egy tagbaszakadt, parókás fejû 
fickót hallok, hogyan tépi foszlánnyá, csupa rongyokká, 
a szenvedélyt, csakhogy a földszint állók füleit 
megrepessze, kiknek legnagyobb részét semmi egyéb 
nem érdekli, mint kimagyarázhatatlan némajáték és
zaj. Én az ilyen fickót megcsapatnám, amiért a 
dühöncöt is túlozza és heródesebb Heródesnél. 
Kerüld azt, kérlek.

(...)

Csakhogy aztán fölötte jámbor se légy, hanem menj 
saját ép érzésed vezérlete után. Illeszd a cselekvényt
a szóhoz, a szót a cselekvényhez, különösen figyelve 
arra, hogy a természet szerénységét által ne hágd: 
mert minden olyas túlzott dolog távol esik a színjáték
céljától, melynek föladata most és eleitõl fogva
az volt és az marad, hogy tükröt tartson mintegy a 
természetnek; hogy felmutassa az erénynek önábrázatát, 
a gúnynak önnön képét, és maga az idõ, a század 
testének tulajdon alakját és lenyomatát. No már, ha
ezt túlozza valaki, vagy innen marad, bár az avatlant
megnevetteti, a hozzáértõt csak bosszanthatja; pedig 
ez egynek ítélete, azt meg kell adnod, többet nyom 
egy egész színház másokénál. Ó, vannak színészek, én
is láttam játszani – s hallottam dicsérve másoktól,
nagyon pedig – kik, Isten bûnül ne vegye, se 
keresztény, se pogány, se általában ember hangejtését, 
taghordozását nem bírva 
követni; úgy megdölyfösködtek,
úgy megordítoztak, hogy azt gondolám, a természet 
valamely napszámosa csinált embereket, de nem csinálta
jól, oly veszettül utánozták az emberi nemet.

(William Shakespeare: Hamlet 
3. felvonás 2. szín; Arany János fordítása)

Kell-e ennél tökéletesebb indok arra, hogy miért van szükség a beszédtanárokra a szín-
házcsinálás során?

Remélem, hogy sikerült kedvet csinálnom néhány logopédus kollégámnak ahhoz,
hogy beszédtanárként kezdjenek el színházi produkciókon dolgozni. A színdarabokon
való beszédtanári munka kifejezetten gyakorlati munka. Ugyanúgy, mint maga a be-
szédtechnika tantárgy, könyvbõl elég nehezen, sõt, szinte egyáltalán nem tanítható.
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Tapasztalatot csak konkrét darabokon való munka során lehet szerezni. Minden elõadás
megszüli a saját formáját és mindig a közös munka határozza meg az elõadás stílusát.
A beszédtanár akkor végez jó munkát, ha a színpadon nem venni észre a jelenlétét, de
legfõképpen a hiányát. Talán ezt a legjobban Fisher tanár úr fogalmazta meg: „Akkor
szép a beszéd, ha észre sem vesszük, hogy ezt valaha meg kellett alkotni.“ (Fisher 1966:
265)
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A GYAKORLAT MÛHELYÉBÕL

Testi- és halmozottan fogyatékos személyek Rheinland-Pfalz tartományi egyesülete
Bad Kreuznach, Németország

Integrációs lehetõségek a szabad
munkaerõpiacon, munka-asszisztencia
integrációs munkahelyeken
Németországban

HOHENDORF CSILLA
csilla.hohendorf@web.de

Absztrakt
A Német Szövetségi Köztársaságban mélyreható társadalmi paradigmaváltás figyelhetõ meg.

Törvény lett az az ENSZ egyezmény, amely kimondja, hogy fogyatékos emberek – éppen úgy, mint a
különbözõ nemû, fajú, vallású, vagy más szexuális irányultságú egyének – egyenjogúak. Senkit nem szabad
semmilyen formában hátrányban részesíteni vagy diszkriminálni. Megköveteli, hogy az akadályozott emberek
a társadalomban szegregáció nélkül, saját elképzelésük szerint élhessenek, önmaguk határozhassák meg,
milyen formában akarnak lakni és milyen segítségre van szükségük ahhoz, hogy maguk rendelkezhessenek
gondozásukról, ápolásukról. Ezzel párhuzamosan fokozatosan csökkenteni kívánják a gyógypedagógiai
óvodák, iskolák, bentlakásos intézmények és védett mûhelyek számát. A cél a fogyatékos személyek –
kisgyermekek, iskolások és felnõttek – inkluzíója a társadalomba. Beszámolóm a munkahelyi integráció
néhány új lehetõségét mutatja be.

Kulcsszavak: integráció, munka, Németország

Az ún. beilleszkedési segítség (Eingliederungshilfe), vagyis a fogyatékos személyek
bevonása a társadalom életébe, hosszú hagyományra tekint vissza. Ennek keretében
mûkõdnek a gyógypedagógiai intézmények, óvodák, iskolák, lakóotthonos és a védett
munkahelyek (szószerinti német kifejezéssel: fogyatékos személyek mûhelye).

Mindezt több szociális törvénykönyv szabályozza. A nevezett intézményeket az
állam tartja fenn az adókból. Az oktatási-nevelési intézmények ingyenesek, még a
szállítást is az állam fedezi. A lakóotthonok költségeihez a szülõk gyermekük életkora
és anyagi helyzetük arányában járulnak hozzá. A gondozás, ápolás költségeit nem kell
megfizetni. A felnõtt fogyatékosok hozzátartozói egységesen csupán N 46 Euro hozzá-
járulásra kötelezettek.

A munkához való jog költségmentes foglalkoztatást jelent. A fiatalokat egyenként
mérik fel a munkaügyi hivatal és a gyógypedagógiai iskola munkatársai, és megkeresik
azt a legmegfelelõbb mûhelyt, ahol majd fejlesztik és foglalkoztatják õket. A mûhelybe
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szállítás és az ebéd szintén térítésmentes. A mûhelyben dolgozók teljesítményük szerint
csekély, 70 és 300 Euro közötti munkadíjban részesülnek. Az állam önálló beteg-
biztosítást és nyugdíjbiztosítást fizet, ami már önmagában is jelentõs kiadást jelent.

A védett munkahelyre való felvétel három kritériuma a törvény szerint a következõ:
az iskolából kilépõ fiatal legyen képes valamely gazdaságilag értékesíthetõ minimális
munka teljesítésére, a napközben szükséges ápolás ne legyen túl idõigényes, a személy
magatartása a munkaidõ alatt ne zavarja a munkafolyamatot és ne veszélyeztesse sem
önmaga, sem mások egészségét vagy életét.

Ennek megfelelõen nem kerülhet védett mûhelybe az összes végzõs tanuló. Azok
számára, akik a fönti feltételeknek nem felelnek meg, más-más szervezeti formában
nappali foglalkoztató intézményeket szerveznek a különbözõ tartományokban. Van,
ahol a védett mûhelyhez külön részlegként kapcsolódik a nappali foglalkoztató, van
ahol a nappali fejlesztõ és foglalkoztató egységek önálló szervezeti formában mûköd-
nek. Ezek az intézmények gyakorlatilag a gyógypedagógiai iskolák felnõtt tagozatainak
tekinthetõk. A hangsúly nem a munkavégzésen, hanem az elért képességek és készsé-
gek továbbfejlesztésén vagy megtartásán van. Ide kerülnek a súlyos fokú halmozottan
fogyatékosok, a súlyos értelmi akadályozottak, a súlyos magatartászavarban szenvedõk,
az autisták vagy azok a fiatal felnõttek, akiknek egészségi állapota (például progresszív
leukodystrophia, súlyos koponya- és agyi trauma utáni állapot, terápiarezisztens és
gyakran föllépõ epilepszia stb.) miatt, óránként van szükségük kezelésre, átfektetésre,
szondával történõ etetésre, vagy egyéb hasonló életfontosságú beavatkozásra, ápolásra.
A nappali fejlesztõ és foglalkoztató intézményekben nincs munkadíj, nem létezik saját
jogú beteg- és nyugdíjbiztosítás. Ha még élnek a szülõk, gyermekükre is kiterjed saját
betegbiztosításuk, ha egyedül él a személy, akkor a lakóhelyi vagy járási szociális hiva-
tal állja ezt a költséget is.

Az utóbbi három évben jelentõs változások figyelhetõk meg a munkába való
integrálás területén is. Akadályozott emberek egyenjogú munkavállalókként követelik
a nyílt munkaerõpiacon a munkához való jogot.

Sok enyhébb fogyatékos nem érzi jól magát a védõ mûhelyen, mert az ott végzett
munka gyakran túl egyszerû és nem felel meg intellektuális képességeiknek, egyéni
ambícióiknak. Gondoljunk például egy baleset következtében súlyos fokban gerinc-
sérült felnõttre, akinek jó képzésben volt része, de önállóan nem tud olyan minõségû
munkát végezni, hogy a nyílt munkaerõpiacon foglalkoztassa valaki.

Manapság elutasítják a hagyományos elnevezéseket is. Mindent, ami segítséget, gon-
doskodást, védelmet vagy gyógy- és terápiás irányt tartalmaz, az önrendelkezés ellen
ható szándéknak tekintenek. Rheinland-Pfalz tartományban már a lakóotthon
(Wohnheim) elnevezést is törölték a törvénybõl. Az intézményeket lakóformának neve-
zik, ahol „komplex ellátási kínálat” vehetõ igénybe. A gyógypedagógiai iskolákat fejlesz-
tõ iskoláknak nevezték át, az értelmileg akadályozottak iskolája „teljeskörû fejlesztõ”,
a mozgásfogyatékosoké  a „súlypont mozgásfejlesztés” kiegészítõ elnevezést kapta.

2008-tól biztosítja a IX. szociális törvénykönyv (SGB IX) minden akadályozottnak az
önálló, önmeghatározott élethez, az önérvényesítéshez és érdekérvényesítéshez való
jogot. Az ENSZ egyezmény szerint senki sem zárható ki a munkából, az önálló otthonhoz
való jogból, a saját kívánság szerint történõ ápolás, ellátás, képviselet jogából.

A sok közül pl. egy lehetõség ehhez az ún. „személyes büdzsé” (Persönliches
Budget), ami  személyre szabott havi pénzösszeg, melybõl az akadályozott személy ma-
ga alkalmazhat valakit, aki gondozza,  ellátja háztartását, elkíséri, ha sport-, kulturális
vagy egyéb eseményen akar részt venni. Ez a szociális segítség az egyén anyagi
helyzetétõl függõen biztosítható.  Csak a létminimumból élõknek biztosítják, és célja
a társadalom életében való részvétel megvalósítása. Ettõl független az egészségügyi
gondozásra és ápolásra szolgáló pénzösszeg, ezt a betegbiztosító adja, és nem függ
jövedelemtõl vagy vagyontól. 

313
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A nyílt munkaerõpiacon való részvételre egy másik személyes büdzsé áll rendel-
kezésre 2008. január 1. óta, munka büdzsének (Job-budget) nevezik. Ha valaki intellek-
tuálisan képes dolgozni és az egészségi állapota is megengedi, de az ehhez szükséges
mozdulatokat, testtartást nem tudja kivitelezni (vagy érzékszervi zavara van), joga van
egy személyi asszisztens foglalkoztatására. Ez az asszisztens munkadarabokat, iratokat
hoz-visz, behelyezi a számítógépbe a munkalapokat, kiveszi a kész munkát, segít a
kommunikációs készülékek rendelkezésre bocsátásában, kézbe adja a távirányítót, és
még a napközbeni étkezésnél, tisztálkodásnál is segít.

Természetesen van ennek a megoldásnak is sok akadálya, pl. az épületek akadály-
mentességének hiányosságai (küszöbök, lépcsõk, mosdók stb.). Sok régi hivatal vagy
munkahely ajtói nem olyan szélesek, hogy egy kerekesszék átférjen rajta. 

A munkaadók gyakran félnek is az akadályozott munkaerõk alkalmazásától, mert
elbocsájtásuk nehezebb és hosszadalmas. Mégis nagy jelentõségû ez az új szociális jog.
A munkaadók külön támogatást kapnak, ha egy súlyosan akadályozott munkaerõt
állítanak be. A munkahely speciális átalakítását a személy egyéni igényei szerint szintén
a munkaügyi hivatal fizeti. Az akadályozott munkavállalónak joga van munkára elõ-
készítõ tanfolyamra, ún. kezdõ kvalifikációra, szakmai képzésre, munka-rehabilitációs
tanfolyamra és speciális integrációs munkaközvetítésre.

Az érintett személy gyakorlatot teljesíthet egy mûhelyben, és fokozatosan szerezhet
képesítést. Ebben a folyamatban egy érdekképviseleti szerv (ISL) segíti az elsõ lépé-
seket. Maga az akadályozott fiatal vagy felnõtt szabja meg, hogy ki kíséri, mennyi
kíséretre és segítségre van szüksége, ki készítse elõ a munkába állásra. Az asszisztens
segítségével megismerkedik a munkafolyamatokkal, fokozatosan megtapasztalja a mun-
kahely profilját, és így azt is meg tudja határozni, mennyi és milyen segítségre van
szüksége. Ez az ún. „támogatott foglalkoztatás” 36 hónapig tarthat. Az a célja, hogy a 3
év letelte után az akadályozott személy tartósan be tudjon illeszkedni az adott munka-
folyamatba és az állása is biztosított legyen hosszú távon.

A mûhely köteles továbbképzéssel, személyi segítséggel vagy munkahelykereséssel
segítséget nyújtani annak a személynek, aki védett mûhelyben dolgozik és a nyílt
munkaerõpiacra szeretne átváltani. Erre a célra külön személyt alkalmaznak, aki csak
azzal foglalkozik, hogy megfelelõ munkahelyet találjon. Ezek a külsõ munkahelyek ma
úgy mûködnek, hogy az érintett személy még az eredeti mûhely szervezetéhez tartozik,
de már kint dolgozik egy integrációs munkahelyen. Az elszámolást és egyéb írásbeli
ügyintézést a védett mûhely végzi.

Ennek az átmeneti folyamatnak is az a célja, hogy az akadályozott munkavállaló
egyszer eljusson az önálló munkavállaláshoz és csak a személyi asszisztensére legyen
szüksége. Ezzel azt akarják elérni, hogy csökkenjen a gyógypedagógiai és védõ intéz-
mények száma. Nem is ad már az állam támogatást újabb mûhelyek és lakóotthonok
építéséhez. A szövetségi Munkaügyi Minisztérium kezdeményezte ezt, de a tartományi
minisztériumok is támogatják ezeket a változásokat.

Sajnos eddig még meglehetõsen kevés akadályozott felnõtt tudott önállóan elhe-
lyezkedni, és fõleg az enyhébben sérültek számára látszik némi esély. Marburgban
például enyhe fokban értelmi fogyatékos fiatal nõket képeznek ki segédgondozónak és
alkalmaznak idõsek otthonaiban, de a háztartásban is dolgozik sok betanított személy,
akik az egyszerûbb munkákat el tudják látni. Ilyenkor valaki az alkalmazottak közül
törõdik a munkaerõkkel, irányítja és tanáccsal látja el õket.

Igazán nagy lehetõség a nagyon intelligens, magasan képzett súlyos fokban moz-
gáskorlátozott személyek számára nyílhat, ha a munkahelyeken megszûnnek a helyi,
építkezési és egyéb akadályok és fõleg az elõítéletek. A súlyosabban akadályozott
személyek számára továbbra is szükség lesz a védett mûhelyekre, amelyekben bizto-
sított a gondozás, a foglalkoztatás, a terápia és az egészségügyi ellátás. 
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KÖNYVISMERTETÉS, 
ÚJDONSÁGOK

QUAISER-POHL, CLAUDIA – RINDERMANN, HEINER:

Fejlõdésdiagnosztika (Entwicklungsdiagnostik)
ISBN 978-3-8252-2880-4
ERNST REINHARDT VERLAG, MÜNCHEN-BASEL, 2010.

A könyv gyógypedagógiai szempontból olyan különösen fontos témákat érint, mint a
korai felismerés, a fejlõdés prognózisa. Hiánypótlónak nevezhetõ, mivel igen részlete-
sen tekinti át a gyermekkorban alkalmazható korszerû diagnosztikai eljárásokat, kitérve
azok elméleti hátterére is. 

A nyitó fejezet a fejlõdésdiagnosztika kialakulását, meghatározását és leírását tartal-
mazza. A második fejezet részletezi a fejlõdésdiagnosztika tesztelméleti és módszertani
alapjait. A szerzõk tisztázzák, mi jellemzi a jó teszteket (pl. objektivitás, mérési pontos-
ság), továbbá melyek a lényegesebb matematikai statisztikai eljárások, azaz, hogyan
határozhatóak meg ezek az alapvetõ tesztkritériumok. A harmadik lényeges fejezetben
áttekintheti az olvasó a gyermekeknél kialakítandó diagnosztikai szituáció feltételeit.
A következõ két fejezet részletezi az elsõ, elnagyolt áttekintést biztosító szûrõeljárások
(pl. újszülöttkori szûrés, Denver-teszt) és az általános fejlõdéstesztek (pl. Griffiths-skála)
közötti eltéréseket. Ezután a speciális fejlõdésdiagnosztikával foglalkoznak a szerzõk,
vagyis részletesen kitérnek az egyes fejlõdési területek pszichológiai megismerésének
változataira, tesztjeire, úgy mint a gondolkodási képesség, az intelligencia (7. fejezet), a
mozgásfejlõdés (8. fejezet), a beszéd, nyelv (9. fejezet), a matematikai képességek (10.
fejezet) és az önazonosság (identitás) jellemzésére, mérésére különbözõ életkorokban.
Az utolsó négy fejezet a gyermekkori fejlõdéssel összefüggésben álló alkalmazási terü-
letekkel foglalkozik. Ezek az iskolaérettség (11. fejezet), a kiemelkedõ tehetség (12.
fejezet), az iskolai teljesítmények (13. fejezet), valamint a részképességzavarok (14.
fejezet) diagnosztikája. Az utóbbival kapcsolatban konkrét fejlesztési lehetõségekre is
kitérnek a szerzõk. Minden fejezet végén a témához kapcsolódó részletes modern szak-
irodalmi jegyzék található, ami jelentõsen megkönnyíti az egyes résztémákban való to-
vábbi elmélyülést.

A kötet ajánlható az evvel a témával foglalkozó oktatóknak, tudományos munkát
készítõknek, valamint mindazoknak, akik szakmájuknál fogva gyermekek megfigye-
lésével, fejlõdésük értékelésével és dokumentálásával foglalkoznak. A német nyelvû
szakkönyv az ELTE Gyógypedagógia Karának könyvtárában található.

Csányi Yvonne
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KLÖCK, IRENE – SCHORER, CAROLINE:

Gyakorlatgyûjtemény a korai fejlesztéshez
(Übungssammlung Frühförderung)
ISBN 978-3-497-02134-5
ERNST REINHARDT VERLAG, MÜNCHEN-BASEL, 2010.

A szerzõk következõ mondatait olvashatjuk az elõszóban: „A korai felfedezés és
a gyógypedagógia nagymértékben járul hozzá a fejlõdésükben veszélyeztetett gyerme-
kek korai fejlesztéséhez. Különösképpen a születés és az iskolakezdés közötti idõszak-
ban, az extrém tanulási képesség kialakulása idején fontos, hogy idejekorán felismerjük
és célirányosan kezeljük a károsodásokat, gyenge funkciókat és a fejlõdési rizikókat.
Ehhez biztosít optimális elõfeltételeket a korai fejlesztés a különbözõ szakemberek
interdiszciplináris együttmûködése révén. E munka fontos alkotóeleme a szülõknek
szóló tanácsadás és a gyermek számára legfontosabb személyek, vagyis a szülõk bevo-
nása a fejlesztés folyamatába.” A szerzõk – maguk is gyakorló szakemberek –, ebben a
kötetben a fent jellemzett munka mindennapi gyakorlatához kívánnak segítséget nyúj-
tani könnyen érthetõ, szemléltetõ ábrákkal kiegészített feladatgyûjteményükkel, nem
céljuk a más munkákra jellemzõ hosszabb elméleti fejtegetés. 

A gyakorlatokat 6 fõ fejlesztési terület szerint csoportosították a szerzõk, mind-
egyiknél kitérve a fejlesztési lehetõségekre is. A területek: az észlelés (bazális érzék-
letek, látás, hallás, szaglás és ízlelés), a motorika (nagy és finom motorika), a kognitív
képességek (elhúzódó fejlõdés, tanulási akadályozottság értelmi fogyatékosság), az
iskolai készségek zavarai (olvasási és helyesírási zavarok, számolási zavarok), szociális
zavarok (szociális magatartás, figyelemzavarok), a beszéd. A fõ csoportokon belül
további tagolás segíti az olvasót (pl. az auditív észlelés keretében: hangok lokalizálása,
hangok differenciálása, hangok interpretálása, emlékezeti bevésés, ritmika érzékelése).
Minden gyakorlatnál ikon jelzi, hogy milyen módszertani kategóriához tartozik. A kate-
góriák a következõk: pszichomotorika, lazítás, Montessori pedagógia, ritmika, kinezioló-
gia, gyógypedagógiai barkácsolás, játékterápia, gyógypedagógiai bûvészkedés (az egy-
szerû bûvészmutatványok nagymértékben motiválják a gyermekeket, fejlesztik az önbi-
zalmat, öntudatot, a finom motorikát, a kreativitást).  

A könyvet mindazoknak a korai fejlesztés területén tevékenykedõ szakembereknek
ajánljuk, akik újabb ötletekkel szeretnék kiegészíteni, gazdagítani már bevált eljárá-
saikat. A könyvet az ELTE Gyógypedagógiai Karának könyvtárában találják meg az
érdeklõdõ szakemberek.

Csányi Yvonne
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A GYÓGYPEDAGÓGIA TÖR TÉNETE

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar (Budapest)
Gyógypedagógia Történeti Gyûjtemény

110 éves a gyógypedagógus-képzés
Magyarországon

GORDOSNÉ SZABÓ ANNA

„… a gyógypedagógia tudomány, mégpedig szervesen egységes tudomány,
nem pedig különféle ügyességeknek önkényes egy kalap alá foglalása…”

„hogy az elsõ céltudatos lépés a gyógypedagógus-képzés egységes megteremtésével
nálunk Magyarországon történt, arra egykor büszkén fogunk még emlékezni.”

(Dr. Ranschburg Pál, 1909.)

Magyarországon a gyógypedagógus-képzés 1900-ban indult meg, az akkor Vácott léte-
sített „Gyógypaedagógiai Tanítóképzõ”-ben.

Elõzmények, speciális tanerõképzõ tanfolyamok
Az elõzmények még 100 évvel korábbra nyúlnak vissza. Speciálisan képzett tanerõszük-
séglet ugyanis 1802-ben jelentkezik Magyarországon, amikor Vácott megkezdi mûködé-
sét a „Siketek Nevelõháza”, akkori hivatalos nevén a „Siketnémák váci királyi intézete”.

Legelsõ gyógypedagógusaink Bécsben tanulnak. Pályázat útján elnyert ösztöndíj se-
gítségével egy év alatt sajátitják el az akkor szükségesnek ítélt elméleti ismereteket, és
szereznek gyakorlatot a siket gyermekek tanítása terén, az ott 1799 óta mûködõ siket-
némák intézetében. 

Késõbb többféle képzési megoldásra történik sikertelen kísérlet. Például a pozsonyi,
a verseczi, a szegedi, a nagykõrösi és a pesti tanítóképezdékben indult lelkes próbál-
kozások nem hosszú életûek. Azért nem életképesek, mert a tanítóképzés zsúfolt prog-
ramjából elõbb-utóbb kiszorulnak a speciális stúdiumok, továbbá azért sem, mert a gya-
korlati képzés megszervezése és bonyolítása elháríthatatlan technikai és financiális aka-
dályokba ütközik. 

A speciális tanerõképzés megoldása egy idõ után egyre sürgetõbbé válik, mert az
1870-es évektõl több (országos, városi, egyházi, magán) iskola/intézet (Budapest, 1878.,
1890., Temesvár, Arad 1885., Kaposvár 1887., Kolozsvár 1888.) nyitja meg kapuit a siket

gyp_tortenet_gordosne.qxp  2010.12.05.  19:36  Page 317


Vissza a tartalomhoz



318

gyermekek számára, és más, hasonlóan speciális nevelést-oktatást ígénylõ tanulóknak
is létesülnek „emberbaráti” intézmények (1825-ben vakoknak, 1875-ben értelmi és halmo-
zottan fogyatékosoknak, 1891-ben dadogóknak és más beszédhibában szenvedõknek.). 

A szakemberképzés terén tett valamennyi próbálkozás tapasztalatait összegezve,
a szakemberek és az intézményeket fenntartók/irányítók egyaránt „speciális képzõtan-
folyamok” létesítésében látják a megoldást. 

Az 1890-es években – a „speciális tanerõképzés”céljából – létesített képzõtanfolya-
mok mindegyike egy-egy speciális (gyógypedagógiai, akkor emberbarátinak nevezett)
intézménytípus nevelési-oktatási feladataira készít fel. Képzési programjaikat valamilyen
pedagógiai (tanítói/tanári/lelkészi) diplomára/elõképzettségre építik fel, és többnyire az
adott speciális szakterület (elsõként létesített) „anyaintézményei” szervezik/vállalják/se-
gítik mûködtetésüket, állami költségvetési háttérrel. 

A különbözõ képzõ-tanfolyamokon folyó speciális tanerõképzés is rövid életû.
A mûködésüket sorra megkezdõ tanfolyamok, úgymint: 

Siketnémák oktatására képesítõ tanfolyam (Budapest, 1890), a Budán mûködõ
Pedagógium (a budapesti I. Ker. Állami Polgári-és Elemi Iskolai Tanítóképzõ Intézet)
szervezésében,

Siketnémák tanítóit képzõ tanfolyam (Vác, 1895), a Siketnémák Váczi Magyar Királyi
Országos Nevelõ- és Tanítóképzõ Intézetéeben,

Dadogók és hebegõk oktatására képesítõ tanfolyam (Budapest, 1896), a Vakok Buda-
pesti Országos Magyar Királyi Nevelõ- és Tanítóképzõ Intézetében,

Vakok tanítóit képzõ tanfolyam (Budapest, 1897), a Vakok Budapesti Országos
Magyar Királyi Nevelõ- és Tanítóképzõ Intézetében, 

Gyengeelméjûek tanítóit képzõ tanfolyam (Budapest, 1897), a Képezhetõ Hülyék és
Gyengeelméjûek Budapesti Országos Magyar Királyi Nevelõ- és Tanintézetében. 

Ezeknek a képzõ tanfolyamoknak a sorsát, jövõjét az 1890-es években bekövetke-
zõ, a magyar gyógypedagógia történetében jelentõs események terelik új irányba. 

Egyesített, általános (egységes)
gyógypedagógus-képzés
A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumban dr. Náray-Szabó Sándor orvos, államtitkár,
a századforduló egyik meghatározó gyógypedagógia-történeti személyisége felismeri
a fogyatékos személyek ügyének elõreviteléhez akkor adott kedvezõ társadalmi lehetõ-
ségeket, és az elszigetelten mûködõ néhány intézménybõl fejlõdõképes, országos intéz-
ményrendszert épít. Eléri, hogy a fogyatékos gyermekek oktatásügye kiváljon az Ember-
baráti ügyosztályból, és a kezdeményezésére létesült Gyógypedagógiai ügyosztály élén
1899-ben elindítja a speciális tanerõképzõ tanfolyamok egyesítését. 

Így jön létre és kezdi meg mûködését 1900-ban Vácott a kétéves Gyógypaedagógiai
Tanítóképzõ, a mai ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar jogelõdje. 

A speciális tanerõképzõ tanfolyamok strukturális egyesítése egyidejûleg új, nemzet-
közileg egyedülálló gyógypedagógus-képzési koncepciót is jelent.

A gyógypedagógus-képzés Magyarországon 1963-ig úgy nyújt általános (egységes) kép-
zést, hogy a 2000-ig országosan egyetlen önálló gyógypedagógus-képzõ intézményben
minden hallgató a gyógypedagógiai intézményrendszer különbözõ típusaiban végzendõ
valamennyi gyógypedagógiai feladat ellátására képesítetté válik. Dr. Ranschburg Pál
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klasszikus megfogalmazásában: „… az abnormisok gyógyító nevelésének minden ágát
felölelõ diszciplina … bármely ágával való önálló foglalkozás csakis az egész területén
járatosaknak megengedhetõ.” (Ranschburg, 1909, 84.)

E több mint hat évtizeden át tartó idõszakban a képzõintézményben – változó inten-
zitással, de – folyamatosan, dominánsan (részben késõbb is megosztottan) érvényesül
az a koncepcionális szakmai meggyõzõdés, hogy a népességspecifikus (hallás-, látás-,
beszéd-, mozgás-, értelmi- stb. fogyatékos személyek számára specializálódott) magyar
gyógypedagógiai intézményrendszerben a különbözõ gyógypedagógiai feladatok egy
úgynevezett egységes gyógypedagógiai (gyógyító-nevelõi) folyamatban vasósulnak meg.

A gyógypedagógusnak a gyógyító-nevelõ folyamat alkotóelemeit (a gyógypedagó-
giai segítséget ígénylõ teljes népességet az okok, a következmények és a gyógypeda-
gógiai nevelõ/fejlesztõ/terápiás kilátások egységében, az ép személyekétõl eltérõ szo-
cializációs feltételeket, a gyógyító-nevelõ folyamat alapszituációit és e szituációk átfogó
cselekvési programjait stb.) integrált egészben is ismernie szükséges, és globális pályai-
dentifikációval kell rendelkeznie ahhoz, hogy bármely adott, konkrét esetben a folya-
mat szervezõje, irányítója, aktív közremûködõje lehessen.

Ez az oka annak, hogy ebben az idõszakban itthon és külföldön is elterjedten nem
az általános, hanem az egységes gyógypedagógus-képzés fogalma honosodik meg a köz-
tudatban, és így ismert a hazai és külföldi szakirodalomban is. 

A magyar gyógypedagógus-képzésnek ez a mindjárt a kezdetekkor megjelenõ és tar-
tósan (1963-ig, és részben azután is) jellemzõ koncepcionális egyedisége a 19-20. század
fordulóján már kirajzolódó, majd folyamatosan formálódó magyar gyógypedagógiai
szakmai/tudományos irányzattal függ össze. 

Ez az irányzat tudományelméleti, szakmafilozófiai és más szempontok szerint is igen
sokszínû, de alaptézisei azonosak:

• tág (népesség, életkor, tevékenységforma, fejlesztési-nevelési-oktatási-képzési szin-
tér szerinti) kompetenciakör;

• pedagógiai orvoslás/terápia (gyógyító-nevelés);
• önálló, komplex, interdiszciplináris tudományterület. 

A képzés alakulására a legmeghatározóbb a „hivatalosan” érvényesülõ kompetenciakör-
és tevékenységértelmezés. Azért ezek a legmeghatározóbbak, mert mint általában a gya-
korlatorientált szakemberképzési programok esetében alapkérdés, hogy mire képesít,
milyen feladatok végzésére készít fel. A gyógypedagógus-képzés története e tekintetben
rendkívül ellentmondásos, pl. a kompetenciakör értelmezésváltozása két szálon követ-
hetõ nyomon: a közoktatás/szociálpolitika és a szaktudomány oldaláról. 

A magyar gyógypedagógia-történeti kutatások azt bizonyítják, hogy a sokféle érdek-
tõl függõ, aktuális közoktatás/szociálpolitikai és a prominens szakemberek által vagy
a szakmai-tudományos mûhelyekben kialakított kompetenciakör-deklarációk sohasem
(ma sem) esnek egybe.

Elvileg a közoktatáspoltikai és a gyógypedagógus-képzési kompetenciakör-deklará-
cióknak egybe kellene esniük, de ez esetben is többnyire legfeljebb részleges egybee-
sés mutatható ki.

A speciális tanfolyami képzési rendszer egyesítésekor még egyértelmû, hogy az
egyesített gyógypedagógiai tanítóképzõ az akkor mûködõ valamennyi népességspecifi-
kus gyógypedagógiai intézménytípus gyógypedagógiai nevelési-oktatási feladatainak
ellátására egyaránt képesít. 
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Késõbb, amikor a gyógypedagógiai irányzat egyre markánsabbá válik, a szaktudo-
mány oldaláról a gyógypedagógia népességköre már a mai „gyógypedagógiai (speciális)
nevelési szükségletû személyek” népességkörével szinte megegyezõen, azaz a legszéle-
sebben kerül meghatározásra. Ehhez azonban akkor sem a közoktatáspolitika, sem
a gyógypedagógus-képzés nem tud felzárkózni. 

A közoktatáspolitikai, a szaktudományi és a szakemberképzési kompetenciakör-
deklarációk diszkrepanciája, és ennek következményeként a gyógypedagógus-képzés
ellentmondásossága fokozatosan mélyül, és egyre nyilvánvalóbbá válik.

Új és újabb reformtörekvések jelennek meg, és a gyógypedagógus-képzés sorozatos
módosítására, átalakítására kerül sor.

Egy ideig a képzési idõ növelésével (kétéves képzés 1900–1922, hároméves kép-
zés 1922–1928, négyéves képzés 1928–) a kompetenciakör bõvítése/szélesítése az álta-
lános (egységes) gyógypedagógus-képzés keretei között is megoldhatónak tûnik, majd
a képzés funkciózavarainak egyre kifejezettebbé válása miatt a kompetenciakör megtar-
tása/bõvítése/szélesítése szükségszerûen struktúraváltáshoz, a szakos gyógypedagógus-
képzésre való áttéréshez vezet.

A szakos gyógypedagógus-képzés bevezetése Magyarországon tehát az adott történel-
mi helyzetben elkerülhetetlen, és szakmatörténetileg is szükségszerû lépés.

Egyfajta szakosítás már 1946-ban, a II. Világháború utáni elsõ (Illyés Gyuláné Koz-
mutza Flóra nevéhez fûzõdõ) fõiskola-tantervben megjelenik:

Az elméleti tanulmányok 8 féléven át közösek, azonosak, de a hallgatók a 7. sze-
meszterben az akkor már 7 féle szakterületbõl szabadon egyet fõszakként és kettõt mel-
lékszakként választhatnak, s az elõírt gyakorlati óraszámokat akkortól már csak válasz-
tott szakjaikon teljesítik, és zárótanításokat is csak ezeken a szakokon mutatnak be. 

Az 1956-ban (már a forradalom elõtt) életbelépõ (Bárczi Gusztáv nevéhez fûzõdõ)
új tanterv az, amely minden addiginál szélesebb gyógypedagógiai kompetenciakört
deklarál. 

A széles kompetenciakör elméletileg és a gyógypedagógus-képzési célokban Ma-
gyarországon – láttuk – már korábban is elfogadott, amivel azonban a magyar közok-
tatási/gyógypedagógiai iskoláztatási gyakorlat nincs szinkronban. Amikor a népes-
ségspecifikus szakterületek bõvülése, ill. a gyógypedagógiai intézményrendszer továb-
bi belsõ differenciálása (az 1961. évi III. Oktatási törvénnyel) napirendre kerül, az akkor
érvényes (1956-ban életbelépõ), minden korábbinál szélesebb kompetenciakört
deklaráló gyógypedagógus-képzési rendszer hiányosságai annyira feltûnõvé válnak,
hogy felmerül a már korábban is különbözõ formában megvalósuló részleges sza-
kosodási kísérletezéseket meghaladó, tényleges szakos gyógypedagógus-képzés gondola-
ta. Ezt azonban az ellenérvként felhozott, reális létszámtervezési számítások láttán, az
amúgy is az általános (egységes) képzésre szocializált szakma elveti, és a Gyógype-
dagógiai Tanárképzõ Fõiskola is más megoldást keres. Alapos elemzések és viták után
az akkor jellemzõ iskola- és oktatáscentrikus gondolkodás a képzés belsõ arányainak
és hangsúlyainak iskoláskorra és alsótagozatra helyezésében keresi a kiutat, és csak
amikor ez sem bizonyul járható útnak, dönt a szakosítás mellett.

Szakos gyógypedagógus-képzés 
A szakosítással kezdetben az úgynevezett egységes gyógypedagógiai szakmai mûvelt-
ségeszmény és szemléletmód nem kérdõjelezõdik meg, csupán néhány szakember az
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addigi mindenkori magyar általános gyógypedagógiai elméleti koncepciókat, gyógy-
pedagógiai egységértelmezési téziseket bírálja. Késõbb, az 1960-as években a klasszikus
magyar gyógypedagógiai irányzat (a gyógyító-nevelés) teljes tagadására is sor kerül, és
a szocialista (marxista) pedagógiához igazodás nyer agresszíven teret. Végülis azonban
a klasszikus magyar gyógypedagógiai irányzat megújított változata – ma már felbecsül-
hetetlen szakmai-tudományos és emberi veszteségek árán – túléli ezt a válságot, és a
gyógypedagógia komplex tudományterülete az 1970-es évek közepétõl újra fejlõdésnek
indul. Különösen a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola mint széles-
körû nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezõ országos kutatómûhely ér el komplex,
interdiszciplináris kutatási programjai révén jelentõs, az egyetemi szintû gyógypedagó-
gus- és szociálisszakember-képzést is megalapozó, külföldön és itthon egyaránt elismert
eredményeket. Fokozatosan kiépül a modern magyar gyógyító-neveléstudomány,
amely az ezredfordulóra mint pedagógiai dominanciájú interdiszciplináris embertudo-
mány foglal el megbecsült helyet a hazai tudományok sorában. 

A szakosítás (oligofrénpedagógia, szurdopedagógia, tiflopedagógia, logopédia, pszi-
chopedagógia, szomatopedagógia) folyamatosan megy végbe. Elõször a 

háromszakos: kötelezõ az Értelmi fogyatékosok gyógyító-nevelésére felkészítõ szak,
és a Hibásbeszédûek gyógyító-nevelésére felkészítõ szak, választható a Hallási fogya-
tékosok gyógyító-nevelésére felkélszítõ szak, a Látási fogyatékosok gyógyító-nevelésére
felkészítõ szak, a Mozgási fogyatékosok gyógyító-nevelésére felkészítõ szak (ez a szoma-
topedagógia szak kialakulásáig szünetel), majd a 

kétszakos: kötelezõ csak az Értelmi Fogyatékosok gyógyító-nevelésére felkészítõ szak,
a többi választható, és szintén választható a közben létrejött Pszichopedagógia és
Szomatopedagógia szak, végül a két (tanár és terapeuta) szakirányra osztott

egyszakos képzési rendszer lép életbe. 
A struktúraváltás a szakos képzés háromszakos változatában (1963–1971) még nem

jelent koncepcióváltást is. A képzésnek változatlanul az ún. egységes gyógypedagógia a
bázisa, és a szakválasztás csak a harmadik szemeszter végén történik.

A kétszakos képzés elsõ változatának (1971–1973) még szintén fontos jellemzõje a
közös/egységes gyógypedagógiai alapképzés. Ez a következõ szakaszban (1973–)
deklaráltan jelentõsen leszûkül, majd egy újabb változatban (1984–) ismét jelentõsen
erõsödik, de – új elemként – megjelenik a szakra történõ felvétel. Ez egyszerûsíti,
megkönnyíti az egyre nagyobb kihívást jelentõ oktatásszervezési munkálatokat, de
minthogy a szakválasztás továbbra is keretszámokhoz kötött, így azzal jár, hogy már
a felvételek idején megindul a verseny a „divatosabb” és/vagy ismertebb szakokra beju-
tásért, fokozva az esélyegyenlõtlenséget, és gyengítve a gyógypedagógus-identitás kiala-
kulásához az alaposabb elõtájékozódás, és az általános gyógypedagógiai szakmûveltség
megszerzésének lehetõségét. 

Ezért az 1980-as évek közepén egy újabb, távlati képzési reformtervezet készül. Ez
az ún. (Gordosné Szabó Anna nevéhez fûzõdõ) „Piramis-koncepció” a magyar gyógy-
pedagógus-képzés és az 1973-tól beindult szociálisszervezõ-képzés egész addigi fejlõ-
déstörténetének, ellentmondásainak és neuralgikus pontjainak elemzése alapján alakul
ki. Alapgondolata: az új igényekhez igazodó gyógypedagógus- és szociális-szervezõ kép-
zésnek az addig megtett fejlõdési út törésmentes folytatásának kell lennie. 

Ennek értelmében a képzést egyetemi szintûvé, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Tanárképzõ Fõiskolát – hasonlóan a mûvészeti, a testnevelési, az állatorvosi felsõoktatási
intézményekhez – egy középméretû gyógypedagógus-képzõ (szociális-szakember-
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képzéssel kombinált változatában segítõszakember-képzõ), középtávon önálló egye-
temi rangú fõiskolává, késõbb kétkarú egyetemmé kell fejleszteni. 

Az egyetemi szintû gyógypedagógus-képzés gondolata már jóval korábban is
felmerül (Bárczi Gusztáv, Illyés Gyuláné). A század elsõ évtizedeiben, amikor a képzés
színvonalának emelése érdekében pl. az alapozó képzés tárgyainak (bonctan, élettan,
kórtan, fonetika, pszichológia stb.) tanulását egyetemi szinten, egyetemekhez kapcsol-
tan tervezik. Vagy pl. a tanárképzõ intézetek mintájára 1911-ben elkészül a Gyógy-
pedagógiai Középiskolai Tanárképzõ Intézet terve is (Vértes O. József).

Mindez a század elején úgy realizálódik, hogy egyetemi tanárok is részt vesznek
a gyógypedagógus-képzésben (pl. Ranschburg Pál, Sarbó Artúr), a 40-es években
pedig a hallgatók több tárgyat a Pázmány Péter Tudományegyetem hallgatóival közösen
tanulnak vagy bölcsészkari és más egyetemi oktatók a Fõiskolán megbízott elõadókként
tanítanak (pl. Faragó István, Harkai-Schiller Pál, Kardos Lajos, Kiszely György, Lazíczius
Gyula, Lénárd Ferenc, Szabó Endre, Szentágothay János, Tettamanti Béla, Zibolen
Endre). 

A „piramis képzési koncepció” szerint az ezredfordulón olyan nyitott, egyetemi
szintû, egységes gyógypedagógus-képzési rendszer lenne, amelyben a változó feladatok
ellátására alkalmas, a kor által megkövetelt sokirányú kötelezettséget vállaló, értelmisé-
gi feladatokra is felkészült, a gyógypedagógiai tevékenységet ígénylõ népesség vala-
mennyi gyógypedagógus-(segítõszakember-)típusának a képzése megvalósítható.

A tervezett rendszer 5 éves képzési idõben
• széles, közös szakmai alapozó képzést nyújt;
• szakok helyett átfogó szakképzési profilok szerint szakosít, további, szûkebb szako-

sodásra orientáló speciálkollégiumi képzéssel és más egyetemeken párhuzamos
képzés révén pl. szaktárgyi szakos képzettség megszerzését is lehetõvé teszi;

a képzési idõn túl
• a további specializálódást belsõ és külsõ (egyetemközi) posztgraduális képzési

rendszerben oldja meg;
• az ismeretek megújítását, új ismeretek szerzését és a még további szakosodást is

szervezett belsõ, valamint hazai és külföldi intézményekben folyó (doktori és más)
továbbképzési, szakképzési rendszerben valósítja meg.

A rendszerváltozás után ezzel szemben a gyógypedagógus-képzésben a nemzetközi,
nyugati trendekhez csatlakozva koncepciócváltás történik, és folyamatosan újabb struk-
túraváltások.

1992-tõl hét fogyatékossági szakterületen:
Értelmileg akadályozottak pedagógiája,
Hallássérültek pedagógiája,
Látássérültek pedagógiája,
Logopédia,
Pszichopedagógia, 
Szomatopedagógia, 
Tanulásban akadályozottak pedagógiája választható szakokon,
kétfajta, elkülönülõ kompetencia (tanár és terapeuta szakág) kombinációs lehetõ-

ségével valójában egyszakos gyógypedagógus-képzés lép életbe (A szociális-munkás-
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képzés elõbb szünetel, majd megszûnik, helyette szociális-munkás-képzés indul több
képzõhelyen.)

2000-ben a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola (az országban az
egyetlen gyógygypedagógus-képzõ intézmény) önállósága 100 év után megszûnik, és
az Eötvös Loránd Tudományegyetembe integrálódik. A gyógypedagógus-képzésben
pedig újabb struktúraváltásokra kerül sor.

Kétszintû gyógypedagógus-képzés 
2004-tõl a gyógypedagógus-képzés az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon
kétszintû (fõiskolai és egyetemi)
Fõiskolai szint

Megszûnik a szakokra képzés, helyette (7+1 félév) szakirányokra képzés. 
Értelmileg akadályozottak pedagógiája, 
Hallássérültek pedagógiája, 
Látássérültek pedagógiája, 
Logopédia, 
Pszichopedagógia, 
Szomatopedagógia szakirány, 
Tanulásban akadályozottak pedagógiája választható (nappali vagy levelezõ tagozaton).
A szakember neve: gyógypedagógus valamely szakirányon, közoktatási vagy klinikai
specializácóval.

Egyetemi szint (kiegészítõ) 3 félév
Választható szakirány:
gyógypedagógiai terápia, 
fogyatékos emberek társadalmi integrációja.
A szakember neve: okleveles gyógypedagógus valamely szakirányon.

Az Európai Unióhoz csatlakozás (2004) után a magyar felsõoktatásban is a Bologna-
rendszerû szakemberképzés modellje szerint alakul a gyógypedagógus-képzés is, újabb
struktúraváltással, a kétszintû gyógypedagógus-képzés tapasztalatai alapján, fokoza-
tosan e szerint épül ki, és már 2006-tól folyamatosan bevezetésre kerül az ELTE Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Karon. A gyógypedagógus-szakemberellátottság hiányai miatt
azoban több felsõoktatási képzõhely vállal egy-egy szakirányon alapképzést (Kaposvári
Egyetem, Nyugat-Magyarországi Egyetem/Gyõr, Szegedi Tudományegyetem).

Lineáris, többszintû, háromciklusú 
(Bologna-rendszerû) gyógypedagógus-képzés
Alapkézési szak (bachelor, baccalareus) BA 
Mesterképzés (master, magister) MA
Doktori képzési szak 

Alapképzési szak (BA) 8 félév (7+l) 
Gyógypedagógia
Végzettségi szint: alapfokozat
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A szakember neve: gyógypedagógus
Válaszható szakirányok:
Értelmileg akadályozottak pedagógiája, 
Hallássérültek pedagógiája,
Látássérültek pedagógiája, 
Logopédia, 
Pszichopedagógia, 
Szomatopedagógia,
Tanulásban akadályozottak pedagógiája.

Mesterképzés (MA) (4 félév)
Gyógypedagógia
Végzettségi szint: felsõfokú gyógypedagógus szakképzésre épülõ: mesterfokozat
A szakember neve: okleveles gyógypedagógus 
Választható szakirányok:
Gyógypedagógiai terápia, 
Fogyatékos emberek társadalmi integrációja.

E két MA szakirányon kívül az ELTE tanári mesterszak keretében még két saját tanári
modul akreditációja megtörtént. Ezek: 

Gyógypedagógus tanár,
Gyógypedagógiai tanár mesterszak, amelyek a választható MA szakirányokkal

párhuzamosan (keresztféléves jelentkezéssel vagy azt követõen is) elvégezhetõk.
A tanárképzést az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar hirdeti, a szakterületi modulok
oktatását a „Bárczi” kar biztosítja. 

A gyógypedagógus diplomával rendelkezõk (bármikor szerezték meg azt) újabb,
további szakképzettséget adó, 2-4 féléves, továbbképzési szakirányt választhatnak:

Adaptált testkultúra és sport,
Autizmus spektrumzavarok pedagógiája,
Foglalkozási rehabilitációs szaktanácsadás,
Gyermekjátékdráma, 
A BA egyes szakirányai,
Gyógypedagógiai szakvizsga,
Gyógypedagógiai rehabilitációs konzultáció,
Integrációs fogadó pedagógia,
Óvodás és iskolás gyermekek nyelv- és beszédfejlesztése,
Rehabilitációs foglalkoztató terápia,
Rehabilitációs úszásoktatás,
Súlyosan és halmozottan fogyatékos emberek gyógypedagógiája,
Vak személyek elemi rehablitációja,
Zeneterápia.

Doktori képzés
Gyógypedagógiai interdiszciplináris doktori program a tágabb és szûkebb

értelemben vett gyógypedagógia tudomány valamennyi diszciplinája témakörében, az
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának Neveléstudományi Doktori Iskolájában
a „Bárczi” kar oktatóinak közremûködésével. 
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Kutatás, szakma- és tudományépítés
A 2000-ig egyetlen gyógypedagus-képzõ intézményben a kutatás és a szakma- és
tudományépítés egysége kezdettõl jellemzõnek mondható. A képzõintézmény 100 év
alatt a gyógypedagógia kiemelkedõ hazai tudományos kutatóhelyévé válik. 

A múlt század elsõ felében elõször a Ranschburg Pál vezette Gyógypedagógiai
Pszichológiai Laboratóriumban összpontosulnak a kutatások, a gyógypedagógus-kép-
zésben részt vevõ oktatók többnyire a Ranschburg-iskola tagjai közül kerülnek ki, akik
egy-egy kutatási területen maguk is iskolateremtõ szerepet töltenek be, pl.: Éltes Mátyás,
Sarbó Artur, Tóth Zoltán, Török Béla, Vértes O. József, Vértes O. András, Bárczi Gusztáv,
Illyésné Kozmutza Flóra, Szondi Lipót, Kanizsai Dezsõ, Sulyomi-Schulmann Adolf,
Révész Margit, Schnell János. 

Késõbb, az interdiszciplináris tudományos hátteret jelentõ, 1922-ben létesült Magyar
Gyógypedagógiai Társaság (fõtitkára Tóth Zoltán fõiskolai igazgató) legnevesebb tagjai
és a Fõiskolához csatolt, Szondi Lipót vezette Gyógypedagógiai Kórtani és Gyógytani
Laboratórium, valamint a Fõiskolával szoros kapcsolatban álló gyakorló gyógypedagó-
giai intézmények vezetõ munkatársai a kutatások továbbvivõi. 

A tanszéki szervezet kiépülésével párhuzamosan, különösen az 1970-es évek köze-
pétõl, jelentõsen átalakul a Fõiskolán a kutatásszervezés, és kiszélesedik a tudományos
kutatómunka. 

A kutatás tervezésének koordinálását a tudományos fõigazgatóhelyettes és vezetésé-
vel a Tudományos Tanács végzi. 

A Fõiskola kapcsolódik az Országos Távlati Tudományos Kutatási (OTTK) fõ irány-
okhoz. 1976-ban lép be a Közoktatás távlati fejlesztését szolgáló (6-os) pedagógiai kuta-
tási fõirány munkálataiba. Ezen belül 6 téma kutatása indul meg, felkért témakoordiná-
torok vezetésével. 

A társadalmi beilleszkedési zavarok (deviancia) kutatása (7-es) fõirányhoz kapcso-
lódva 3 téma kutatása indul meg. 

Az életfolyamatok szabályozásának mechanizmusa (bioreguláció) fõirány kutatási
programjához 1 témával kapcsolódik a Fõiskola.

Az 1980-as évek a tudományos kutatómunka területén ismét sok újat hoznak.
1981-ben középtávú tudományos kutatási terv készül. Bõvülnek a pályázati lehetõ-

ségek és minden tekintetben jobbak a feltételek. Mind a minisztérium illetékesei, mind
a Tudományszervezési és Informatikai Intézet kedvezõen értékeli a Fõiskola addigi
tevékenységét. A Fõiskola jegyzett, a Központi Statisztikai Hivatal által is nyilvántartott
önálló kutatóhelynek minõsül. Ezen belül a Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet,
a Gyógypedagógiai Kórtani Tanszék és a többi tanszéket integráló Gyógypedagógiai
szakági kutatási egység szerepelnek a kutatóhelyek listáján. A kutatástervezés és -szer-
vezés fõiskolai szinten az 1980-as években két tervciklusban ennek megfelelõen alakul,
a kutatómunka ellenõrzését független szakemberekbõl álló bizottságok végzik, a kuta-
tók tevékenységét egyenként zsûrizik.

A Magyar Tudományos Akadémia 1983-tól a tudományos ösztöndíjak odaítélési
rendszerében a gyógypedagógusi diplomával jelentkezõket felmenti az egyetemi vég-
zettség kötelezettsége alól, azaz a Fõiskola speciális pszichológiai és pedagógiai aspi-
ránsképzõ kutatóhely. A felvételt nyert ösztöndíjasok témájuktól függõen a Fõiskola
különbözõ tanszékeihez tartoznak, a minõsített vezetõ oktatók irányítják munkájukat.
A Fõiskola Tudományos és Továbbképzési Tanácsa nyilvános ülésein évrõl-évre beszámoltatja
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munkájukról az ösztöndíjasokat, és folyamatosan szervezi/rendezi a házi védéseket.
Késõbb, a 80-as évek végén az ELTE ezt a törvényes engedményt nem ismeri el, s bár
az MTA nem vonja vissza, az ELTE a kisdoktori értekezések benyújtásához megkívánja
az egyetemi végzettséget. Az MTA Pedagógiai Szakbizottsága és a Fõiskola ez ellen
sikertelenül interveniál. Az ELTE Bölcsészkarának Doktori Bizottsága a kialakult helyze-
tet a Tudományos Minõsítõ Bizottság „nem körültekintõ eljárásának” minõsíti, és sike-
res aspiránsi vizsgák esetén sem ad felmentést. 

A kutatások mindkét tervciklusban többnyire négy típusba sorolhatók: állami meg-
bízásos (pályázat útján elnyert), kiemelt fõiskolai komplex (tanszékközi), tanszéki és
egyéni kutatások. 

Külön kiemelést érdemlõ kutatás: A korrekciós nevelés átfogó tudományos megala-
pozása amely a Mûvelõdési Minisztérium által 1987-ben meghirdetett négy tárcaszintû
kutatási fõirány egyike, s amelyet a Fõiskola pályázat útján nyer el, és az Országos
Pedagógiai Intézet Gyógypedagógiai Osztályával együttmûködve kutatja 3 éven át. 

Az 1990-es években teljes egészében átalakul a kutatástervezés és -szervezés. A gyógy-
pedagógus– és szociálismunkás–képzés 1998-ban akkreditált változatának kidolgozása
az Emberi Erõforrások Fejlesztési Projekt, Felzárkózás az Európai Felsõoktatáshoz Alap
(FEFA) Felsõoktatás-fejlesztési Program (a 3313 HU világbanki kölcsön) támogatásával,
nagyszabású fõiskolai, ill. intézményközi kutatómunka keretében történik.

A Fõiskola 1992-ben a 2. fordulóban kapcsolódik be a FEFA programba. Ebben a for-
dulóban még önállóan pályázik, a projekt címe: A gyógypedagógusképzés integrálása
a budapesti egyetemi szövetségbe, és az európai egyetemi standardokhoz igazított
egyetemi képzési szint kiépítése, 11 alprogrammal. A projekt eredményesen zárul.

Késõbb, a további pályázatokat a Fõiskola már nem önállóan, hanem az ELTE-vel
közösen nyújtja be. A 3. fordulóban a projekt címe: A gyógypedagógus-képzés tartalmi
és szervezeti továbbfejlesztése, hozzáillesztése az egységes egyetemi szintû tanárképzés-
hez, a 4. fordulóban Az egyetemi szintû gyógypedagógus-képzés tartalmi és szervezeti
továbbfejlesztése, infrastruktúrális kapcsolatok kiépítése a fõiskola (BGGYTF) és az egye-
tem (ELTE) között, majd az 5. fordulóban Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) és
a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola (BGGYTF) szervezeti integrá-
ciója, az egyetemi szintû gyógypedagógus-képzés bevezetése és a pedagógusképzés meg-
újítása érdekében. 

Ezeket a projekteket tehát már a két intézmény közösen készíti, és a zárójelentése-
ket is az ELTE rektora és a BGGYTF fõigazgatója közösen írják alá. A két intézmény
együttmûködésérõl a zárójelentésekbõl kedvezõ kép alakul ki. 

A projektek, kiegészülve a 6. fordulóban A gyógypedagógus-képzés és a fogyatékos-
ságügyi kutatások informatikai eszközrendszerének fejlesztése címû projekttel, a Fõis-
kola infrastruktúrájának fejlesztése terén is – a korábbi lemaradáshoz viszonyítva – lát-
ványos eredmények születnek. Külön említést érdemel a könyvtárfejlesztés. 

A Fõiskolán az 1990-es években a FEFA-programokon túl sok más hazai pályázatos
kutatási programban vesznek részt a tanszékek. Csak pl. az 1993/94. tanévben a Fõis-
kolán 10 OTKA (Országos Tudományos Kutatási Alap), valamint 17 egyéb pénzforrás-
ból támogatott kutatás folyik. 

A Fõiskola Kutatás-Fejlesztés (K+F) stratégiai tervében szereplõ hosszabb perspektí-
vájú, tanszékközi együttmûködésben megvalósuló programjai fõként 3 kérdéskörbe
rendezõdnek:
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• a képesség és szociális készség – a képesség mibenlétének pedagógiai és pszicho-
lógiai szempontú összefoglaló leírása; az iskolai oktatásban alkalmazható képesség-
fejlesztõ és szociális készségfejlesztõ eljárások vizsgálata, kidolgozása;

• a rehabilitációs együttnevelés – hallás-, látás-, mozgásfogyatékos, tanulásban aka-
dályozott és magatartási zavarokkal küzdõ gyermekek óvodai vagy iskolai integrá-
ciója érdekében különbözõ modellek megvalósítása; mindezzel az integrált oktatás
mint alternatív oktatásszervezési forma hazai elterjedésének elõsegítése;

• szociális kérdéskör – hátrányos helyzetû, sajátos problémákkal élõ családok (fel-
nõtt fogyatékosok, kisebbségi és etnikai csoportok, hajléktalanok, munkanélküliek,
társadalmi beilleszkedési zavarokkal küzdõk) életkörülményeinek, túlélési straté-
giáinak, szükségleteinek vizsgálata és az ellátó rendszer fejlesztése.

A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola 2000-ben történõ tényleges
integrálódása az Eötvös Loránd Tudományegyetembe – a változó, többnyire szûkülõ
financiális keretek ellenére is – a tudományos kutatások egyetemközi, karok-közötti és
kari lehetõségeit jelentõsen gazdagította.

A Fõiskola gyakorló intézményei az ELTE központi gyakorló intézményeivé minõ-
sülnek, ezek és más gyakorló terepek munkatársai is végeznek gyógypedagógiai kuta-
tásokat. 
A Kar Tudományos Tanácsa által megállapított kutatási prioritások:

integrációs kutatások,
rehabilitációs kutatások,
gyógypedagógiai elméleti kutatások.

A három stratégiai jelentõségû kutatási terület egymástól nem különül el. A legfõbb
közös elv (és cél) a gyógypedagógia világos megkülönböztetése a pedagógiától, az
interdiszciplinaritás meghatározottság bizonyítása, a gyógypedagógia tudomány egyol-
dalú neveléstudományi besorolás alól való „kiszabadítása“ anélkül, hogy más tudo-
mányterület alá sorolódjék, azaz az MTA klasszifikácónak megfelelõen a gyógypedagó-
gia „multidiszciplináris társadalomtudomány“-ként történõ elismertetése. 

Nemzetközi kapcsolatok
A képzõintézmény nemzetközi kapcsolatai is a múlt század elejére nyúlnak vissza. A kép-
zésben részt vevõ szakemberek európai tanulmányutakon, szakmai kongresszusokon
vesznek részt, többen külföldi egyetemeken egészítik ki tanulmányaikat, néhányan
a tengeren túlra is eljutnak. 

A kapcsolatok fõként német nyelvterületen (Ausztria, Németország, Svájc) élnek, de
például Franciaországra és Hollandiára is kiterjednek. Ranschburg Pál professzort pél-
dául már 1903-bn a Giesseni Egyetemen tiszteletbeli doktorrá avatják, amellyel ma is élõ
a kapcsolat. 

Az 1920-as évektõl rendszeres a nemzetközi szakmai kongresszusokon való részvé-
tel, és a külföldi vendégek fogadása, pl. a Bárczi-módszer nemzetközi elfogadtatásának
idején, a 30-as években. Vagy pl. 1937-ben Magyarországon alakul meg a Nemzetközi
Gyógypedagógiai Társaság, amelynek alelnökévé Tóth Zoltán fõiskolai igazgatót
választják meg. Ezekben az években már fõiskolai hallgatók is hosszabb idõt tölthetnek
külföldön, olykor kisebb létszámú egész fõiskolai évfolyamok vesznek részt (fõként
Svájcban és Ausztriában) egy-egy tanulmányúton.
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A II. világháború után, az 1950-es években, még a szomszédos szocialista orszá-
gokkal is gyérek a kapcsolatok. Ezek az 1960-as években azonban jelentõsen kiépül-
nek, az 1970-es évektõl pedig már nem szocialista országokkal (pl. Svédországgal) is
köt a Fõiskola kölcsönös egyezményes kapcsolatokat. 

Az 1980-as években megindulnak a nemzetközi kutatások is, pl. Pozsonyban
a Komensky Egyetemen, Berlinben a Humbold Egyetemen, Giessenben a Justus Liebig
Egyetemen, Moszkvában a Lenin Pedagógiai Fõiskolán, Stockholmban és Norrköping-
ben a Svéd Speciálpedagógiai Egyesülettel. Ezekben az években a Fõiskola több nem-
zetközi részvétellel zajló szakmai-tudományos konferenciát is rendez. 

Az oktatók mint vendégelõadók, ösztöndíjasok, konferenciák és tanulmányutak
résztvevõi Európán túlra (pl. Kuwait, Izrael, Bahrein, USA) is eljutnak. Számosan rend-
szeresen publikálnak külföldi folyóiratokban, és más kiadványok (könyvek, tanulmány-
kötetek, enciklopédiai füzetek stb.) is megjelennek külföldön (pl. Giessenben, Pozsony-
ban, Berlinben). 

Az 1990-es években a nemzetközi kapcsolatok tovább bõvülnek. Pl. a FEFA progra-
mok nemzetközi együttmûködést is lehetõvé tesznek. Az ezek és más pályázati lehetõ-
ségek, mint fõként a Trans European Co-operation for Highes Education (TEMPUS) és
pl. a több mint 10 Soros-pályázaton elnyert kutatási és utazási lehetõség keretében folyó
kutató, képzésmodernizáló munkálatok igen élénk nemzetközi szakmai aktivitást ered-
ményeznek. Csak a FEFA 3. fordulójában 13 (USA-beli, kanadai, francia, német, svéd,
norvég stb.) külföldi vendégprofesszor, ill. szakember meghívására kerül sor. Vagy pl.
a Fõiskola az ELTE Bölcsészettudományi Karán bevezetett speciálpedagógia szakos
képzés kétéves tapasztalatait és az egyes külföldi egyetemek (pl. Németországban:
Berlin, Dortmund, Würzburg; Svájcban: Freiburg, Zürich) szakembereivel folytatott kon-
zultációkat felhasználva dolgozza ki az egyetemi gyógypedagógus-képzés képesítési
követelményeit.

A 90-es években a régebbi, ún. egyezményes kapcsolatok módosulnak, van olyan is
(pl. a Moszkvai Állami Pedagógiai Fõiskolával kötött), amelyik fõként anyagi okok miatt
megszûnik, mások egy ideig még élnek, majd eredeti változatukban elsorvadnak, ismét
mások még néhány évig mûködnek, de fõként újak keletkeznek, többnyire a FEFA és
TEMPUS keretében.

A sokféle új szervezõdés közül kiemelést érdemel pl. az Európa Fórum létrejötte
(1994), és éveken át igen eredményes mûködése Szlovákiában, Losoncon. 

Az Európa Fórum az Európai Speciális Pedagógiai Egyesület (EASE) és a magyar,
a szlovák és a cseh gyógy/speciálispedagógiai országos egyesületek, illetve a három
ország egyetemének, fõiskolájának (BGGYTF – Komensky Egyetem, Pozsony – Károly
Egyetem, Prága) közös, egyezményes szervezõdése. 

Az 1990-es években a Fõiskola több olyan rendezvényre invitál a Fõiskolán kívülrõl
is résztvevõket, amelyeken külföldi elõadók szerepelnek. De nagyobb szabású nemzet-
közi rendezvények színhelye is. Pl. a német nyelvterületen (Németország, Svájc, Auszt-
ria) idõrõl-idõre megtartott „Dozententagung“-ok egyike, a 30., 1993-ban, elsõ ízben
lépve ki német nyelvterületrõl, kivételesen Magyarországon, Budapesten, a BGGYTF-n
kerül megrendezésre. 

Szintén 1993-ban ad otthont az MTA mellett a Fõiskola – volt nagynevû professzora
emlékének adózva – a Szondi Emlékalapítvány (Budapest) Szondi Lipót születésének
centenáriumán rendezett nemzetközi tudományos ülésének is. 

2000 után az ELTE nemzetközi kapcsolatrendszerébe kapcsolódás is bõvíti az ezred-
fordulóra minden területen megnövekedett nemzetközi lehetõségeket. A gyógypedagógus-
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képzés szempontjából különösen az ERASMUS-program hoz igen jelentõs elõrelépést.
A kapcsolatok tovább bõvülnek az európai országok számos gyógypedagógus-képzõ és
szociálisszakember-képzõ intézményével vendégprofesszor-cserék keretében is. A tovább-
lépés célterületei pl. az összehasonlító gyógypedagógiai kutatások és az Európai Unió
kutatás-fejlesztési keretprogramjában minden adekvát kutatási terület.

Képzõhelyek
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
2000-ig az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (annak mindenkori jogelõdje) az
egyetlen gyógypedagógus-képzõ intézmény

1900–1922 Gyógypaedagógiai Tanítóképzõ, 
1922–1928 Gyógypedagógiai Tanárképzõ, 
1928–1975 Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola, 
1975–2000 Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola, 
2000– ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar.

Kezdetben nem rendelkezik önálló épülettel, belsõ szerkezeti tagolódás nélkül, helyi-
leg abban a gyógypedagógiai intézményben mûködik (1904–tõl Budapesten), ahol mb.
igazgatója fõállásban dolgozik. 

1927-ben a Ranschburg-féle Magyar Királyi Gyógypedagógiai Pszichológiai
Laboratórium kettéválik, az egyik ága, az 5 osztállyal mûködõ Gyógypedagógiai Kórtani
és Gyógytani Laboratórium Szondi Lipót vezetésével szervezetileg a Fõiskolához kerül,
de marad eredeti helyén a VIII. kerületi Mosonyi utcában, az Állami Kisegítõ Iskolában,
a Fõiskola székhelye ugyanakkor a Hermina úton, az Ifjú Vakok Intézetében van.

Ezért Tóth Zoltán igazgató 1928-ban nagyszabású épületszerzési akciót indít. A fõvá-
rostól e célra átengedett egyik Mosonyi utcai telekre el is készülnek a mûszaki tervek
és a pénzügyi elõirányzat. A tervek szerint a Fõiskola ezen új épületében kívánnának
elhelyezni egy hallgatói kollégiumot, itt kapnának helyet a kettévált Gyógypedagógiai
Pszichológiai Laboratórium jogutód intézményei és a gyakorló intézményi funkciót is
betöltõ Budapesti Beszédjavító Intézet is. A tervek azonban végül, pénzügyi aladályok
miatt, nem valósulhatnak meg. 1928-ban, amikor pedig a Fõiskola (Tóth Zoltán nevéhez
fûzõdõen) a 4 éves Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola státusát elnyeri, csak annyi
változás történik, hogy a gyakorlati képzésben részt vevõ gyógypedagógiai intézmé-
nyek, önállóságuk megtartása mellett a továbbiakban hivatalosan a Fõiskola gyakorló
iskoláiként mûködnek. 

1942–tõl a Fõiskola – késõbbi névadója Bárczi Gusztáv igazgatói megbízatása után
– az Alkotás utcában, a Gyógypedagógiai Nevelõintézettel közös épületekben és közös
költségvetéssel mûködik tovább, ide költözik a Gyógypedagógiai Kórtani és Gyógytani
Laboratórium is, amelynek funkciója kibõvül, ennek megfelelõen belsõ struktúrája is
átalakul. A Fõiskolán ekkor önálló Könyvtár és Náray-Szabó Sándor hallgatói kollégium
is létesül. 

1946-tól a Fõiskola marad az Alkotás utcában, de megújított Szervezeti Szabályzata
értelmében már a háborús romokból ujjáépített önálló oktatási és kollégiumi épületek-
ben és külön költségvetéssel mûködik. Ekkor indul meg fokozatosan tanszéki szerve-
zetének kiépülése is. 

A Gyógypedagógiai Kórtani és Gyógytani Laboratórium is átszervezõdik, késõbb
tanszéki jogállású részekre tagozódik, többszöri funkció- és névváltoztatás után a mai
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jogutódok az 1981-ben létesült Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet (ekkor fuzióra lép
vele az 1972-ben létesült Gyógypedagógiai Vizsgáló és Tanácsadó Intézet) és a Gyógy-
pedagógiai Kórtani Tanszék (utóbbival fuzionál 1972-ben az 1953-ban létesült Anató-
miai és Élettani Tanszék.) 

1949-ben létesül a Gyógypedagógiai Tanszék és a Mozgásterápiai Tanszék (1963-ban
megszûnik) és az Ének Tanszék (egy évig mûködik). 

Az 1948/49-es tanévben a Fõiskola hallgatólétszáma minden addiginál több, eléri a
100 fõt. Nincs elég elõadóterem, a laboratóriumokban nem lehet zavartalanul dolgozni,
az oktatóknak pedig egyáltalán nincs dolgozószobájuk. 

1950-ben sikerül kimozdulni ebbõl a kedvezõtlen helyzetbõl, amikor a Villányi úton
felépül a Petõ-intézet, az új Mozgásterápiai Intézet, s így annak elköltözése után a Fõ-
iskola oktatási épülete további bõvítéssel végre kedvezõbb lehetõségeket nyújt, pl.
Tanulmányi és Gazdasági Osztály is létesülhet. 

Mindez azonban rendkívül rövid életû. Az 1950/51. tanév végén a szovjet érdekelt-
ségû Magyar Optikai Mûvek bejelenti ígényét az Alkotás utcai egész telekre és a rajta
levõ négy épületre, azonnali átadással. 1951 õszén a Gyógypedagógiai Nevelõintézet és
a Fõiskola átköltözik a volt neves II. kerületi Csalogány utcai Tanítónõképzõ lebontás-
ra ítélt, romos épületébe. A nevelõintézeti tanulók kapják a viszonylag kedvezõbb elhe-
lyezési lehetõséget nyújtó épületszárnyat. A Fõiskola minden eddiginél rosszabb körül-
mények közé kerül. A helyreállítási munkálatok évekig eltartanak.

1951-ben itt létesül a Logopédiai Tanszék és a Gyakorló Logopédiai Óvoda. 
1956 szeptemberében Bárczi Gusztáv igazgató kezdeményezésére a Fõiskola meg-

kapja a VII. kerületi Bethlen tér 2. sz. alatti épületet, amely eredetileg, 1877-ben magán-
adományból mint az Izraelita Siketnémák Országos Intézete létesül, majd államosítása
után különbözõ oktatási célokra mûködik.

1956-ban önálló Marxizmus-leninizmus Tanszék is létesül, amely majd 1988-tól mint
Társadalomtudományi Tanszék mûködik tovább. 

1963-ban létesül az Általános Gyógypedagógiai Tanszék, amelybõl 1975-ben leválik
és önállósul a Pszichopedagógiai Tanszék, valamint 1987-tõl a Testnevelési Csoport és
az Idegennyelvi Lektorátus.

A Fõiskolán 1965-ben létesült Gyógypedagógiai Múzeum kezdettõl az Általános
Gyógypedagógiai Tanszékhez kapcsoltan mûködik, 2004-tõl Gyógypedagógia Történeti
Gyûjtemény elnevezéssel, önálló szervezeti egységként. 

1968-ban létesül a Továbbképzési Tanszék (1970-ben megszûnik), késõbb, 1999-ben
Továbbképzési Intézet létesül. 

1972-ben létesül az Oligofrénpedagógiai Tanszék, ma Értelmileg Akadályozottak
Pedagógiája és Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája Tanszék, a Szurdopedagógiai,
ma Hallássérültek Pedagógiája Tanszék, a Tiflopedagógiai, ma Látsásérültek
Pedagógiája Tanszék és a Logopédiai Tanszék jogutódjaként a Fonetikai és Logopédiai
Tanszék. 

1981-ben Illyésné Kozmutza Flóra fõigazgató kezdményzésére épül fel a Fõvárosi
Tanács és a VII. ker. Tanács VB. által adományozott Damjanich utcai telken a Fõiskola
új épülete, amelyben az akkor létesült Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet (három
részlegébõl, úgymint: Oktatási Csoport, Kutató Laboratórium és Vizsgáló és Tanácsadó
Állomás, az utóbbi) kerül elhelyezésre, valamint ismét önálló Fõiskolai Kollégium léte-
sül, és három gyakorló intézmény is megkezdi mûködését: a Gyakorló Kisegítõ Iskola,
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a Gyakorló Beszédjavító Intézet és a Gyakorló Gyógypedagógiai Óvoda, utóbbiak 2000
után az ELTE központi intézményei.

1982-ben létesül a Szociális Szervezõ Tanszék, amely 1989–tõl mint Szociálismunkás-
képzõ Tanszék mûködik tovább.

1987-ben létesül a Szomatopedagógiai Tanszék és végül 1999-ben a Gyermekfoniát-
riai Tanszék. 

1999-re a Fõiskola intenzív szakma- és tudományfejlesztõ tevékenysége révén
a szaktanszékeken több újabb belsõ és ún. kihelyezett tanszéki csoport is megkezdi mû-
ködését. Úgymint: a Hallássérültek Pedagógiája Tanszéken a Pedoaudiológiai Vizsgáló
Állomás. Az Oligofrénpedagógiai Tanszéken az Értelmileg akadályozottak pedagógiája
csoport, a Tanulásban akadályozottak pedagógiája csoport és az Autisták nevelése tan-
széki csoport. A Pszichopedagógiai Tanszéken a Gyermekvédelmi tanszéki csoport,
a Diagnosztikai és fejlesztésmódszertani tanszéki csoport, a Preventológiai tanszéki cso-
port és a Kriminálpedagógiai tanszéki csoport. A Szomatopedagógiai Tanszéken a Re-
habilitációs tanszéki csoport és a Korai diagnosztikai és neuroterápia tanszéki csoport.

A fokozatos fejlesztés, feladat- és funkcióbõvülés miatt az épületelhelyezési viszony-
ok már az 1980-as években ismét megromlanak. De mire a Bethlen téri épület udvará-
ra és tetõterének beépítésére elkészülnek az önálló könyvtárépület és más szükséges
helyiségek mûszaki tervei, a kivitelezésre a rendszerváltás után az egyházakkal való
érvényes megállapodások értelmében már nem kerül sor. Átmenetileg a Damjanich
utcai épület belsõ átalakításával/bõvítésével és a XII. kerületi Villányi úti Konferen-
ciaközpontban egy emelet bérlésével enyhít a Fõiskola az elhelyezési gondokon. 2000-
ben a Bethlen téri épületnek az Izr. Egyház kezelésébe történõ visszaadása után a IX.
kerületi Ecseri úti ELTE épületbe való költözéssel a Fõiskola épületelhelyezési gondjai
rendezõdnek. 

2010-ig folyamatosan épül fel jelenlegi szervezeti strukturája, az ELTE-n belül 2007.
decemberétõl létesült Peadgogikum keretében. 

A Pedagogikum az ELTE három Bölcsészettudományi karának szervezeti együttese,
úgymint

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar,
Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK), 
Tanító- és Óvóképzõ Fõiskolai kar (TOFK),
A „Bárczi” oktatási szervezeti strukturája:

Általános Gyógypedagógiai Tanszék,
Foglalkozási Rehabilitációs Kutatócsoport,
Fonetikai és Logopédiai Tanszék,
Gyógypedagógiai Kórtani Tanszék, 
Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet (ezen belül: Illyés Sándor kutató laboratórium),
Hallássérültek Pedagógiája Tanszék, 
Idegennyelvi Lektorátus,
Kutatásmódszertani Csoport,
Látássérültek Pedagógiája Tanszék,
Pszichopedagógiai Tanszék,
Szomatopedagógiai Tanszék,
Tanulásban Akadályozottak és Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszék,
Társadalomtudományi Tanszék.
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Kaposvári Egyetem
Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Fõiskolai Kar
Tanulásban akadályozottak szakirány,
Logopédiai szakirány.

Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Pedagógiai Fõiskolai Kar
Gyógypedagógus-képzõ Intézet
Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakcsoport,
Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány,
Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakcsoport,
Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány

Nyugat-Magyarországi Egyetem – Gyõr
Apáczai-Csere János Pedagógiai Fõiskolai Kar
Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány 
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F I G Y E L Õ

Nagyon könnyed, nagyon nyári
Az Esõember a Belvárosi Színházban

Az 1980-as évek közepén az amerikai Barry Morrow – foglalkozására nézve forgató-
könyvíró – találkozott egy furcsa fiatalemberrel. Kim Peek nem tudott segítség nélkül
fogat mosni, és felöltözni, ám pillanatok alatt memorizált több oldalnyi szöveget, és akár
évtizedekkel korábbi dátumokról megmondta azt, hogy pontosan melyik napra esett.
Ez a találkozás ihlette – néhány évvel késõbb – az Esõember címû filmet.

Kevés filmet ismerünk, amely a bemutatója után 20 évvel még ennyire a köztudatban
lenne. Nem mintha egy kihagyhatatlan klasszikusról beszélhetnénk, mert attól azért na-
gyon messze van, de a forgatókönyv néhány mondata (Ki kezd, ki? Hoppá, naná, hogy
repülõt látok.) szinte a köznyelv részévé vált. Barry Levinson Esõemberét még az is
ismeri, aki nem látta sem dvd-n, sem annak idején a moziban. Tom Cruise, az akkori
idõk ügyeletes szépfiúja játszotta az egyik fõszerepet, de ez a mozi nem róla, sokkal in-
kább az autistát nagyszerûen alakító Dustin Hoffmanról szólt.

A Belvárosi Színházban az Orlai Produkciós Iroda által bemutatott Esõembert a
forgatókönyv felhasználásával Dan Gordon írta színpadra. A színházi változat oly
könnyedén átlátható, mint az a tiszta vizû hegyi patak, amelybe nadrágunkat feltûrve,
mezítláb beleállunk, hogy felüdülést keressünk a nyári melegben. Nem túl izgalmas, de
a minimálisan elvárhatónál azért több az elõadás.

A történet szerint két testvér, az egyikük autista, édesapjuk hagyatékának tisztázása
miatt sok év kihagyás után újra találkozik, és közös útjuk során megkedvelik egymást.
Adott tehát két komplementer karakter, a magabiztos, önzõ, autókereskedõként dolgo-
zó yuppie, és a magába forduló, néha az önellátásra is képtelen, néha zseniális fogya-
tékos személy.

Az elõadás a fogyasztói társadalom gépies lélektelenségét hangsúlyozva kezdetben
feketének és fehérnek mutatja a világot. Mind Sebõ Rózsa mozgatható, átvilágítható
plexifalai, mind Cselényi Nóra ruhái monokrón színekben pompáznak. A monotóniát
itt-ott sokatmondóan töri meg néhány apró, de annál fontosabb kellék: a Cseh Judit által
játszott Susan piros cipõje mintegy elõrejelzi azt, hogy az empatikus lány elõbb fog szót
érteni az autista Raymond-dal, mint saját öccse. Késõbb, ahogy a két testvér érzelmileg
közelít egymáshoz, az elõadás színvilága is változatosabb lesz.

A színészi játék azonban nem követi a személyiségek ellentéteire épülõ tendenciát,
Nagy Ervin nem arrogáns üzletember, inkább jelentéktelen nyikhaj. Így nincs meg
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alakításának íve, ahonnan meg kellene látnia fogyatékos öccse világának, személyisé-
gének szépségeit.

Anger Zsolt rendezése nem bíbelõdik túl sokat az emberi kapcsolatok kibontásával,
ne adj isten magyarázatával, a rövid, filmszerû jelenetek néhol vázlatosnak, ki nem
fejtettnek tûnnek. Az Esõember minden fontos témát csak óvatosan érint, hogy ne fájjon
a könnyed, nyári színházi élményre vágyó közönségnek.

Az azonban vitathatatlan, hogy a rendezõ a legjobb színészt választotta Raymond
szerepére, Kulka János alakítása ugyanis az elõadás legnagyobb erénye.

Kulka nem az autizmus testi-lelki tüneteit hangsúlyozza elsõsorban, sokkal inkább
látszik rigorózus szabályok szerint élõ, nagyra nõtt gyermeknek. Kommunikatívabbra,
nyitottabbra formálja Raymond Babbittet, mint ahogy azt annak idején Dustin Hoffman
tette. Az egyik jelenetben például citromzseléseset szellent, s pajkos mosollyal az arcán,
könnyed szökkenéssel, szinte angolosan távozik a szoba azon sarkából, ahol az
inkriminált dolog történt.

A táncjelenetben hosszas gondolkodás és tétovázás után lassan csúsztatja kezét
öccse barátnõjének kezébe. A színész pontosan érzékelteti azt a (belsõ) utat, amit az
általa játszott karakternek kellett megtennie ahhoz, hogy eddig, a más számára
könnyûnek tûnõ mozdulatig eljusson.

Máskor egyszerûen csak átnéz a többiek válla felett, vagy a padlót bámulja, az elsõ
pillanattól kezdve kíváncsivá teszi a nézõt a figura személyiségének titkaira.

Aki nem vár túl sokat a darabtól, nem fog csalódni. Az Orlai Produkciós Iroda elõ-
adásának sikerét a jól ismert film iránti nosztalgia mellett a fõszereplõ játéka garantálja.

Szekeres Szabolcs

Gyógypedagógiai Info-Technológiai
Eszközök – a GyITE-projekt bemutatkozása

Az elmúlt két évtizedben a számítógépek mindennapos eszközeinkké váltak,
bevonultak életünkbe, átértékelték tevékenységeinket. Jó ideje jelen vannak a peda-
gógiában és a gyógypedagógiában is. Célszerûen alkalmazva hatékony segítõtársunk
lehet munkánk során.

Ma már igen széles a tárháza azoknak az ingyenes fejlesztõ szoftvereknek, melyeket
a gyógypedagógiai terápiák során alkalmazhatunk. Az ingyenes programok nagy része
pályázati felhívásra készült, illetve diploma-, TDK-munka eredményeképpen született.
Ezt követõen azonban sajnos, kevés kivétellel, nem jutottak el a leendõ
felhasználókhoz.

Ezen a problémán igyekszik segíteni az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Karán (ELTE BGGyK), a Kutatásmódszertani Csoport égisze
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alatt készülõ ún. Gyógypedagógiai Info-Technológiai Eszközök (GyITE ©) projekt.
A GyITE-honlap (http://gyite.barczi.elte.hu) elsõdleges célja, hogy bemutasson minden
olyan dokumentumot és szoftvert, amelyek a gyógypedagógiához kötõdnek és infor-
matikai vonatkozásaik vannak. Emellett küldetésünknek érezzük, hogy az igényeket és
a meglevõ kínálatot felmérve, saját GyITE-programfejlesztéseket készítsünk, amelyek
tovább szélesítik az informatika felhasználási lehetõségeit a gyógypedagógiában. 

A készülõ honlapon kizárólag ingyenes, szabadon terjeszthetõ, magyar nyelvû szoft-
verek találhatóak, tartalma magáncélokra, nem-kereskedelmi jellegû alkalmazásokhoz
változtatás nélkül, és a forrásra való megfelelõ hivatkozással szabadon másolható,
terjeszthetõ. 

Jó böngészést kívánnak a készítõk:
Nádor László (alias enel), ELTE BGGyK Kutatásmódszertani Csoport – A honlap

kinézetének és tartalmának gondozója, a GyITE-programok fejlesztõje.
Szabóné Vékony Andrea, Kozmutza Flóra EGYMI, Budapest – A gyógypedagógia

tartalmak szerkesztõje, a GyITE-programok szakmai konzulense.

Nádor László, Szabóné Vékony Andrea

„A füstben mi is vakok vagyunk” 
Kiegészítés

A GYOSZE 2010. – XXXVIII. évfolyam 3. számában a Figyelõ rovatban megjelent „A
füstben mi is vakok vagyunk” címû cikk. 

A tanulmány vizsgálja az érzékszervek útján történõ tájékozódás és közlekedés
módszerét, annak érdekében, hogy miként lehet integrálni az ún. vakos közlekedést a
tûzoltó szakmába.

A tanulmány egy olyan gyógypedagógiai módszerre hívja fel a figyelmet, mely
kiegészítése a tûzoltók által alkalmazott segédeszközökkel (hõkamera, tömlõ melletti
haladás, fénykábel stb.) végzett munkának, de bármilyen jellegû probléma esetén
alkalmazható teljes sötétségben való mentés esetén.

A cikk szerzõi sajnos pontatlanul jelentek meg. 
A szerzõk helyesen:
Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona részérõl:

Fehér Zsigmond 
Somorjai Ágnes
Veress Éva
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Fõvárosi Tûzoltó-parancsnokság részérõl:
Bokor Miklós tû. õrgy.
Erdélyi István tû. õrgy.
Könnyû László tû. szds.
Lebanov Attila tû. zls.
Szerencsés Ádám tû. õrm.

A folyó munkáról és a projekt eredményeirõl a következõ címeken kaphatnak
felvilágosítást bõvebben:

Somorjai Ágnes
E-mail: somorjai@vakisk.hu
Levelezési cím: 1146 Budapest Ajtósi Dürer sor 39.
Erdélyi István
E-mail: erdelyii@tuzoltosagbp.hu
Levelezési cím: 1081 Budapest, Dologház u. 1.
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I N M E M O R I A M

Volentics Anna (1948–2009)

Dr. Volentics Anna tanszékvezetõ fõiskolai tanártól, a neveléstudomány kandidátusától
búcsúzunk, akit az elmúlt év utolsó napján veszítettünk el. Emlékezünk szakmai élet-
útjára, munkásságára, emberségére. A Pszichopedagógiai Tanszéknek több mint három
évtizedig elkötelezett munkatársa, több mint negyedszázadig hiteles vezetõje volt. Neve
eggyé vált a pszichopedagógiával, oktatóként, tanszékvezetõként generációkat tanított
emberségre, szakmai elhivatottságra. Életével elkötelezetten szolgálta az elesettek, a
perifériára szorultak ügyét. Nehéz és küzdelmes pálya volt az övé, aki saját életével is
példázta azt, amit hirdetett: segíteni azoknak, akiknek a sors valami rosszat adott. 

Pályáját 1970-ben utógondozóként kezdte, majd nyolc év után a Gyógypedagógiai
Tanárképzõ Fõiskola Pszichopedagógiai tanszékén folytatta, 1978–82-ig tanársegédként,
1982–95-ig adjunktusként, 1996–2003-ig docensként, majd 2003-tól fõiskolai tanárként.
Tanszékvezetõi megbízását 1983. szeptember 1-jén kapta, s egészen haláláig vezette
a Pszichopedagógiai Tanszéket, megbízások, majd pályázatok útján elnyerve kinevezését.
A tanszéket megalakulásától kezdve, 1975–1980-ig Murányi-Kovács Endréné vezette, akit
Anna szeretve tisztelt haláláig. Õt követte a tanszék vezetõjeként két évre B. Aczél Anna
dr., ezt követõen már folyamatosan Anna vezette a tanszéket. A fõiskolán kezdetben az
„Ismeretek a pszichopedagógia körébõl” tárgyat tanította, majd a „Nevelõotthoni neve-
lés” és az “Inadaptált gyermekek pedagógiája” témaköreit kutatta és oktatta. 1982-ben
bekapcsolódott a gyógypedagógiai nemzetközi összehasonlító szótár készítésének mun-
kálataiba, valamint kidolgozta a nevelõotthoni életmód vizsgálatára irányuló kutatási
tervet, melyet az azt követõ három évben az OPI gyermek- és ifjúságvédelmi módszer-
tani osztályával közösen valósítottak meg.

Ezekrõl a kezdeti idõkrõl így emlékezik közvetlen munkatársa, B. Acél Anna dr.:
„Engem is nagyon megérintett Anna halála, mi a tanszék kezdeti éveiben voltunk

együtt. 
Volt olyan év, amikor Zsuzsa néni mellett gyakorlatilag ketten voltunk a „tanszék”.

Egy kicsit hályogkovács-szerûen keresgettük a tanszék helyét, azt, hogy mire is lehet
szüksége a gyerekvédelemnek, és mire a hallgatóknak. Most a sok emlékbõl az jutott
eszembe, amikor vidéken tartottunk elõadást. (Csak hozzátenném, hogy azokban az
években a vidéki otthonok rendszeresen hívták a tanszéket, ennek köszönhetõen mi
szinte mindegyik otthont, az ott dolgozókat ismertük.) Ez az elõadás valamelyik
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megyeszékhelyen, talán Kecskeméten volt, egy nagy teremben, sok hallgatóval, a kis
otthonok melegsége nélkül. Anna ötlete volt, hogy ne hagyományosan, felosztva a témát,
egymás után beszéljünk, hanem együtt. Fantasztikus volt már a készülés is, Anna pontos
agya osztotta fel a témákat, az idõtartamokat. Végül is azt hiszem nemcsak mi élveztük,
hanem a hallgatóink is, de az biztos, hogy mi nagyon. Anna a maga sokkal zártabb
személyiségével fantasztikusan tudott kötõdni a hallgatókhoz, különösen azokhoz, akik
nehezített sorsúak voltak, vagy valamilyen problémával megkeresték. Kíméletlen
õszinteségét azért is lehetett elfogadni, mert magával szemben is az volt.”

Anna elsõsorban gyermekvédelemmel, reszocializációs gondozással, viselkedésza-
varok korrekciójával, halmozottan hátrányos helyzetû tanulók speciális oktatásával és
nevelésével foglalkozott. 1986-ban megírta az „Ismeretek a pszichopedagógia körébõl”
jegyzetet, s társszerkesztõvel összeállította a „Nevelõotthoni nevelés I.” tárgyú szöveg-
gyûjteményt. Ugyanebben az évben bekapcsolódott a Belügyminisztérium kriminál-
pedagógiai és kriminálpszichológiai munkaközössége tudományos kutatócsoportjának
munkájába, ahol az általános iskolai tanulmányaikat befejezett, munkásszállókon el-
helyezett állami gondozott fiatalok helyzetét vizsgálta. 

1987-ben a Mûvelõdési Minisztérium pályázati támogatásával a komplex fejlesztés
metodikájának kialakítására indított be modell-kísérletet nevelési tanácsadókkal és ön-
álló pszichopedagógusi munkakört kialakító általános iskolákkal. Kidolgozta a prob-
léma-profil módszert az intézeti és a reszocializációs gondozás területére. 1989-ben
a zárt jellegû intézetek oktatásának megreformálására készített kutatási tervét az MTA
Kriminológiai Társasága, majd a Népjóléti Minisztérium család-, gyermek-, és ifjúságpo-
litikai fõosztálya támogatta.

1988-ban a fõiskola akkori fõigazgatója, Gordosné dr. Szabó Anna arra kérte a tan-
székeket, hogy készítsék el mind a gyógypedagógus, mind a szociális szervezõ szak-
embertípusok pályatükreit. Volentics Anna a pszichopedagógus, a szociálpedagógus és
a gyermekvédelmi szociális szervezõ pályatükreit dolgozta ki a tõle megszokott ala-
possággal. Ezek a pályatükrök a késõbbi képzési tervekre is messzemenõen kihatnak
(Gordosné 2000). Anna elkészítette a várható változásoknak megfelelõen a pszichope-
dagógus-képzés módosított tantervi irányelveit is. Igyekezett mindig figyelembe venni
a szak érdekeit, megtartva annak értékeit, módosítva tartalmait a társadalmi és szakmai
változások sokszor igen nehéz helyzeteiben is. 

Az 1990-es években a gyógypedagógia öndefiniálásának új kihívásaival nézett
szembe (Gordosné 2000)1. A Pedagógiai Lexikon szókészletének összeállításában Anna
is részt vett a pszichopedagógia témaköreivel. 

Nemcsak elkötelezett munkája, hanem újító ötletei is említésre méltóak. Erdélyi
Andrea írja emlékezõ soraiban: „2001–2007-ig dolgoztam német vendégtanárként a fõ-
iskolán. Ebben az idõben, mikor Anna fõigazgató volt, körbeküldött egyszer egy
javaslatot, hogyan értékelhetnénk a szakdolgozatokat gyorsan, hatékonyan, nyilvános
kritériumok szerint. Annyira tetszett nekem, hogy ezt németre lefordítottam és a vissza-
térésem után Németországban, az oldenburgi egyetemen továbbra is használtam.
Az itteni kollégáimnak annyira tetszett, hogy most már egyre többen köztük is hasz-
nálják. Így Anna rendszere itt külföldön tovább fog élni.” 

1993-ban az MKM közoktatásfejlesztési alap támogatásával a kategorizáló
diagnosztika túllépését szolgáló “Problémaprofil” módszerének kipróbálására indított be
modell-kísérletet, mind az intézeti, mind a területi reszocializációs gondozás terén.
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1 Gordosné dr. Szabó Anna: A magyar gyógypedagógusképzés története. ELTE BGGYFK, Budapest, 2000.
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Ugyanezen évben az Országos Közoktatási és Szolgáltató Iroda felkérésére elkészítette
a továbbképzési, átképzési célokat szolgáló „Gyermekvédelmi alapismeretek” címû
jegyzetet, valamint társszerkesztõvel összeállította a nyugat-európai változásokat
bemutató „Nevelõotthoni nevelés II.” tárgyú szöveggyûjteményt. Tanulmányt készített
a politikai rendszerváltások gyermekvédelemre gyakorolt közvetlen hatásáról.
1994–1995-ben elkészítette a „Gyermekvédelem és reszocializáció” tárgyú kandidátusi
értekezését, melyet a Nemzeti Tankönyvkiadó 1996-ban, majd 1999-ben könyv formá-
ban megjelentetett.

Anna szakmai munkássága alapvetõen a pszichopedagógia és a gyermekvédelem
fejlesztését szolgálta. Kiemelten foglalkozott az antiszociális fiatalok reszocializációjával,
a pszichotikus, a szenvedélybeteg gyermekek, fiatalok, a halmozottan hátrányos hely-
zetû tanulók terápiájával, gyógyító-nevelésével. Kutatásainak alapvetõ célja a javító- és
nevelõintézetekben folyó reszocializációs gondozás adekvátabb formáinak és módsze-
reinek kidolgozása volt. Véleménye szerint a magyarországi gyermekvédelem bentlaká-
sos hálózata akkori formájában végsõ soron a felnõttek büntetés-végrehajtási intézetei-
hez hasonlított. Hiányoztak azok az intézetek, intézkedési formák, melyek az alternatív
büntetések megvalósításának színterei lehetnének. Anna szemléletét alapvetõen az
ENSZ Gyermeki Jogok Konvenciójának és a Nyugat-Európában kialakult jóléti (gyer-
mekközpontú) gyermekvédelem filozófiája befolyásolta. Kapcsolódó mûvei alapvetõ
jelentõségûek a magyarországi gyermekvédelem történetében. Tagja volt az MTA
Pedagógiai Bizottsága Gyógypedagógiai Albizottságának, az MTA Kriminológiai Társa-
ságának, a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének. A Magyar Gyógypedagógusok
Egyesületének elismert tagja volt, részt vett az 1989-ben megalakult reformbizottság
munkájában is. A reformbizottság egy témagyûjteményt állított össze, mellyel a szakmai
mellett érdekképviseleti területre is kiterjesztette az egyesület a tevékenységét. (Gor-
dosné 2000) 

Fõiskolai munkáján túl Anna rendszeresen oktatott szakmai továbbképzéseken az
ország szinte minden megyéjében. Széleskörû társadalmi munkásságot is folytatott.
A Fõváros Közbiztonságáért Közalapítvány ellenõrzõ bizottságának tagjaként 3 éven át
tevékenykedett. A Szociális és Rehabilitációs Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztét is
betöltötte. 

1999-ben az Oktatási Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai
Bizottsága elfogadta a „Pedagógusok speciális tudástartalmainak vizsgálata” témájú
kutatási programot, melynek keretében mintegy 1000 pedagógustól nyert adatokat
arról, hogy mit tanultak a speciális szükségletû tanulókról, s milyen további ismeretekre
lenne szükségük. 2000-ben a K + F kutatási pályázaton nyert lehetõséget a „Tünetleltár
a pedagógusok által nehezen kezelhetõnek ítélt viselkedés- és teljesítményzavarokról”
tárgyú kutatási program megvalósítására.

Fontosabb oktatott tárgyai a közelmúltból: szociálpedagógia, kriminálpedagógia,
pszichopedagógiai alapismeretek, szociális képességfejlesztés, esetkezelési technikák.
Az oktatói feladatok mellett természetszerûleg folytatott sok egyéb, a hallgatókat segítõ
tevékenységet is, így például szakdolgozatok vezetése, demonstrátori munka irányítása,
konzultációk. 

2001–2002 között megbízott stratégiai fõigazgató-helyettes, majd 2002 aug. 1–2005
jún. 30-ig stratégiai fõigazgató-helyettesként is tevékenykedett. 

Tudományos fokozattal rendelkezõ oktatóként részt vett az ELTE Neveléstudományi
Doktori Iskolájának munkájában, valamint a Miskolci Egyetem Jogi Karának Doktori
Iskolájában vizsgáztatóként. Ez utóbbi alkalmakkor a gyermekvédelem és a kriminológia
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összefüggéseinek értésérõl való meggyõzõdés volt a feladata. Részt vett a fõiskola
miskolci egyetemre kihelyezett képzésének elõkészítésében és megvalósításában.
Ezekrõl az idõkrõl vall emlékezésében dr. Dobos László: „Elsõ találkozásunkra a
Magyar Gyógypedagógusok Egyesületében a Pszichopedagógiai Szakosztály vezetésében
– emlékszem. A Szakosztály elnökeként igen lelkes, aktív, a szakmáért tenni akaró társra
találtam Benned! Együtt alakítottuk, pontosítottuk, szükség esetén fogadtattuk el a
pszichopedagógia szak, a pszichopedagógia szemléletet és gyakorlatot a szakmai
közvéleményben és a mindennapok pedagógiájában, a gyermekotthoni nevelés
gyakorlatában. Sok-sok szakmai és emberi küzdelem, harc és meggyõzõ munka közös
részesei voltunk. A Szakosztály értékét sikerült megtöltenünk szakmai pezsgéssel, élettel.
Sikerült a szakma ismert és elismert elméleti és gyakorlati mûvelõit egy asztal köré
gyûjteni és egy alkotó szakmai mûhelymunkát kialakítanunk, mely egyrészt több
szakmai publikációban (GYOSZE), másrészt a mindennapok munkájában éreztette a
pszichopedagógia tanításait! A kicsit fájó és nehéz emlékképek után szeretném egy
nagyon szép, talán egyik legeredményesebb és leghálásabb együttmûködésünket
megemlíteni, nevezetesen az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõis-
kola Miskolci Egyetemre kihelyezett tagozatának elõkészítését, gyakorlati megvalósítását
a 2002–2003-as években. Sok-sok elõkészítõ megbeszélés, egyeztetés, vita után meg-
született az együttmûködési megállapodás a két felsõoktatási intézmény között, melynek
eredményeként a 2003. év szeptemberében ünnepélyes keretek között megnyitottad a
Miskolci Egyetemre kihelyezett tanulásban akadályozottak pedagógiája és pszichope-
dagógus hallgatók elõtt a 2003/2004. tanévet, mint egy szakmai történelmi tényt a két
intézmény életében és a 132 fõ hallgató esetében. A jó gondolat gyümölcsözõ gyakorlatot
teremtett, hisz az eltelt több mint öt év alatt 478 hallgató végzett Miskolcon s kapott
gyógypedagógus diplomát. Feléd is irányultak, irányulnak azok a köszönetek, melyeket
a hálás hallgatók tettek a Képzés létrehozói felé. Nem tudják kifejezni közvetlenül
hálájukat azok a szülõk és a több száz fogyatékkal élõ gyermekek, akik Miskolc városá-
ban és a megyében szaktanárokat kaptak, s így fejlõdésük hatékonyabbá vált, mely jövõ
életminõségük feltétele! Köszönik és köszönjük Neked, hogy ha rövid ideig is, de mû-
ködhetett gyógypedagógus-képzés a Miskolci Egyetemen!”

Az elsõ évnyitón Anna is beszédet mondott, írja Domszky András.
„A képzés feladatait (erénypéldaként) ott is saját hitvallását követve fogalmazta meg:

A képzés legfõbb célja az emberi méltóságért folytatott küzdelem, hogy minél kevesebb
boldogtalan ember éljen a földön. A gyógypedagógus eredményre vezetõ személyes
tulajdonságai közül az empátiát, a toleranciát és a kudarctûrõ képességet emelte ki.
Legfontosabb gyógypedagógus-erényként az alázatot jelölte meg, amellyel úgy fordul
a sérült gyermekhez, hogy az ne érezze lealacsonyítónak és megsemmisítõnek azt.”

Több szakmai szervezet elismerõ oklevelét, kitüntetését is megkapta. Szerénysége nem
engedte, hogy mindegyik kitüntetését felsorolja. Fontosabb elismerései: MAGYE
oklevél, “György Júlia” Emlékérem. 2000-ben Kiss Árpád-díjat kapott.

Éveken keresztül kapcsolatot tartott néhány külföldi felsõoktatási intézménnyel,
a FICE (Nevelõközösségek Nemzetközi Szervezete) révén pedig rendszeres kapcsolatban
állt a szervezet 22 tagországának szakembereivel. A FICE magyarországi egyesületének
alapító tagja, szakmai és gyermek kiadványainak 10 éven át felelõs szerkesztõje volt.
2000-tõl e területen alapító fõszerkesztõként segítette a szerkesztõbizottság munkáját. 

„Mélységes szomorúsággal és döbbenettel fogadtam, hogy Anna elment – írja Csévi
Zsóka és Csévi Károly. Nagyon szerettem, nagyon becsültem, nagyon tiszteltem! Kivételes
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megtiszteltetésnek tartom, hogy oly sok éven át együtt dolgozhattunk a FICE kiadvá-
nyain, és az utolsó munkánkon a Leonárdón. Nagyon jó volt vele dolgozni, félszavakból
értettük egymást, imádtam a precizitását, megbízhatóságát, szakértelmét, a feladat
iránti alázatát, a szerénységét, a pozitív hozzáállását. Öröm volt, és érdemes volt neki
dolgozni, mert annyira értékelte, ha valami szép és tökéletes lett. Hosszú pályafutásom
alatt a munka örömét szinte egyedül Tõle kaptam meg.” A FICE Magyarországi
Egyesülete így emlékezik: „Dr. Volentics Anna halálával óriási veszteség érte a magyar
gyermekvédelmet, ezen belül is a FICE Magyarországi Egyesületét. Elvesztettük szakmai
kiadványaink: a „Gyermek és Ifjúságvédelem”, és a „Gyermekvédelem-nevelõközösségek”
alapító fõszerkesztõjét, és a „Mi Magazin” megalkotóját. Anna! Köszönjük neked a sok-
sok segítséget, melyet egyesületünknek nyújtottál!” (Blumenfeldné dr. Mikola Júlia, mint
a FICE Magyarországi Egyesülete elnöke.)

2004-ben tanszéke bekapcsolódott egy Leonardo da Vinci-programba, melynek
keretében négy ország (Bulgária, Hollandia, Románia, Magyarország) gyermekvédelmi
vezetõinek továbbképzése valósult meg, s a nemzetközi tréning tapasztalatait kellett
minden országnak a hazai viszonyokra adaptálni, s a nemzeti tréningeket beindítani. E
projekt 2006–2008 között valósult meg az adott országok egy-egy egyetemének és FICE
tagszervezeteinek együttmûködésében. Magyarországot e programban az ELTE BGGYFK
Pszichopedagógiai és Társadalomtudományi Tanszékei, valamint a FICE magyarországi
egyesülete képviselte. Az ELTE részérõl a projektfelelõsi feladatokat Anna látta el. 

Felsorolhatatlan, mennyi írás, tervezet, szakmai program, fejlesztés és módszer,
kutatás, pályázat, együttmûködés született az évek alatt Anna szellemi termékeiként.
Több szakmai szervezet kitüntetésével rendelkezett, de még mi, közvetlen munkatársai
sem igazán tudtunk ezekrõl, Anna annyira szerény volt, a maga érdemeit sohasem
hangoztatta. Hivalkodás, magamutogatás nélkül, olyan természetességgel tette a dolgát,
alkotott, küzdött, hogy az egyszerre volt természetes, magától értetõdõ és csodálatra
méltó. 

Munkatársai, kollégái, tanítványai nevében szeretnék szólni. Azért, hogy kifejezes-
sük, mit is jelentett Anna élete és munkássága a számunkra, és mit is köszönhetünk
neki, miért szeretjük, tiszteljük, miben nyújt példát, ad hitet, útmutatást számunkra. Ké-
résemre nagyon sokan osztották meg velem gondolataikat, érzéseiket, melyeknek most
csupán töredékét tudom közvetíteni. 

„Mindent neki köszönhetek” – mondja volt kollégája, Heislerné Dobos Éva. Anna
mindig azt tartotta, egy oktató guru lehet, aki odacsõdíti híveit maga mellé, aki szellemi
táplálékot ad nekik, vagy pedig szakember, mesterember, aki tudja és teszi a dolgát a
szakma szabályai szerint. Mindig is tudtuk, éreztük, átéltük, hogy Anna guru volt.
Óriási elhivatottság és tenni, segíteni akarás munkált benne. Mindig segíteni azoknak,
akik magukon nehezen tudnak. Önmagát nem kímélve, a magának okozott örömökrõl
lemondva igyekezett másokat megörvendeztetni, boldognak látni, ezért önzetlenül,
önfeláldozó módon csak adni akart, és adott, hihetetlen következetességgel, munka-
bírással.” 

Dr. Gerevich József így vall Annáról: „Ha valamit csinált, azt nem tudta félkézzel
csinálni. Hihetetlen maximalizmus volt benne, a mai idõkben ilyesmit már nem látni. A
PhD védésén olyan sokan voltak, hogy nem lehetett a terembe beférni, 100%-os volt az
értékelés. Külön nagyon nagyra értékeltem, hogy örökbe fogadott egy hátrányos helyzetû
fiút, aki egész élete legnagyobb kihívása lett és aki mellett még akkor is kitartott, amikor
más már erre nem lett volna képes. Meggyõzõdésem, hogy életkedve elvesztése és a fiú
tragikus halála összefügg egymással.”
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Rózsáné Czigány Enikõ, aki hosszú éveken át volt tanszéki közvetlen munkatársa,
így gondol vissza Annára: „32 évvel ezelõtt pszichopedagógus hallgatóként vártuk, hogy
új tárgyunk oktatóját megismerjük. Az ajtóban megjelent egy törékeny, csinos fiatal nõ,
kezében spirálfüzetet tartva. A tanári asztalhoz ült, és ebbõl tudtuk, hogy õ a Pszi-
chopedagógiai Tanszék új oktatója, Volentics Anna. Közvetlen, de mégis távolságtartó
viselkedése, felkészültsége, következetessége mindannyiunk szimpátiáját elnyerte. 29 évi
közös munka alapján megtapasztalhattam, hogy szakmai és egyéb irányú segítõ-
készsége, õszinte nyitottsága mindenkinek szólt. Józan gondolkodása azonban nem
tûrte a bõ lére eresztett, tudományoskodó mellébeszélést. Elvárta a rendet, a pontosságot,
nem tûrte a feladatok alóli kibúvást. A szak alapítóját követõen a szak fejlõdése, az õ
tanszékvezetése alatt megélt képzési reformok – a pszichopedagógiát illetõen – mind-
mind az õ nevéhez köthetõk. Hosszú évekig a pszichopedagógia szakos hallgatók igen
nagy létszámban tanultak a fõiskolán, de mindig kevés oktatóval kellett megoldania
a képzést. Magas óraszámban tanított saját maga is, eközben kutatásokat vezetett, pub-
likált és a gyermekvédelmi és szociális szakmai közéletben is aktív szerepet vállalt, úgy,
hogy közben segítség nélkül az anyai feladatoknak is eleget kellett tennie. Férfiakat
megszégyenítõ teherbírása volt, amiben hitt, amit vállalt azt mindig lelkiismeretesen és
magas színvonalon végezte el. Mindenkivel szemben korrekt volt, mások háta mögött
soha sem mondott tett a másikat bántó dolgokat. Õ mindenben a racionalitást kereste,
és mégis az elfogadást és a szeretetet tanította. Nem félt a nehézségektõl, az ismeretlentõl.
Fizikai adottságait meghazudtoló módon nagy energiával vetette bele magát a mun-
kába. Ugyanúgy “harcolt” nevelt fiáért. Henrik halálát követõen Anna is egyre gyengébb
lett. Azt gondoltuk idõ kell, hogy a sebek begyógyuljanak. Egy-egy kutatás, fõiskolai
szintû munka ismét a régi, energiával telt Annát idézte, de láttuk, hogy egyre fogy az
ereje. Most, hogy elment, nagy ûrt hagyott maga után, sokakat megdöbbentett a hír, mert
legtöbben csak az erõs, minden nehézséget legyõzõ, mindent megoldó Annát ismertük.
Erõs akarata, racionalitása miatt a szeretetre, több figyelemre vágyó embert kevésbé.
Ezért is érezhetjük úgy Anna, hogy adósaid is maradtunk.”

Nappali és levelezõ tagozatos hallgatói mély szomorúsággal fogadták halálhírét. Már
betegsége idején is sokat gondoltak rá, közös levelet is írtak neki, melyet eljuttattunk
hozzá a kórházba. Hallgatói írták: „Mind az évfolyamtársaim, mind magam nagyon
szerettük Annát. Megértõ, következetes ember, nagyszerû szakember volt, sajnálom, hogy
csak rövid ideig ismerhettük.” 

Kaszás Nóra, volt hallgatója igen közel állt hozzá, így emlékezik fájdalommal Annára: 
„A szívem szakad meg, hogy többé nem láthatom és nem hallhatom, hogy milyen

örömmel szól a kagylóba, ha felhívom. 1996-ban kerültem Annához közelebb. Nála
írtam a szakdolgozatomat. Mint tanáromat, korábban is ismertem, de sosem gondoltam,
hogy ennyire közel fogok egyszer kerülni hozzá. Mivel olyan témából írtam a szak-
dolgozatomat, ami õt is és engem is személyesen érintett, ezért beszélgetéseink során
egyre többet mesélt magáról. Én azt megelõzõen el sem tudtam volna képzelni, hogy egy
tanár ilyen közvetlen és szeretetteli viszonyt alakítson ki egy diákjával. Anyám helyett
anyám lett. Sokat jártam hozzá. Aztán elsodort az élet és csak ritkábban jelentkeztem,
de mindig tudtunk egymásról. Sokszor gondoltam nehéz élethelyzetekben arra, hogy
neki sikerült kemény munkával értékes emberi életet élni, minden ellenére, amit meg
kellett tapasztalnia. Neki volt egy Murányi-Kovács Endréné-je, nekem pedig egy Volentics
Annám. Egy drága lélek, aki õrizte a sorsomat. Hálásan köszönöm neki mindazt a sze-
retetet, humorba ágyazott bölcsességet, amit tõle kaptam. Annától vettem át azt a köz-
vetlen stílust, amit a pszichiátriai beteg pácienseimnél már a világ legtermészetesebb
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módján alkalmazok. A módszereimben, a szemléletemben, az emberszeretetemben ott
van és ott lesz Anna örökké..”

Domszky András szép emléket állít Anna életének, kivételes személyiségének: 
„Életpéldájában személyes tulajdonságai ritka egységben kapcsolódtak az éthoszát

alapvetõen meghatározó elemekhez, az emberi méltóság tiszteletéhez: szeretete és sze-
rénysége, õszinte nyitottsága, figyelme, segítõkészsége, „távolságtartó közvetlensége”, elfo-
gadó magatartása; felelõsségtudatához: a szorgalma, munkabírása, kitartása, a nehéz-
ségeket is vállaló kemény következetessége, a rend, a pontosság és a rendszer iránti igé-
nye; cselekvõ szolidaritásához: az egyszerûségre és egyértelmûségre, racionalitásra
törekvõ józan gondolkodása, felkészültsége. Nagysága, integrált személyisége abban is
megmutatkozott, hogy ezeket a tulajdonságait nem csak a katedráról, a Pszichope-
dagógiai Tanszék vagy a Fõiskola élén közvetítette, ezek határozták meg magatartását
élete boldog és tragikus pillanataiban is.

Nemcsak munkatársai, hallgatói, hanem szomszédai, ismerõsei is szerették, tisztelték. 
Pál Zsuzsa írja: „Annát 2006 októberében ismertük meg, mikor a 16. kerületbe költöz-

tünk a párommal és szomszédok lettünk. Õ volt a házban az egyetlen ember, aki
kedvesen, mosolyogva üdvözölt minket. Sokat beszélgettünk mindenfélérõl, erõt adott
bizonyos dolgokhoz az empátiája, õszintesége, szerénysége, hihetetlen humora és még
sorolhatnám! Azt hiszem, hogy nagyon sok ember tanulhatna tõle az említett erényei
miatt. Nagyon nagy megbecsüléssel és szeretettel beszélt családjáról, kollégáiról,
barátairól, tanítványairól… Hiányzik a lénye, a kedvessége, embersége.” 

Jómagam régrõl ismertem Annát, hiszen pszichopedagógus hallgatóként tanítványa
voltam, utána ritkán ugyan, de többször is beszéltünk az évek során, hívott a tanszékre,
de engem jó ideig másfelé vetett a sorsom, majd egy véletlen találkozásnak köszön-
hetõen lettem én is a tanszéken közvetlen munkatársa, 2006-tól. Az eltelt pár év alatt
úgy érzem, sikerült megismernem és megértenem õt és céljait, kivételes hitét, erejét,
becsületes, tiszta lényét. Tudtam, mit szeretne Anna megvalósítani akkor is, amikor
ehhez már nem volt elég ereje. Élete végén sem uralta el a rutin és közöny, még ekkor
is a változtatások, a modernizáció híve volt, szeretett volna még dolgozni, megírni azo-
kat a könyveket, jegyzeteket, amelyeket már régóta tervezett. Váratlanul ért Anna halála,
sokszor még most is azon kapom magam, hogy jó lenne ezt-azt átbeszélni vele. Erre
már nincs mód, de sokat segít eddigi munkáinak, írásainak tanulmányozása,
beszélgetéseink, gondolatai felidézése is. Tanszékének jelenlegi munkatársai is szomorú
szívvel búcsúztak. 

Drága Anna! Bárhol is vagy most, kívánjuk, hogy nyugodj békében és légy nagyon
boldog! Örökké élni fogsz emlékezetünkben. Igyekszünk megõrizni és továbbvinni
mindazt, amit egész életed munkájával adtál nekünk. 

dr. Eigner Bernadett
valamint emlékezõ kollégái, barátai, hallgatói, ismerõsei 
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Publikációs és hivatkozási jegyzék

VOLENTICS ANNA

Könyv

Gyermekvédelem és reszocializáció. (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996., 1999. 208 p.)

Könyvfejezet

Bentlakásos intézményeink az európai kultúra és gyermekvédelem tükrében. In Dr. Cseres Judit
szerkesztette: Változások Közép-Európa nevelõotthonaiban (FICE magyarországi
egyesületének könyvsorozata, 1993., 92–113.)

Elképzelések a fiatalkorú zárt intézeti neveltek reszocializációs gondozásának korszerûsítésérõl.
In Gönczöl Katalin szerkesztette: Büntetõpolitika, bûnmegelõzés (ELTE Szociológiai
Intézet Szociálpolitikai Tanszéke könyvsorozata, 1994., 151–169.)

Direct Effects of Political Changes Upon Child and Youth Protection. In Edited by Meir
Gottesman: Recent Changes and New Trends in Extrafamilial Child Care: An International
Perspective (Whiting and Birch Ltd. In association with FICE, 1994. 84–89.)

A bûnmegelõzés lehetséges pedagógiai eszközei. In Dr. Lévai Miklós szerkesztette: Alkotmányos
büntetõpolitika, bûnmegelõzés a család évében (Magyar Kriminológiai Társaság
különkiadása, 1995., 341–346.)

Nehezen nevelhetõ, inadaptált gyermekek a közoktatás és a gyermekvédelem intézményeiben
In Illyés Sándor szerkesztette: Gyógypedagógiai alapismeretek. (Fõiskolai tankönyv. ELTE
BGGyFK Budapest, 2000. 601–628.)

Bûnelkövetõ fiatalok reszocializációs gondozása. In Gordosné Szabó Anna szerkesztette: Gyógyító
pedagógia – Nevelés és terápia (Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2004. 339–355.)

Jegyzet

Ismeretek a pszichopedagógia körébõl. Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola
jegyzete (Tankönyvkiadó, Budapest, 1987. 96 p.)

Gyermekvédelmi alapismeretek. (Országos Közoktatási Szolgáltató Iroda, Budapest, 1993., 40 p.)

Oktatási segédlet

Pszichopedagógia. Nevelõotthoni nevelés I. Szöveggyûjtemény, a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola jegyzete – társszerkesztõ ACZÉL ANNA.
(Tankönyvkiadó, Budapest, 1987., 174 p.)

Pszichopedagógia. Nevelõotthoni nevelés II. Szöveggyûjtemény, a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola jegyzete – társszerkesztõ BLUMENFELDNÉ DR.
MIKOLA JÚLIA (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1994., 192 p.)

Tanulmány

Az utógondozás szerepe az állami gondozott fiatalok nevelésében, társadalmi beillesztésébenn.
Gyógypedagógiai Szemle, IX. évf. 1981/3. sz., 190–198.)
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Adatok a nevelõotthoni utógondozás hatékonyságához. Gyógypedagógiai Szemle, XI., évf.
1983/3. sz., 206–209.)

Az állami gondozott gyermekek nevelését segítõ eljárások a nevelõszülõi felügyeleti munkában.
In: A nevelõszülõk, nevelõszülõi felügyelõk tevékenysége az állami gondozott gyermekek
életre való felkészítésében. A Magyar Pedagógiai Társaság Gyermek- és Ifjúságvédelmi
Szakosztálya kibõvített ülésének anyaga (Kiadja az OPI – Budapest, 1984., 92–98.)

A nyelvi szocializációt befolyásoló tényezõk nevelõotthoni környezetben. In: Kommunikáció –
nehezített társadalmi beilleszkedés XI. OSZK anyaga (Tankönyvkiadó, Budapest, 1985.,
99–104.)

Szemléleti kérdések a pszichopedagógia értelmezésében. In: A gyógypedagógia határterületi
problémái. XII. OSZK anyaga (Tankönyvkiadó, Budapest, 1986., 394–354.)

Sajátos élethelyzet – sajátos életmód. Nevelõotthoni életmód egy idõmérleg vizsgálat tükrében.
Társszerzõ: HAZAI VERA (Pedagógiai Szemle, XXXVI. évf. 1986/3. sz., 219–230.)

A családi háttér nélküli nevelés jellegzetességei Magyarországon. (Gyermek- és Ifjúságvédelem,
V. évf. 1984/4. sz., 7–13.)

A szocializáció folyamatát módosító tényezõk a nevelõotthoni nevelésben. (Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Tudományos Közleményei X., Budapest, 1987.,
344–348.)

Állami gondozott gyermekek és fiatalok oktathatóságának és oktatásának kérdései – Össze-
hasonlító, elemzõ vizsgálat. (Gyógypedagógiai Szemle, XVIII. évf. 4. sz. 1990. október-
december, 250–263.)

Die Problematik im Erziehungsheim in Ungarn. In: Bachmann, W. – Mesterházi Zs. (Hrsg.): Trends
und Perspektiven der gegenwärtigen ungarischen Heilpädagogik (Giessen, 1990., 133–144.)

Antiszociális fejlõdésirány – bûnelkövetés. (Gyermek- és Ifjúságvédelem, X., évf. 1991/3–4. sz.,
33–47.)

Antiszociális fejlõdésirányú fiatalok oktatásának kérdései. (Kriminológiai Közlemények,
1991/40–41. sz., 97–111.)

Bentlakásos intézményeink az európai kultúra és gyermekvédelem fejlõdésének tükrében.
Gyermekvédelmi tanulmányok, 1. kötet (FICE Kiadványok, Budapest, 1993., 92–113.)

Nevelõintézetekben utalt fiatalok oktatásának kérdései. In: Buday József (szerk.) Nemzetközi
tudományos konferencia Bárczi Gusztáv születésének centenáriuma alkalmából. (Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógia Tanárképzõ Fõiskola, 1990, 147–150.)

A magyarországi problémakezelõ gyermekvédelem egyes kérdései. (FICE magyarországi
egyesületének informatív kiadványa, Budapest, 1993., 11–17.)

Gyermekvédelmi szakemberek képzésének alakulása Magyarországon. (FICE magyarországi
egyesületének informatív kiadványa, Budapest, 1993., 17–20.)

Veszélyeztetett gyermekek - veszélyeztetett gyermekvédelem. (“Sziget”, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Önkormányzat Gyermek- és Ifjúságvédõ Intézetének kiadványa, II. évf. 6.
sz./1993. június, 1–4.)

Diagnosztika és szükségletorientált elhelyezés a gyermekvédelemben. (Gyermekvédelem-
nevelõközösségek, 1995/1–2. szám, 42–46.)

Intézményi és jogi dilemmák a speciális gyermekvédelemben. Társszerzõk: LÉVAI MIKLÓS-
RADOSZÁV MIKLÓS – SZARKA ATTILA (Kriminológiai Közlemények, Budapest, 1995/52.
szám, 82–92.)

Vázlat a Valóra-váltó programról. Társszerzõk: SZARKA ATTILA és SZÕKE ANDRÁS (Gyermek-
védelem-nevelõközösségek 1996/2. szám, 34–42.)

Pedagógiai Lexikon szócikkei: (Keraban Könyvkiadó, Budapest, 1997.)
FICE – Bulletin
FICE – magyarországi egyesülete
Ideges Gyermekek Alsó- és Középfokú Állami Intézete (1909–1919)
kórházpedagógia
kriminálpedagógia
nevelõintézetek
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nevelõotthoni nevelés
pszichopedagógia
pszichopedagógiai folyamat
pszichopedagógus
speciális nevelõotthonok
szociálpedagógia
szociálpedagógus
teljesítmény- és viselkedészavarok
teljesítmény- és viselkedészavarokkal küzdõk

Tradíciók és megújulás a gyógypedagógiában. (Gyógypedagógiai Szemle, Budapest, 1999/2.)
Gyógypedagógia és pszichopedagógia az ezredfordulón (Szociális Munka, Budapest, 2000/2.)
Pedagógusok speciális tudástartalmai és tapasztalatai a segítõ szervezetekkel való együttmûkö-

désrõl, valamint a vonatkozó jogi szabályozásról. (Szociális Munka, 2001/2. sz., 115–119.)
Pedagógusok tudása és ismeretigénye a viselkedészavarokról. (Educatio 2001/2. sz. 244–255.)
Pedagógusok speciális tudástartalmai, mint az esélyegyenlõség elengedhetetlen feltétele.

(Gyógypedagógiai Szemle, Különszám, 2002.) 
Devianciák, gyermekvédelem, bûnmegelõzés. (Kriminológiai Közlemények, 2004. 61. kötet 90–96.)
A depresszió elõtünetei gyermek- és serdülõkorban. (Fejlesztõ Pedagógia 2005/5–6 sz. 9–11.)

Kutatási zárótanulmányok

Nevelõotthoni életmód és életrend. (Budapest, 1985.) (kézirat)
Állami gondozott gyermekek és fiatalok oktatásának kérdései. (Budapest, 1986.) (kézirat)
Általános iskolai tanulmányaikat befejezett, tovább nem tanuló, munkásszállókon elhelyezett

állami gondozott fiatalok helyzete. (Budapest, 1987.) (kézirat)
Nehezen kezelhetõ, figyelemzavarral küzdõ tanulók komplex fejlesztése. (Budapest, 1989.)

(kézirat)
Antiszociális fejlõdésirányú fiatalok oktatásának kérdései. (Budapest, 1991.) (kézirat)
Gyermekvédelem és reszocializáció. (Kandidátusi értekezés. Budapest, 1993.) (kézirat)
Közoktatási alternatívák – alternatív iskolák. (Budapest, 1994.) (kézirat)
Pedagógusok speciális tudástartalmainak vizsgálata. (Budapest, 2001.) (kézirat)

Cikk

A pszichopedagógus munkája. Társszerzõ: ACZÉL ANNA (Köznevelés, 1980/27. sz.)
Megperzselt szempillák? A Radnóti Színpad egy gyermekeknek játszott darabjának pedagógiai

szempontú “kritikája” (Gyermek- és Ifjúságvédelem, IV. évf. 1985/3. sz. 78–80.)
A nevelõotthoni nevelés alapelvei. – Egy OPI-kiadvány értékelõ ismertetése (Gyermek- és

Ifjúságvédelem, V. évf. 1986/2. sz., 68–70.)
A pszichopedagógusok státuszának rendezetlenségérõl. (In: Gyógypedagógiai Szemle, 1986/1.) 
A lehetséges kiút. Az 1987-ben megrendezett Ádám Zsigmond emlékülés ismertetése. (Gyermek-

és Ifjúságvédelem, VI. évf. 1987/4. sz., 71–72.)
Bevezetõ dr. Marg Csapo tanulmányához. (Gyermek- és Ifjúságvédelem, 1987./1. sz.)
FICE Kongresszus, 1986. (Gyógypedagógiai Szemle, Budapest, 1987/2.) 
Országos gyermekvédelmi szakmai tanácskozás – Értékelõ-elemzõ-összefoglaló ismertetés. (Gyer-

mek- és Ifjúságvédelem, VII. évf. 1988/1. sz., 60–69.)
Gyermekvédõk. Magyari Beck Anna, az elsõ magyar gyermekvédelmi kiadvány szerkesztõje.

(Gyermek- és Ifjúságvédelem, 1990/2. sz. 3.)
Kizárólag szubjektíven (Dr. Radoszáv Miklós könyvbemutatójáról és kiállításáról) (Gyermek-

védelem-nevelõközösségek 1996/2.sz. 42–45.)
Rossz gyermek nincs... (György Júlia „Emlékkönyv” ismertetõje) (Gyógypedagógiai Szemle,

1997/július-szeptember, 215–218.)
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A gyermek évszázada? (Pukánszky Béla szerk.: A gyermek évszázada címû könyvrõl készített
ismertetõ) (Gyógypedagógiai Szemle, 2001/2. sz. 149–156.)

Szerkesztések

„Gyermek- és ifjúságvédelem” címû periodika. Az OIK gyermek- és ifjúságvédelmi, felügyeleti és
továbbképzési önálló osztályának, a Nevelõ Otthonok Nemzetközi Szövetsége – FICE –
magyarországi egyesületének közös elméleti-módszertani közleményei (1990–1993)

„Gyermekvédelem – nevelõ közösségek” címû periodika. A FICE magyarországi egyesületének
elméleti-módszertani közleményei (1993–1999)

„Gyermekvédelmi tanulmányok” kötet-sorozat. A FICE magyarországi egyesületének önálló kiad-
ványa (1993–1999)

„Gyermekvédelmi füzetek” címû kiadvány-sorozat. A FICE magyarországi egyesületének informa-
tív kiadványa (1993–1999)

„Mi – Magazin” címû kiadvány-sorozat. A FICE magyarországi egyesületének a gyermekvédelem
rendszerében lévõ gyermekek alkotásaiból szerkesztett lapsorozata (1993–1999)

Dr. Murányi-Kovács Endréné tiszteletére. BGGYTF. Budapest, 1996.

Publikációk száma: 65
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INFORMÁCIÓ!

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 2010. december 10-
én 10 órai kezdettel az alapszabály értelmében küldöttgyûlést
tart, amelynek HELYSZÍNE a
Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztõ
Speciális Szakiskola, 1082. Üllõi út 76.

PROGRAM: a módosított  Alapszabály elfogadása, amelyre a kül-
döttek távozása miatt érvénytelenné vált 2010. május 7-i küldött-
gyûlésen  nem került sor; továbbá vezetõségválasztás, egyebek.
A küldöttgyûlés és választás elõkészítése folyamatban van.  

További információk a MAGYE honlapján lesznek olvashatók.
Szakmai, személyi javaslatokat a magye.1972.17@gmail.com
címre lehet küldeni.
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A MAGYE ÉLETÉBÕL

Beszámoló
A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 2010. június 24-26-án, Debrecenben, a Bárczi
Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény közremûködésével rendezte
XXXVIII. Országos Szakmai Konferenciáját Bárczi Gusztáv születésének 120 éves
évfordulója emlékére „Hagyomány és megújulás a gyógypedagógiában, a fogya-
tékos személyek megsegítésében” kerettémában

A csütörtöki plenáris ülésen, a nagyszerû gyermekmûsort, a fõvédnöki és elnöki kö-
szöntéseket követõen négy plenáris elõadás hangzott el. Gereben Ferencné és Papp
Gabriella fõiskolai tanárok „Változó szakmai szerepek a változó társadalomban” címû
elõadásuk bevezetõjében felidézték Bárczi Gusztáv személyét, tevékenységét, és
megemlékeztek Bárczi munkatársairól, a 15 éve közülünk eltávozott Illyés Gyulánéról,
a MAGYE létrehozásának kezdeményezésében elöljáró, 10 éve elhúnyt dr. Göllesz
Viktorról, dr. Méhes Józsefrõl, a MAGYE örökös tiszteletbeli elnökérõl és a Pszi-
chopedagógiai Szakosztály korábbi elnökérõl, Volentics Annáról, akik munkatársként,
tanítványként követték Bárczit a gyógypedagógia hagyományainak ápolásában az ak-
tuális kihívásokra adandó válaszok megfogalmazásában. Laky Ildikó, az MTA
Szociológiai Kutató Intézetének munkatársa „Értékváltozás a fogyatékossággal élõ
diplomások körében”, Zászkaliczky Péter fõiskolai tanár pedig a „tudással a befogadó
társadalomért: a szociális integráció és a gyógypedagógia” témájú elõadásaikkal
készítették elõ a szakosztályi ülések tartalmi munkáját. Az ez évi konferencia szakmai
társaként, a Magyar Fonetikai, Foniátria és Logopédiai Társaság képviseletében Szamos-
közi Alice, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Fül-Orr-Gégé-
szeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika logopédusa a „Hallássérültek rehabilitációja cochleáris
implantációval” címmel tartott elõadást. 

A szombati zárónapon a Nonprofit Média Központ Alapítvány Nézõpont Váltás
Program alkotóinak filmbemutatóján és az azt követõ kerekasztal beszélgetésen ve-
hettek részt a résztvevõk. Itt került bemutatásra Kerecsendy Vilmosnak, a vácegresi Frím
Jakab Lakóotthon lakójának „35 kilométer” címû, az OSAKA Brighton-i Fesztivál
dokumentumfilm katergória fõdíjas filmje, valamint a társaival, Kalmár Mártonnal és
Kiss Zoltánnal közösen készített „1735 kilométer” címû filmje. A konferencia szakmai
programja Gordosné dr. Szabó Anna ny. fõiskolai tanár „Arcképcsarnok-Bárczi Gusztáv
(1980–1964)” címû tanulmányának ismertetésével fejezõdött be (Gereben Ferencné),
amely – a gyógypedagógus szakma fejlõdése szempontjából napjaikban is sok tanulság-
gal szolgálva – Bárczi karizmatikus személyiségét és eseményekben gazdag pályafutását
idézte fel. (Eredeti forrás ld.: Pedagógusképzés. Óvó-és Tanítóképzõ Fõiskolák Egye-
sülete Tanárképzõ Szövetsége, Budapest, 1999, 85–97).
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SZAKOSZTÁLYI BESZÁMOLÓK

Autizmus Szakosztály

A szakosztály hagyományaihoz híven egy, a konferencia helyszínén mûködõ autizmus
szolgáltatás bemutatásával kezdte meg munkáját. A debreceni Kenézy Kórház Autizmus
Ambulanciájának szolgáltatásait Dr. Újváry Edit és Váradi Gizella mutatta be „Kísérlet
komplex modell kialakítására az autizmussal élõk ellátásában” címmel. A szerzõk
kiemelték a felnõttkori önállósághoz szükséges kompetenciák fejlesztésének alapvetõ
szükségességét az iskolai oktatásban. Az elõadás és az azt követõ rövid reflexiók meg-
erõsítették, hogy az ellátórendszer fejlõdésének és a meglévõ szolgáltatások megõrzé-
sének alapvetõ feltétele lenne a megfelelõ szakemberlétszám folyamatos, normatív ala-
pú biztosítása. Jelencsics Beáta, a gyõri Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypedagógiai
Módszertani Intézet munkatársa az „Autizmussal élõ óvodások integrált nevelésének
támogatása” címmel ismertette az intézményben kidolgozott új szolgáltatást. A bemu-
tatott modellben az alapvetõen többségi óvodában ellátott autizmussal élõ gyermekek
heti két délelõtt autizmus-specifikus egyéni és kiscsoportos fejlesztésben vesznek részt.
Ez a megoldás többek között lehetõvé teszi az EGYMI és a többségi intézmények
szorosabb együttmûködését, a családok intenzívebb támogatását, valamint a gyermekek
szociális-kommunikációs képességeinek részletes felmérését és célzott fejlesztését.
Összességében a kialakított jó gyakorlat egyesítheti a speciális és integrált ellátás elõ-
nyeit. A gyakorlat-centrikus, elsõsorban szolgáltatásokat bemutató elõadások után
Tarnai Balázs, Assistant Professor of Special Education Seton Hill University, USA
„A személyiségfejlõdés funkcionális egyensúlyainak feltérképezése az autizmus spektrum
zavar terápiás megközelítéséhez” címû elõadásában az autizmus spektrum zavarok
természetének mélyebb megértéséhez nyújtott elméleti támpontokat. Az elhangzott
elõadás nagy értéke volt, hogy a pszichológiai modellek bemutatását összekapcsolta
azok terápiás konzekvenciáival is. Õszi Tamásné „A viselkedéses és fejlõdési megközelítés
ötvözése a szociális-kommunikációs fejlesztés során – a K. A. Quill által kidolgozott
modell bemutatása” címû prezentációjában a szerzõ magyarul is megjelent kötetét
mutatta be. Az Autizmus Alapítvány gondozásában megjelent hiánypótló szakkönyv a
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítványnak köszönhetõen vala-
mennyi olyan gyógypedagógiai intézményhez ingyenesen eljutott 2010 tavaszán, ahol
autizmussal élõ gyermekeket látnak el. Az elhangzott elõadásokat a MAGYE életének
fontos, aktuális hírei és az autizmussal kapcsolatos hazai és nemzetközi szakmai infor-
mációk követték, melyet Gájerné Balázs Gizella, a MAGYE elnökségi tagja ismertetett.

A szakosztály munkájában résztvevõ szakemberek és szülõk körében teljes
konszenzus volt abban a tekintetben, hogy a hazai autizmus-specifikus szolgáltatások
mennyiségi bõvítése és a meglévõ szolgáltatások minõségének fejlesztése halaszthatatlan
feladat. (Õszi Tamásné szakosztályvezetõ)

Hallásfogyatékosság-ügyi Szakosztály

A szakosztályi ülésen valamennyi hallássérülteket ellátó speciális intézmény képvisel-
tette magát legalább egy vagy több fõvel. A konferencia központi témájához kapcso-
lódtak az elõadások – bemutatva az intézmények sajátos hagyományait és megújulási
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törekvéseit. Tapasztalható volt, hogy gondjaink közösek, a megoldási módok keresé-
sében mégis nagyon különbözünk, hiszen mások a feltételei egy fõvárosi intéz-
ménynek, egy dunántúli és egy kelet-magyarországi iskolának. Szó esett az elmúlt
évtizedekben alkalmazott módszertani eljárásokról, az integráció elõnyeirõl és nehéz-
ségeirõl.

Nem kerülhettük meg a konzultációt a megjelent jelnyelvi törvény hatásairól, meg-
születésének körülményeirõl. Az elhangzott elõadás után élénk eszmecsere bontakozott
ki e kérdés kapcsán. Abban egyetértettek a felszólalók, hogy a hallássérültek gyógy-
pedagógiai megsegítésében kezdettõl fogva a hangosbeszéd tanítása állt a fejlesztés
középpontjában. Jelentõsek az eredmények, melyeket ezen a területen elértünk. Tanít-
ványaink döntõ többségét épp az eredményes hallás- és beszédfejlesztésnek köszön-
hetõen integrálni tudjuk. Ugyanakkor fokozott figyelmet kell fordítanunk azokra a
tanítványainkra, akik a hallássérülés mellett egyéb fogyatékosságokkal, vagy társuló
zavarokkal küzdenek. Nagy szakmai kihívást jelent a gyógypedagógia számára, hogy
olyan hallássérült gyermekeket juttassunk kommunikációs eszközhöz, akik sem a
hangos beszédet, sem a jelnyelvet nem képesek elsajátítani. A szakmai kérdések meg-
vitatása mellett mód nyílt kötetlen beszélgetésekre, személyes találkozásokra. Értékes és
hasznos délelõttöt töltöttünk el a kollégákkal.

A jelenlévõk egyhangú támogatásával szakosztályunkban az a javaslat fogalmazódott
meg, hogy a korai fejlesztés témájában ne más szekcióban számoljanak be a kollégák
a munkájukról, hanem a fogyatékossági területeknek megfelelõ szekciókban, hiszen így
az azonos területen dolgozó gyógypedagógusok nem hallhatják az értékes beszá-
molókat. Egyébként is sokszor okoz dilemmát, hogy melyik szekció munkájába is
kapcsolódjanak be, mivel egyre többen vannak, akik több területen dolgozunk. Nem
célszerû tovább „szabdalni” az amúgy egységes szemléletet követelõ gyógypedagógiát.
(Muraközy Andrea, szakosztályvezetõ) 

Látásfogyatékosság-ügyi Szakosztály

A szakosztályi ülés a látássérült fiatalok pályaorientációja, a szakképzés, a munkába
állás és a késõbbi civil megsegítés kérdéseit tárgyalta dr. Földiné Angyalossy Zsuzsánna
üléselnök közremûködésével. Szakmai összejövetelünket közel 70 kolléga tisztelte meg.
Ezúton is köszönjük a debreceni Dr. Kettesy Aladár Általános Iskolai Intézményegység
Látássérültek Iskolájának, hogy szállást biztosított számunkra. Pályakezdõ kolléganõnk,
Villányiné Gebri Andrea „A koraszülés következtében kialakuló látássérülés – a korti-
kális látássérülés és a ROP szórása Magyarországon” diplomamunkája adatainak is-
mertetésével kezdte a programot. 2009-ben a Látásvizsgáló Országos Szakértõi és
Rehabilitációs Bizottság (LOSZRB) forgalmi naplója, és az ott jelentkezõ gyermekek
anamnézisei alapján készült vizsgálat a következõ számokat mutatta. A bizottságnál a
gyerekek közel 0,5% jelentkezik évente. Ezen gyermekek adatait feldolgozva
elmondható, hogy a ROP-os gyermekek száma 2006-tól folyamatosan csökken. A 2004-
2008 között a bizottság keretében korai fejlesztésre járó 94 gyermek anamnéziseit
feldolgozva kiderült, hogy a gyerekek körében a leggyakoribb látássérülést kiváltó
szemészeti kórkép a retina betegségei, ami a gyermekek 37,27%-át érinti. A második
helyre az agyi eredetû kórokok sorolhatók, ez a gyerekek 27,6%-nál volt kimutatható.
A harmadik legtöbbször elõforduló ok a kevert típusú látássérülés, a gyerekek 13%-nál
jelenik meg. Az elõforduló kórokok szórása; a perifériás látássérülés a gyerekek 59%-át
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érinti, centrális 28%-ukat, a kevert típusú 13%-ukat. A Gyengénlátók Általános Iskolája,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, és Diákotthona utazó tanára, Szabó
Anna elõadásában A gyengénlátás kórokainak területi megoszlásának elgondolkodtató
összefüggésére hívta fel figyelmünket. A gyengénlátó tanulók budapesti módszertani
intézményének rendelkezésére álló adatai alapján Magyarország megyéi, régiói között
a gyengénlátást okozó kórképek egy részének egyenletes a megoszlása. Ilyenek a
myopia, a hypoplasia nervi optici és az atrophia nervi optici, valamint a cataracta meg-
zavart magzati fejlõdésbõl fakadó típusa. A tapetoretinalis degeneratiok csoportjába
tartozó juvenilis maculopathia (Stargard szindróma) Zala és Somogy megyében gya-
koribb az országos átlagnál, míg Észak- és Kelet-Magyarországon néhány kisebb területi
egységhez kötõdõen gyakori a családi halmozódást mutató cataracta congenitalis
(részben a CCFDN szindróma részeként), illetve a veleszületett nyílt zugú glaucoma.
Utóbbi esetekben a szélsõségesen nehéz helyzetben élõ, népes családokban a gyerme-
kek orvosi, optikai és pedagógiai rehabilitációja nem történik meg. Ennek valószí-
nûsíthetõ okai egyrészt a szakmaközi – védõnõ, gyermek- és szemész szakorvos, jegyzõ
– együttmûködés hiánya. Másrészrõl az utazó gyógypedagógus szakemberek fájó hiá-
nya, ami a helyi (Észak- és Kelet-Magyarországot) ellátó szakszolgálati központnak
számító debreceni dr. Kettesy Aladár Általános Iskola és Intézményegység – reméljük,
csupán átmeneti – visszafejlesztésének is következménye. Aranyosi Mónika és Schiller
Boglárka: Családközpontúság a korai fejlesztésben címmel a Látásvizsgáló Országos
Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központban folyó
családsegítõ munkáról beszéltek. A családok ellátása az intézményben történõ
foglalkozások, beszélgetések mellett évrõl évre több családlátogatással bõvül. Az eseti
látogatás célja a gyermek, otthoni környezetének megfigyelése, ismerõs közegében való
ténykedésének felmérése. E mellett, ha a gyermek életkora, egészségi állapota, vagy a
család nehezítettsége az utazásban ezt indokolja, bevezették a rendszeres látogatást,
ahol a fejlesztés helyszíne a család otthona. Tapasztalataik alapján a családlátogatás
több elõnnyel jár. Lehetõség nyílik az otthoni tárgyi környezet megfigyelésére, a család
struktúrájának részletes megismerésére (testvérek, apa, nagyszülõk), pozitívan változhat
a gyógypedagógus és a szülõk viszonya, s nem utolsó sorban a gyermek nem fárad ki
az utazásban. A családok véleménye szerint ez a megoldás számukra elõnyös, bizton-
ságérzetet nyújt, nyugodt légkört teremt otthonukban a gyógypedagógus ottléte.
A szülõknek segítõ beszélgetésekre is lehetõségük van a fejlesztések alkalmával a korai
fejlesztõ gyógypedagógussal, vagy az intézmény pszichológusával korábban egyeztetett
idõpontban, illetve kiscsoportos formában. A szülõklub foglalkozásait egy vagy több
külsõ szakember tartja, elõadás vagy irányított beszélgetés keretében. A szülõk egymás
közti kötetlen beszélgetéseire a 2-3 hetente tartandó játszóház ideje alatt van lehetõség.
Nemcsak itt, hanem a családi hétvégén is kicserélhetik tapasztalataikat, támogathatják
egymást, új ismeretségeket, akár barátságokat köthetnek, és kikapcsolódhatnak.
A három napos hétvége rendszeresen Leányfalun kerül megrendezésre, ahol minden
család számára külön szobában biztosítják a szállást. A debreceni Gyengénlátók
Általános Iskolája – mint vendéglátó is – három elõadással képviseltette magát, melyet
Tarsoly Andor, a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium
igazgatója hozzászólása vezetett be. Vékony Sándorné intézményegység vezetõ átfogó-
an ismertette A látássérültek ellátását, megsegítését Hajdú-Bihar megyében és von-
záskörzetében. Az intézmény az elmúlt 10 évben jelentõs változásokon ment keresztül.
Egyrészrõl összevonás, feladatmegvonás, beiskolázási körzetcsökkentés, másrészrõl
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nem gyógypedagógiai jellegû funkcióbõvülés történt. A harminc évig lendületesen
fejlõdõ gyengénlátók nevelési-oktatási hagyományát megtörve elõször a szakszolgálati
tevékenység megszûnésével kellett megbirkózniuk, majd az összevonás eredményeként ép
látású középiskolás tanulók kollégiumaként is mûködnek. A jelenlegi tanév 76 tanulója
között épértelmû gyengénlátó, súlyosan látássérült, vak, tanulásban akadályozott
gyengénlátó, és tartósan beteg tanulókat találunk. A tanórákon kívül egyéni, és
kiscsoportos fejlesztõ foglalkozást, felzárkóztató foglalkozást, különbözõ szakköröket,
sportkört, énekkart, gyógytestnevelést, logopédiát, hitoktatást, hangszeres játéktanulást,
terápiás lovaglást – úszást, terápiás foglalkozást (vakvezetõ kutyával) szerveznek.
Csókáné Kiss Erzsébet mutatta be a „Tanuljunk, játsszunk együtt!” címmel elindított
programsorozatot, melynek célja, hogy a debreceni iskola és tanulóik bemutatkozhas-
sanak, és megmutathassák, miben hasonlítanak ép látó társaikhoz, ill. miben külön-
böznek tõlük. Az „érzékenyítõ program” többnyire a következõképpen épül fel: az
adott helyszínen kiállítást rendeznek gyermekeik munkáiból; egy kisfilm segítségével
bemutatják iskolájukat a rájuk jellemzõ sajátosságokat kiemelve; tanulóik zenés, iro-
dalmi mûsorral kedveskednek. Ezután következik az interaktív program, ahol
gyermekeik részvételével forgószínpadszerûen kínálnak lehetõségeket az érzékelõ
játékok, origami, kézmûvesség, tájékozódás, speciális olvasás-írás és látássérültekre
adaptált logikai játékok területén. Szabados Éva „Az ember élete kapcsolatokban
lélegzik” c. elõadása a kényszerû összevonás pozitív oldalát világította meg. Az ép látású
középiskolások „integrációja” a debreceni látássérült általános iskolás gyermekek közé
komoly feladat elé állította a pedagógusokat. A siker érdekében olyan közös progra-
mokat szerveztek, mint az ismerkedési nap, ahol a nagyobbak betekintést nyerhettek a
vakok, aliglátók, gyengénlátók életébe, kipróbálhatták a tanulást, közlekedést segítõ
eszközeiket. Beigazolódott, hogy „minél több embert és vele a problémáit ismerem,
annál több vagyok én is, annál segítõbb, megértõbb tudok vele lenni. Egy fogyatékkal
élõ gyermeket, akkor lehet megismerni igazán, ha mellette vagyok, találkozom vele
nap, mint nap, törõdök vele”. Baráth Erika Anita „A gyengénlátó diákok pályaválasztási
esélyei” c. elõadása bemutatta a gyengénlátók budapesti iskolájában folyó pálya-
választást-életpályára felkészítõ, segítõ munkát és ismertette szakdolgozatához készült
gyengénlátó fiatalokkal készült felmérése eredményeit. Az intézmény nemcsak az oda-
járó gyermekeknek és családjaiknak nyújt támogatást, hanem az integrációban tanu-
lóknak is, és a már középiskolás, egyetemista, fõiskolás korosztályt is nyomon követi,
szükség esetén segítségnyújtással, közös programok szervezésével. A felsõ tagozat mun-
kájának fontos részét képezi az életpálya-építés, pályaválasztásra való felkészítés.
Az osztályfõnökök, nevelõtanárok játékos módszerekkel fejlesztik a tanulók önismeretét,
külön figyelmet szentelve a látásteljesítmény, szembetegség helyes megítélésének, elfo-
gadásának. Megismertetik a szülõkkel és a gyermekekkel a választható szakmákat,
iskolatípusokat, esetenként konkrét iskolákat is. A 7. osztályos gyerekek és szüleik
számára családi hétvégét szervez az intézmény iskolalátogatással, elõadásokkal, játékos
képesség- és érdeklõdés felméréssel, egyéni tanácsadással, a szülõknek nyújtott háttér-
információkkal. Az utazó tanárok feladatai: az utógondozás, nyomonkövetés, segítség
az aktuálisan felmerülõ problémák megoldásában, középiskolás tábor szervezése, és
tanácsadás az integráltan tanulók szüleinek. Felmérése azt bizonyította, hogy szinte
minden válaszadó nehéznek ítéli meg a gyengénlátók helyzetét a továbbtanulás,
pályaválasztás területén. A lehetõségeket leszûkítõ tényezõk miatt az értelmiségi pályák
az elérhetõbbek, ezáltal az érettségi elérése a többség elsõdleges célja, mely út egyre
gyakrabban vezet a diplomaszerzéshez. Többen ítélik meg úgy, hogy hatékonyan
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mûködhetne egy látássérülteknek kialakított széleskörû pályaválasztási tanácsadó, ahol
látássérült szakember is dolgozna. Jádi Krisztina-Szilágyi Vera: „Vakok Szakiskolája
tanulói populációjának jellemzése, életpálya elemzése” témában tartott elõadást. Szilágyi
Vera, a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona szakiskolai
igazgatóhelyettese a „Látássérült szakiskolai tanulók képzése és a populáció elemzése”
címû elõadásában pedig a budapesti Vakok Általános Iskolája szakiskolai tagozatának
eredményeit osztotta meg velünk. A szakiskola megszervezésének célja alapvetõen
esélyteremtés volt a meglévõ iskolarendszerbõl kirostálódott fiatalok továbbtanulására.
(A VIII. osztályt végzett fiatalok számára vagy a gimnázium vagy jobb látásteljesítmény
esetén egy-egy szakiskola nyújtott lehetõséget, de a motiválatlan, vagy a rossz családi
háttérrel rendelkezõ, gyenge tanulási képességû, esetleg csatlakozó sérüléssel vagy
egyéb egészségügyi problémákkal rendelkezõ fiataloknak szinte semmilyen tovább-
tanulási lehetõségük nem volt.) Az iskola szakiskolai részlege 1995 óta három tagozaton
fogad ép értelmû, tanulásban akadályozott és értelmileg akadályozott látássérülteket.
A következõ szakmákban képez: számítógép-kezelõ (-használó), kosárfonó, szõnyegszö-
võ, fazekas, virágkötõ. A képzés zárása OKJ Szakmai Bizonyítvány, vagy Tanúsítvány.
A tanulók 58%-a látásmaradvánnyal rendelkezõ, 35%-a túlkoros, 39% tanulásban
akadályozott, 19%-a értelmileg akadályozott, az értelmi sérülésen kívül 58%-nak van
csatlakozó sérülése, illetve egyéb egészségügyi problémája, a tanulók szüleinek 59%-a
nyugdíjas, rokkantnyugdíjas, inaktív vagy munkanélküli, 59%-a csonka családban él.
A fenti adatok hangsúlyozottá teszik a sokrétû speciális megsegítés szükségességét mind
a képzés mind az utógondozás terén. Kiemelten fejlesztett kulcskompetencia területek;
önállóság, konfliktuskezelés, együttmûködés, felelõsségvállalás, kommunikációs kész-
ség, rugalmasság.

Az elmúlt öt tanév 54 végzett tanulójának munkavállalási adatait vizsgálva a követ-
kezõ eredményt kapták:

– Szegregált (rehabilitációs foglalkoztató, szociális foglalkoztató) munkahelyen
dolgozó látássérült munkavállalók száma: 24 fõ (44%)

– Integrált foglalkoztatásban dolgozó látássérült munkavállalók száma: 3 fõ (6%)
– Továbbtanul: 18 fõ (ebbõl 14 fõ intézményen belül második szakmaképzésen vesz

részt, szakközépiskolai érettségi bizonyítvány megszerzéséért: 4 fõ). (33%)
– Munkahellyel nem rendelkezõ látássérült munkavállalók száma: 9 fõ (17%)

A szakiskolai tanulók a védett foglalkoztatás (rehabilitációs foglalkoztatás) területén
helyezkednek legnagyobb arányban. Ennek okai: korlátozott integrált munkavállalási
lehetõségek a fogyatékkal élõk számára; alacsony munkavégzési kulcskompetenciák,
mely nem teszi lehetõvé az integrált munkavállalást; alacsony iskolai végzettség;
alacsony teljesítmény. Jádi Krisztina elõadásában a munkavállalás, munkahelyteremtés
nehézségeit vázolta fel. Hangsúlyozta, hogy a rehabilitációs foglalkoztatás megvalósí-
tása nem mûködik állami támogatások nélkül. A fogyatékkal élõk csak alacsony szá-
zaléka tudja kitermelni saját munkavállalással kapcsolatos költségeit. A Fõkefe
Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft. biztosítani tudja a látássérült személyek
számára többek között: a pozitív hozzáállást az alacsony teljesítmény esetén, egyéni
fejlesztési tervek készítését a munkavégzõ képességek javítása érdekében; az egyéni
betanítást hosszabb idõsáv keretében; a kis létszámú csoportokban történõ foglal-
koztatást; a folyamatos és hatékony munkavégzést biztosító pszicho-szociális légkör
fenntartását, mely odafigyelésre koncentrálásra alkalmas feszültségmentes légkört
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biztosít; a gyakori betegszabadság tolerálását; és egészségügyi szakorvos folyamatos
foglalkoztatását, a munkavállalók számára történõ elérhetõségét.

Szolnoki György, a Bálicsi Integrációs Nevelés-Oktatási Központ, Óvoda, Általános
Iskola, Gimnázium, Szakképzõ Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény (Pécs) igazgatója „Esély, vagy idõhúzás – sérült fiatalok
szakképzése és munkába állásának lehetõségei” címû elõadásában megtámogatva az
elõtte szólókat a még több munkahelyteremtés szükségességére hívta fel figyelmünket.
Felméréseik szerint az intézményükben végzett fiatalok 53%-a nem dolgozik. Saját ala-
pítású mûhelyeikben (Pécsett és Pécsváradon) nem tudnak minden igénylõt fog-
lalkoztatni. Legszükségesebb teendõk a további munkahelyek létrehozásához az érdek-
védelmi szervek közös fellépése a jelenlegi korlátozó szabályokkal szemben, értéke-
sítési hálózat kiépítése, és források bevonása lennének. A speciális szakiskolák közötti
együttmûködés kiépítése képzési struktúrák, programok kialakítását tenné lehetõvé.
A délelõtt két, Hajdú-Bihar megye területén segítõ tevékenységet folytató civil alapítvány
munkájának ismertetésével zárult. Tárkány Edit, a KI – LÁTÓ Ifjúsági Iroda az Esély-
egyenlõségért szociálismunkás-rehabilitációs tanára KI – LÁTÁS az akadályozottságból, a
civil szektor feladatát foglalta össze a látássérült fiatalok segítésében. Irodájuk az Új
Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP-5.2.5/08/1/B –Gyermekek és fiatalok integrációs
programjai pályázatán nyert támogatás segítségével szakmai programot, nyitott légkörû
klubhelységet biztosít Stabil Pont néven a látássérülteknek. Itt akadálymentes környe-
zet, a fiatalok idõbeosztásához igazodó nyitvatartás, minden területre kiterjedõ informá-
cióadás – különös tekintettel a munkaerõ piaci informálásra – szabad internetezési
lehetõség, integrált klub: zenehallgatás, beszélgetés, kézmûves foglalkozások, teaház és
táncház várja az érdeklõdõket. Mobil Pont programjuk a többségi oktatás különbözõ
színtereit célozza meg érzékenyítõ foglalkozások tartásával, szórakoztatóan figyelem-
felhívó programokkal a régió sokszínû rendezvényein. A 32 alkalomból álló fejlesztõ
tréningsorozat 4 modul keretében valósul meg – Egyéni és közösségi kompetenciák,
Családi élet, Környezettudatosság és a Munka világa – Debrecen város gyógypedagógiai
intézményeiben. Ezeken kívül kulturális estet, „Sötét Bál”-t, egész és félnapos progra-
mokat szerveznek a fiatalok számára. Nagy Margit Fehér Bot Alapítvány Rehabilitációs
és Oktatási Központ rehabilitációs igazgatója a Fehér Bot Alapítványnál történõ
felnõttkorban látássérültté vált személyek elemi és foglalkozási rehabilitációját ismertette.
„Esély az önálló életvitelre” címû projektjük az Észak-alföldi Régióban élõ látássérült
személyek életminõségének fejlesztését, munkaerõ-piaci esélyeinek növelését tûzte ki
hosszú távú célul. 366 látássérült személy számára nyújtanak elemi rehabilitációs
szolgáltatásokat, közülük 318 fõt készítenek fel az önálló életvitelre. Látássérültként
bárki térítésmentesen veheti igénybe a Fehér Bot Alapítvány Rehabilitációs és Oktatási
Központjainak szolgáltatásait. Az alapítvány komplex foglalkozási rehabilitációs
tevékenységének négy munkaterülete van: a célcsoport tagjai részére nyújtott szol-
gáltatások; a munkáltatókkal való együttmûködés; a partnerekkel történõ együttmû-
ködés; a szolgáltatás szervezéséhez kapcsolódó háttértevékenység. Munkájuk értékes-
ségét bizonyítja, hogy az elmúlt öt évben különbözõ képzésekbe közvetítettek 95 fõt, a
munkába helyezettek száma 86 fõ, és önállóan helyezkedett el 30 fõ. (Hódi Marianna
szakosztályvezetõ)
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Mozgásfogyatékosság-ügyi Szakosztály

A szakosztályi ülés a szomatopedagógiai szakdiagnosztika folyamatának elemzését,
áttekintését tûzte ki célul. A szomatopedagógiai tevékenységet segítõ állapotfeltárá-
sokat, vizsgálatok fajtáit, tartalmát, módját az életkor és a színtér szerinti feldolgozás
alapján közelítették meg kerekasztal, bevezetõ vitaindító elõadások, majd felkért
elõadók elõadásai alapján. A gyógypedagógia változó identitása és az ennek megfelelni
kívánó képzés a múlt hagyományaira épülõen, a jelen ismeretében képes csak megfe-
lelni a szakszerûségnek és a jövõ elvárásainak. Mindez a képzés belsõ tartalmának,
tantárgyainak összehangolt fejlesztését is megkívánja. A szakosztály ülése a
diagnosztikát ennek a folyamatnak a kiindulópontjaként értelmezte. Az életívet átfogó
megsegítés igénye, a szakember-képzés ilyen irányú tartalmi módosulásával együtt adja
a jövõ korszerû gyógypedagógiáját. 

A szakosztályi ülés elsõ felében a téma felvezetése a szomatopedagógia szakos
gyógypedagógus képzés és a hivatalos vizsgáló eljárások áttekintésével kezdõdött.
Bevezetõ elõadását Fótiné Hoffmann Éva fõiskolai docens, az ELTE BGGYK Szoma-
topedagógiai Tanszék mb. vezetõje tartotta abból a célból, hogy a hallgatóság tájékozott
legyen a gyógypedagógus-képzés változásait, jövõjét illetõen, különös tekintettel a
szomatopedagógiai szakirányra a BA és az MA képzések vonatkozásában. dr. Bernolák
Béláné a szomatopedagógiai szakdiagnosztika elveit értelmezte és mutatta be annak
helyét a képzésben a kezdetektõl napjainkig, utalva a képzés jelenlegi és jövõbeli
változásaira is. A szomatopedagógiai szakdiagnosztika értelmezését és folyamatát a
fogyatékossági folyamatból kiindulva építette fel és fogalmazta meg. A múltból kiin-
dulva elemezte a kórfolyamatot, a fiziológiás fejlõdést, valamint a terápiás folyamatot, a
jelen állapot alapján a rehabilitáció feladatait, és a jövõre vetítette ki a fejlõdés folya-
matát. A szomatopedagógiai szakdiagnosztika jellemzõibõl kiemelte, hogy a szükséglet
fejlõdés- és fejlesztésorientált, az egész személyiségre irányuló komplex rehabilitációt
célzó diagnosztika; a folyamat-analízis és a diagnosztika egysége. Kiemelte, hogy a
vizsgálat, a diagnosztizálás alkalmával figyelembe kell venni a kórfolyamatot, az
életkort, a személyes adottságokat, a vizsgálatra fordítható idõtartamot, a vizsgálat célját
és a környezetet. Mindezek befolyásolják a vizsgálat tartalmát és az alkalmazott
módszert. Az elõadás továbbá ismertette az egyes vizsgálati területeket, hangsúlyozva a
komplexitás, a csapatmunka szükségességét, illetve a vizsgálatot végzõk kompetenciáit.
Megfogalmazta, hogy a rehabilitációs folyamat eredményességének elemzése teszi csak
lehetõvé – szükség esetén – a tervezett terápiák módosítását is. Fekete Nóra a Mozgás-
vizsgáló Országos és Rehabilitációs Bizottságban végzett munka alapján ismertette a
mozgáskorlátozott gyermekek vizsgálatának hivatalos elemeit és a javaslattétel proto-
kollját. Kiemelte, hogy az intelligencia-vizsgálat, a felmérés csak 6 éves kor körül reális,
továbbá, hogy súlyosan sérült személyek elhelyezése, iskoláztatása még nem megfelelõ,
kevés a gyermekek elhelyezésére a lehetõség.

Góczán Szabó Ildikó – Mlinko Renáta közös elõadást tartott „A pszichodiagnosztika
korszerû eljárásai a szomatopedagógiai szakdiagnosztikában; átfogó vizsgáló
módszerek a korai fejlesztéshez” címmel. Az elõadás elsõ részében Mlinko Renáta
diagnosztikai tapasztalatokra épülõen, az egyetemi képzésben az új képzés tartalmait
„Korai neuroterápia és korai szomatopedagógiai intervenció” címû tantárgyon keresztül
ismertette. Beszámolt a tantárgy felépítésérõl, tartalmáról, hangsúlyozva a legkorábbi
diagnosztikára vonatkozó ismereteket. Az új tanegység célja, hogy a csecsemõ- és kis-
dedkorra irányuló szomatopedagógiai intervencióhoz szükséges egészségügyi,
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pszichológiai és más határtudományi ismeretek alapján holisztikus szemléletmódú
szakemberek kerüljenek a pályára. A fenti célok érdekében a tananyagtartalom három
tematikus egységet képez. Ezek: a korai anamnézis feldolgozásához szükséges
alapismeretek; a korai egészségügyi intézményi neuroterápiát követõ szomatopedagó-
giai intervenció; és a korai anya-gyermek kapcsolat a terápia idején. Az elõadók
továbbá vázolták a pszichológiai/pszichodiagnosztikai és szomatopedagógiai kompe-
tenciák határait. Góczán Szabó Ildikó az anya-gyermek kapcsolat sokrétûségére hívta
fel a figyelmet, rámutatva arra, hogy a korai fejlesztés alapjául szolgáló felmérésekben
milyen fontos és befolyásoló szerepet jelent az anya-gyermek kapcsolat és annak
megfelelõ elemzése, értékelése. Maiczenné Földi Réka – Németh Emõke a Gézengúz
Alapítvány moduláris ellátási modellje keretében mutatták be az összetett diagnosztikus
vizsgálatokat az egyénre szabott, holisztikus szemléletû ellátásba integrált vizsgáló
eljárásokat. Elõadásukban alátámasztották a diagnosztizálás folyamatosságát. A vizsgá-
latok eredményeit, a fejlesztési protokollt a szülõkkel együtt értékelik, beszélik meg.
Az érintett gyermek problémájának feltérképezése gyermekneurológiai-, ultrahang-,
pszichodiagnosztikai-, mozgásdiagnosztikai- és pedagógiai vizsgálat során történik.
A diagnosztikai szakteamet ennek megfelelõen gyermek-neurológus, gyermek-
radiológus, gyermekorvos, pszichológus, gyógytornász és gyógypedagógus alkotja.
Az elõadás a Gézengúz Alapítványnál használt diagnosztikai teszteket, eljárásokat mutatták
be, kiemelten és részletesebben a neuro-hidroterápia és a Huple® program szerepét az
összetett diagnosztikában, eredményes alkalmazhatóságát a neurológiai betegek diffe-
renciál-diagnosztikájában. Idézve az elõadót: a neuro-hidroterápia specifikuma abban
rejlik, hogy a vízben olyan minimál tünetek is felszínre kerülnek, amelyeket a száraz-
földön végzett vizsgálat során nem láthatunk; a Huple® speciális orvostechnikai eszköz
az idegrendszeri válaszreakciókat mutatja meg különleges egyensúlyi helyzetben. Szûcs
Erzsébet és Schubertné Lázárovics Izabella egy integráló óvodában felhalmozódott
tapasztalatok alapján mutatták be az általuk alkalmazott felmérõ és állapotrögzítõ
munkát, a dokumentációt segítõ tesztlapokat (Deák Ovi, Budapest). A komplex felmérõ
vizsgálatot hosszabb idõ után, több alkalommal végzik. A vizsgálati módszereket az
életkor szerint adaptálják (játékosság, eszközhasználat!). A komplex felméréshez, és
állapotelemzéshez a pszichodiagnosztika egyes elemeit is felhasználják. A budapesti
Deák Oviban 8 óvodai csoport van, minden csoport vegyes életkorú, ahova vegyes
diagnózisú sajátos nevelési igényû gyermekeket integrálnak, többek között mozgás-
korlátozott, viselkedés és magatartás zavaros, illetve enyhe fokú értelmi fogyatékos
gyermekeket nevelnek. Az óvodába való jelentkezéskor elõzetesen tájékozódnak a meg-
lévõ dokumentumokból és elbeszélgetnek a szülõvel a gyermek jelenlegi állapotáról.
Az anamnézis felvétele után, a gyermeket megfigyelik, és s rövid vizsgálat keretében
megtekintik a fiziológiás hely és helyváltoztató mozgásokat. A beszoktatás idõszaka
alatt végzett részletes vizsgálatok magukba foglalják a részletes anamnézis felvételt a
szülõvel, az óvodai csoportban történõ megfigyeléseket (megjelenés, játék, önkiszol-
gálási tevékenységek, beszéd, szociabilitás, viselkedés, magatartás, egyéni feladathely-
zetben való megfigyelések). Ezt követi a komplex szomatopedagógiai vizsgálat, amely
tartalmazza a mozgásvizsgálatot (nagymozgások, finommotorika), az érzékelés, észlelés
vizsgálatát, az értelmi képességek vizsgálatát és az önkiszolgálási, önellátási
tevékenységek vizsgálatát. A vizsgálati helyzetek kialakításánál mindig figyelembe
veszik, hogy a gyermekek számára a helyzetek jól érthetõek, biztonságosak legyenek.
A légkör empatikus, elfogadó, játékos legyen, az instrukciók adása igazodjon a gyermek
szókincséhez. Legyen a gyermek megfelelõen motivált. Fontos, hogy az eszközök
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színesek, érdeklõdést felkeltõek, kis méretûek legyenek. Szükség esetén speciális
székeket, asztalokat biztosítanak. Fontosnak tartják az utánzás szerepét, a feladatokat
lehetõség szerint apró lépésekre lebontva, többszöri ismétléssel végeztetik. A vizsgálati
eredményeiket írásban is rögzítik, illetve szövegesen – szomatopedagógiai szakvéle-
mény formájában. A vizsgálatok eredményei alapján készül a rehabilitációs terv az
állapotváltozásokról egyéni fejlõdési lapot vezetnek. Az óvónõk munkájának segítésére
minden szeptemberben úgynevezett „Káros és szükséges” elnevezésû lapot is készíte-
nek, amely tartalmazza a csoportjába járó sajátos nevelési igényû gyermekre vonatkozó
utasításokat. Olyan helyzetek, mozgásformák leírása tartozik ide, amely vagy ajánlott
vagy szigorúan tiltott, kerülendõ az adott kisgyermek számára. A gyermekek és szüleik
számára „Matricás füzet”-et vezetnek, melyben a gyerekek foglalkozásiról, az ott történ-
tekrõl informálják a szülõket. Év végén megismételik a vizsgálatokat és dokumentáljuk
a változásokat. Mlinko Renáta „Mozgáskorlátozott tanulók kognitív képességeinek
vizsgálata” címû elõadásában a WISC-IV Gyermek Intelligenciateszt mozgáskorlátozott
tanulók körében történt kipróbálásának tapasztalatait mutatta be. A szubtesztek
sorrendjében ismertette az adott populációra jellemzõ specifikumokat, a tipikus verbális
választendenciákat, valamint az adaptációs szükségleteket. Megállapította, hogy a vizs-
gálatok arra irányultak, hogy megismerjék a mozgásos tapasztalatszerzés szerepét a
megismerõ funkciók fejlõdésében. A szakosztályi ülés második felében a szomato-
pedagógiai megsegítést segítõ felmérõ eljárások gyakorlatát, a vizsgálatok fajtáit,
tartalmát, dokumentációját, azok fontosabb jellemzõit felkért elõadók dolgozták fel
életkor, színtér szerint. Csillag Ágnes – Tapa Gergely – Bartos Adél – Kovács Zsófia
elõadók „Egésznapos mozgásnevelés – ergoterápia a Mozgásjavító Általános Iskolában”
címû elõadásukban a szomatopedagógia régen hangoztatott céljának gyakorlati meg-
valósítását mutatták be annak alapján, hogy a budapesti „mozgásjavító” iskola új
lakóotthonos rendszerében hogyan lehet megvalósítani az önálló éltre felkészítést a
reggeltõl-estig való irányított mozgásneveléssel, az önálló tevékenykedés kialakításával.
Az iskola tanulóinak nagyon súlyos mozgásállapota indokolta, hogy az ismertetett prog-
ramban a tanórán kívüli tevékenységekre helyezték a hangsúlyt. A mindennapi
tevékenységek felmérése az iskola tanárainak közös, két hónapos megfigyelés alapján
történik, majd az önellátás megállapított szintje szerint kialakított tréningek alapján
végzik a fejlesztést. Reggel 6-8 és este 17-21 óra között az ergoterápiás munkacsoport
irányítása alapján gyakorolják a tanulók a közlekedés, öltözködés, étkezés, tisztálkodás
tevékenységeit. A beszámoló alapján az eredmények máris megmutatkoznak és remél-
hetõen a kialakított képességek a nyári szünet alatt is megmaradnak. Hainzmann
Zsófia a Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjában (MEREK) a fiatal felnõttek
rehabilitációja során alkalmazott diagnosztizáló módszereket és vizsgáló eljárásokat
ismertették, kiemelten hangsúlyozva az önálló életvitelhez szükséges készségek,
képességek felmérését. Az intézményben a komplex rehabilitációs folyamat a külön-
bözõ szakmai csoportok team-munkája révén valósul meg. A MEREK különbözõ
szakmai csoportjai team-munkában végzik a jelentkezõk felmérését. A team tagjai a
foglalkoztatási rehabilitációs, mozgásterápiás, pedagógiai és fejlesztõ, pszichológiai,
személyi segítés és a szociális munkások szakmai csoportjainak tagjai). Intézményükben
így a diagnosztizálást több színtéren, minden csoport saját szakterületének megfelelõ
kritériumok szerint végzi és végül a team tesz javaslatot az igazgatónak a kliens
felvételérõl vagy elutasításról. A felvételt kért személyek az elsõ konzultáció során
kerülnek „diagnosztizálásra”. Ekkor a cél átfogó kép nyerése a jelentkezõrõl és annak
eldöntése, hogy az adott élethelyzetében vajon a legoptimálisabb hely e számára a
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MEREK-ben való rehabilitáció. Amennyiben felvételre kerül az illetõ, megállapítják
milyen foglalkozásokon, képzéseken való részvételt tudnak kínálni számára. Az eddi-
gieknél is részletesebb teljes képességstruktúrát, funkcionális mûködést és lehetõsé-
geket megmutató, konkrét célok és feladatok kitûzését is tartalmazó vizsgálat a felvételt
követõen történik. A kliens köré szervezõdõ team a klienssel közösen állítja fel a fõ
rehabilitációs célt. Ennek megfelelõen alakítják a szakemberek a saját területükön
megvalósítandó részcélokat. A mozgásterápiás csoport szakmai sokszínûsége ellenére
(szomatopedagógus, konduktor, gyógytornász) egységes diagnosztizálást végez. Diag-
nosztizáló–felmérõ-adatlapot alkalmaznak. Az adatlap funkcionális szemléletû és a moz-
gásrehabilitáció területén kiemelt, az intézményen kívüli „felnõtt” élethez szükséges,
mindennapos tevékenységeket vizsgálja és dokumentálja (transzferek, önellátás,
közlekedés, önrendelkezés). Diagnosztizáló adatlapjukba beépítették a FNO bizonyos
kódsorait, a meglévõ funkciók felmérését és azok használatát a mindennapos tevékeny-
ségek körében, figyelembe véve a környezeti tényezõket. Gyõri Zsófia intézményvezetõ
asszony elõadásában a debreceni Immánuel Otthont mutatta be, amely közoktatási,
egészségügyi és nappali szociális szolgáltatásokat biztosít 75 halmozottan fogyatékos
gyermeknek és fiatalnak. Munkatársa Sarkadiné Koncz Nikoletta a fejlesztõ iskolai
foglalkozásokat és azokat megalapozó állapotfelmérõ eljárásokat ismertette. Külön is
meg kell köszönni az ún. „Kontakt tánc” gyakorlatát. A fekete-fehér színben, zenére járt
test – a testen tánc méltó befejezése volt az elõadásnak és méltó bemutatása az ott folyó
munkának. Köszönjük mindkettõjüknek! A szakosztályi ülés harmadik részében, a
„Fiatalok Fóruma” keretében három elõadás hangzott el. Karay Eszter szomatopeda-
gógia szakos hallgató szakdolgozatából a mozgásvizsgálat eljárásain túl bemutatta a
felsõ végtag diagnózisfüggõ funkcionális vizsgálatát. Székely Zsuzsa az egészséges
életmód jellemzõit kutatta felnõtt mozgáskorlátozottak körében, összehasonlítva a
sportoló és nem sportoló mozgáskorlátozott személyek ilyen irányú ismereteit. Lénárt
Zoltán „A mozgásnevelés hatására bekövetkezõ minõségi változások mérhetõsége hemi-
pareticus gyermekek felsõ végtagi mozgásaiban” címû elõadásában szakdolgozatának
alapjául szolgáló, a korai agykárosodás talaján kialakult mozgáskárosodások
motodiagnosztikájának problématikáját dolgozta fel. A mindennapos mozgásnevelési
gyakorlat oldaláról közelítette meg és vette sorra a központi idegrendszeri károsodások
esetén alkalmazott vizsgáló és kezelõ eljárásokat, mutatta be a kutatás mérési
metodikáját és rehabilitációs tervét. A vizsgálat célja egy olyan módszer kidolgozása,
alkalmazása és bemutatása volt, konkrét esetek, valamint kis létszámú csoportok jellem-
zésén keresztül, amely lehetõvé teszi a cerebralis paresisben szenvedõ, hemipareticus
gyermekek felsõ végtagi funkcióinak objektív értékelését. Az elõadó a vizsgálati
eredmények alapján alkotott véleményt a cerebralis pareticus gyermekek mozgás-
neveléséhez kapcsolódó vizsgálati és kezelési elvek továbbgondolásáról és lehetséges
módosításairól. Összefoglalóan elmondható, hogy szakosztályülésen elhangzott eladások
bemutatták a szomatopedagógia tevékenységet elõsegítõ állapotfelmérõ és azt rögzítõ
módszerek gyakorlatát. Az elõadások eredményeként megfogalmazható volt, hogy az
életkori sajátosságoknak megfelelõ, a szomatopedagógiai folyamatdiagnosztika részben
életkor és kóreredet-függõ, az állapotfelmérõ eljárások sokrétûségére, az elõremutató és
komplex folyamatdiagnosztikára a képzésben a hallgatókat fel kell készíteni. (Benczúr
Miklósné dr. szakosztályvezetõ)
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Pszichopedagógiai Szakosztály

A mintegy 41 fõ kolléga részvételével zajló ülés Hegyi Nóra klinikai szakpszichológus
esetbemutatásával kezdõdött, amiben az elõadó kitért az önkifejezés eszközeire az
egyéni terápiás folyamat során. Az elõadás során a résztvevõk megtudhatták azt, hogy
a kamaszokkal végzett terápia több szempontból is a gyermek és a felnõtt terápiák
határán helyezkedik el. Ez nem azt jelenti, hogy vegyesen használjuk a gyermek illetve
felnõtt terápiák lehetõségeit, sokkal inkább egy sajátos, mindkettõtõl különbözõ
attitûdöt kíván. A terapeuta ráhangolódása a fiatalra egyben azt is jelenti, hogy a
terapeutának a fiatal érettségének szintjére éppenúgy figyelni kell, mint szimbolikus
módon történõ megnyilatkozásaira. Az esetbemutatásban egy közel egy éves terápiás
folyamatot ismerhettünk meg, melynek során a fiatal verbalitáson túli közlésmódjának
különbözõ formái kerültek bemutatásra. Szintén nagy érdeklõdés kísérte Eigner Ber-
nadett fõiskolai docens (ELTE BGGYK Pszichopedagógia Tanszék) elõadását, amelyben
betekintést nyertünk a szülõi stressz hatása a korai anya és gyermek kapcsolat
alakulására. A gyermeki szelf fejlõdésének meghatározója a korai gondozó- gyermek
kapcsolat minõsége, a korai kapcsolat minõségét erõteljesen befolyásolhatják az anya
részérõl fennálló pszichés vagy pszichoszociális faktorok, melyek veszélyeztetõ ténye-
zõk lehetnek a kapcsolat alakulásában. Ilyen tényezõ a felfokozott szülõi stressz, mely
különbözõ okok miatt jelentõsen befolyásolhatja az anyai szerep megélését, felerõsítheti
a szorongást, összefüggésben lehet a post partum depresszió kialakulásával, a gyermek
elfogadásának nehézségeivel, ezen keresztül a kapcsolat zavarához vezethet. Az elõadó
kitért arra, hogy a szülõ-gyermek interakciókat egyre nagyobb mértékben állítják a korai
intervenciós programok fókuszába. A korai felismerést magas szülõi stressz-értékek
csökkentésével segíthetjük az anyákat az optimális szülõséghez vezetõ úton, megelõzve
a következményes kapcsolati és fejlõdési problémákat. Szakmai tapasztalatait és
módszertanát ismertette Szokodi Andrea: „Az értékelés lehetõségei és tapasztalatai zárt
intézeti fiatalok szocializációs programjában” címû elõadásában, amely egy
módszertani kísérlet tapasztalatait mutatta be. A javítóintézeti nevelõ (pedagógus) mun-
kájában meghatározó jelentõségû, hogy a növendékekkel elfogadtassa azt az
alaphelyzetet, amiért a bíróság részükre a javítóintézeti nevelés intézkedést alkalmazta.
Ezáltal jövõjük szempontjából hasznos tapasztalatokra tehetnek szert, támogatást
kaphatnak személyiségfejlõdésük elõsegítésében. Annak érdekében, hogy a fiatal a
fejlesztési folyamat aktív részese legyen, olyan értékelõ eljárást dolgoztak ki, ami
egyszerre alkalmas a társadalmilag is elfogadott és egyénileg is eredményes magatartás,
együttmûködés kialakítására, a pozitív viszonyulási módok elmélyítésére. Lakos Mária
Lujza mentálhigiénés szakember „Várakozás a hitben – szakrális jelenlét a viselkedés és
magatartás zavarral küzdõ serdülõk hétköznapjaiban” címmel tartott elõadást.
Az elõadó saját tapasztalatait, élményeit mutatta be képekkel és hanganyaggal kísért
elõadásában, amely a jelenlévõkre rendkívül nagy hatást gyakorolt. A téma és a
témaválasztás módja, szinte elõkészítette a záró elõadást, amit Nagy János drámape-
dagógus tréningelemekkel kísérve tartott „Drámapedagógia kriminalizálódott fiatalok
reszocializácója programjában” címmel. A részvevõk végezetül megtekintették a Sza-
bad álmok színháza címû filmet, majd megemlékeztek Dr. Volentics Anna munkás-
ságáról és a pszichopedagógia érdekében végzett szakmai küzdelmérõl. (Szarka Attila
szakosztályvezetõ)
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Értelmifogyatékosság-ügyi Szakosztály

A szakosztályi ülés elõadásai ezúttal három témakör köré szervezõdtek. Ezek: az
életminõség értelmezése és kutatása, a nevelés, tanítás gyakorlatának legújabb tapasz-
talatai, valamint a súlyosan és halmozottan értelmileg akadályozott gyermekek fejlesztõ
iskolája kötelezõ bevezetésének gondolatkörei. Az életminõség témájában Farkasné
Gönczi Rita „Életminõség kérdések a fogyatékossággal élõ személyeket érintõ új Polgári
Törvénykönyv tükrében” c. elõadása az életminõség kérdésében N. Nordenfelt-et idézte,
aki szerint az a boldogsággal azonos, és hétköznapi értelemben az élettel való elége-
dettséget, illetve elégedetlenség mértékét lehet vele meghatározni. Átfogja az életet az
egyéntõl a legtágabb környezetig. Az akadályozottsággal élõk életének vizsgálatában
fontos kiindulópontok: az önálló élet mozgalom, a normalizációs elv, a mainstreaming,
a szakmai paradigmaváltás, valamint az önrendelkezést, a szükségletek kielégítését szol-
gáló és minõségi ellátások vizsgálata. Az értelmi akadályozottsággal élõ emberek vilá-
gában ennek értelmezéséhez segítséget ad az ÉFOÉSZ „Örök” kézikönyve, illetve Hatos
Gyula 2008-as munkája. Tájékoztatott a törvényalkotás újdonságáról, az új Polgári
Törvénykönyv (2009. évi CXX. tv.) fogyatékos ügyi vonatkozásairól, (II. könyv. 16. –
40.§), illetve a döntéshozatallal, és a támogatással kapcsolatos új szabályokról. (2010. évi
XVII. és XVIII. tv.). Dr. Radványi Katalin – Dr. Csorba János és Regényi Enikõ Mária
„Az értelmileg akadályozott emberek életminõségének komplex vizsgálata – Tolna
projekt” az ELTE BGGYK Értelmileg akadályozottak pedagógiája Tanszéki Csoport és a
Gyógypedagógiai Kórtani Tanszék közös vizsgálata. A felmérés kérdéseinek elõzménye
egy 1994-es vizsgálat volt, a kutatást 2009-ben végezték. Három ápoló-gondozó otthon
és egy rehabilitációs intézmény összesen 579 „ellátott”-jából 269 fõ adatait elemezték,
ennek során áttekintették az egyes személyek fejlettségi, teljesítõképességbeli,
egészségügyi adatait, az intézetbe kerülés és maradás okait, kapcsolataik jellemzõit.
A jelen elõadás ezekbõl adott elõzetes adatokat, a teljes tanulmány publikálását a
következõ évre tervezik. Az adatok közel fele-fele arányban oszlanak meg nemek sze-
rint (férfi: 129 nõ: 140). Életkor szerint arányos csökkenés figyelhetõ meg (60. év felett
van a lakók 15,7%-a). A BNO besorolás és az IQ adatokból kitûnik, hogy a vizsgált
intézményekben nem csak értelmileg akadályozott emberek élnek (vö.: F 70-es BNO
kóddal 19%; IQ> 75 7%). Mentális képességekrõl (Raven vizsgálattal leginkább) 64,6 %-
ban, szociális képességekrõl 49,4%-ban kaptak adatokat (javarészt P-A-C-vel).
A környezet visszajelzése alapján az ellátottakkal kapcsolatosan fontos és érdekes ered-
mények például: a „teljesítõképességben” 3,3% nagyobb, 23,4% kisebb javulást, 41,6%
változatlan állapotot, valamint 29,3% romlást tapasztaltak. Ágyban fekvõ gondozott 4%.;
nem tudja eszközként használni az olvasást 60%, (viszont 40%-uk ismeri!); 30–40%-
ban küszködnek kommunikációs nehézségekkel. A praktikus készségeik (önmaguk
ellátásában való közremûködésben) viszonylag jók. Elgondolkodtató, hogy fontos és
lényeges adatok nagy arányban nem álltak a válaszadók rendelkezésére, pl. az IQ
adatok. Az eredmények alapján a vizsgálat készítõi több kérdést felvetettek, egyik
kiemelten fontos probléma, hogy nem vagyunk tisztában azzal, kik milyen súlyosságú
fogyatékossággal élnek ezekben az intézményekben. Ezért a súlyosan és halmozottan
sérült, bentlakásos otthonokban élõ emberekre vonatkozóan országos felmérést
javasolnak. Az értelmi akadályozottsággal élõ gyermekek, tanulók nevelésének,
tanításának újabb tapasztalatai témakörben elsõnek Nagy Júlia a salgótarjáni Illyés
Gyulánéról elnevezett intézménybõl „Szükségbõl erényt – mûhelymunka a salgótarjáni
gyógypedagógiai óvodában” címmel tartott gazdagon illusztrált, fontos gondolatokat
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felvetõ elõadást. Az iskola az egyetlen Nógrád megyében, ahol teljes körû gyógy-
pedagógiai ellátást kapnak a sajátos nevelési igényû tanulók. Óvodájuk egy többségi
óvoda épületében mûködik, ahol 57 kisgyermekbõl 43 halmozottan hátrányos helyzetû,
48 vállaltan a cigány népességhez tartozik. A sérülten fejlõdõ gyermekeket is a
természetes elfogadás légköre veszi körül. Mindemellett többféle károsodás figyelhetõ
meg eseteikben. Van köztük halmozottan sérült, halláskárosodott, autista gyermek az
értelmileg akadályozottak mellett. Az elõadó bemutatta sokrétû – egyéni fejlõdést elõ-
segítõ – munkáját, megjegyezve, hogy mindezek mögött sok egyéni ötlet, kreatív
pedagógiai munka áll, mivel a munkatársak nem nagyon tudnak akkreditált képzéseken
(pl. autizmussal kapcsolatosan) résztvenni. A fenntartónak ehhez nincs anyagi forrása,
az egész óvodai csoport évi 15,000 Ft-ot kap dologi költségekre. Innovatív szolgálta-
tások rendszerét tervezik, errõl a remélhetõen megjelenõ cikkükben beszámolnak.
A házigazdák debreceni intézetét Siteri Ildikó „A storyline módszer alkalmazásának
tapasztalatai értelmileg akadályozott tanulóknál” címû elõadásával képviselte.
Az idegen csengésû módszer-megnevezés (valahogy úgy értelmezhetõ, hogy történet,
cselekmény eljátszása) gazdag tárgyi, cselekvéssel erõsített feldolgozásban mindennapi
problémákat, döntéshelyzeteket állít a tanítás központjába, ösztönöz megoldásra.
Az elõadást mozgóképes szemléltetés színesítette. Az elõadó mindezt nagyon gazdagon,
a tárgyhoz illõen „mûvészi” feldolgozásban adta elõ. Horgosi Lea, a budapesti Bárczi
iskola tapasztalatait a mûvészeti nevelés lehetõségei alapján mutatta be. A szemet-lelket
gyönyörködtetetõ munkák bemutatására itt nincs lehetõségünk (részletesen ld.
Gyógypedagógiai Szemle, 2009/5., 377–379., valamint „Siker – Öröm – Fejlõdés”
tanulmánykötet, amelyhez Kajáry Ildikó igazgató asszony nagyvonalú adományaként a
szakosztály több érdeklõdõ tagja is hozzájutott. A társrendezõ hajdúböszörményi iskola
igazgatónõje Tóth Jánosné „Integrációs törekvéseink” címmel gazdagon dokumentált
elõadásban eredményekrõl számolt be, de kitért néhány nem kívánatos jelenségre is.
Elmondta, hogy idõszakos együttmûködésben (a többi iskolával közös rendezvények,
táncbemutatók, sportversenyek, kiállítások a tanulók munkáiból és közös nyári táboro-
zások, kirándulások) szervezõdtek. Rendszeresen együttmûködnek a mûvészeti
iskolákkal, ahova tanulóik eljárnak, a kézmûves foglalkozásokkal, a Hajdusági Múzeum
szervezte különféle alkalmakkor, múzeumi órákon, valamint a 11–12. osztályosok a
városban szervezett munkahelyi gyakorlatokon, ahol nem védett munkahelyeken együtt
dolgoznak más fiatalokkal. A nem kívánatos jelenségek körében kemény tapasztalatokat
szereztek azoktól a tanulóktól és családoktól, akik több éves „integrációs idõ” után
jönnek vissza az iskolába. Ilyenek, akiket kis településeken egyre növekvõ számban
vesznek be olyan iskolák is, akiknek erre sem engedélyük, sem felkészültségük nincs.
(Felméréseik szerint ezeknek létszáma az egy osztálynyi tanulólétszámot meghaladja a
környezõ településeken!) A felsõ tagozatokon többségben „magántanulókká” kény-
szerülnek, akik késõbb nehezen illeszkednek be az iskolai életbe. Az enyhén értelmi
fogyatékosokkal együtt járóknak „több esetben a személyisége sérül, visszahúzódókká,
félénkekké válnak, több esetben kudarcokat élnek át”, és végül a szülõk is belátják „a
sajátos iskolai modellbe való átvitel szükségességét”. Az értelmileg akadályozott tanulók
és az autisták esetében ezt támogatja a Hajdú-Bihar megyei Közoktatási Fejlesztési
tervben szereplõ állásfoglalás is. Ehhez a témához kapcsolódott a Szegedi Tudo-
mányegyetem Gyógypedagógus-képzõ Intézetében dolgozó Máténé Homoki Tünde
„Milyen feltételek között valósul meg az értelmileg akadályozottak integrációja a nem
számukra létrehozott iskolákban? Dél-Alföldi helyzetkép 2010-ben” címmel, valamint
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Kányási Hedvig az 50 éves fennállását ünneplõ girincsi iskola igazgatójának elõadása
arról, hogy az integrációnak milyen hatása volt az iskola tanulólétszámának
alakulására a 2005–2010-es években. E két elõadás felolvasására idõ hiányában nem
került sor, nagyon reméljük, mind a kettõ teljes szövegével találkozunk a Gyógype-
dagógiai Szemle következõ számaiban.

A fejlesztõ iskola témakörében felmerült, hogy immár másfél évtizede Magyaror-
szágon is az „értelmi akadályozottság” fogalmát olyan értelemben használjuk, amely
„alsó határ nélküli”, tehát a legsúlyosabban (és halmozottan) károsodott értelmi akadá-
lyozottakon is segíteni akar és – ha kellõ a felkészültség, az akarat - tud is. Idõszerû a
kérdés azért is, mert az elmúlt évek oktatásügyi rendelkezései szerint a „fejlesztõ iskola”
(ezen utóbbi gyermekek ellátására bevezetett forma) 2010. augusztus 31-vel kötelezõen
bevezetendõ. Aléné Kucsera Andrea igazgató helyettes (Békéscsaba), gyógypedagógus
és érintett szülõ, aki gyermekével együtt jelent meg az ülésen „Tapasztalatok a fejlesztõ
iskola kötelezõ bevezetésnek helyzetérõl” címmel tudományos felmérés eredményeit
mutatta be, a szülõk, az oktatási és szociális ellátó szervezetek, és az alkalmazók
szakmai felkészültsége oldaláról. Kiemelte a szülõk sokszor elkeserítõ szociális és
gazdasági helyzetét, a tájékoztatás hiányosságait, valamint a szervezeti és finanszírozási
anomáliákat. Bár hazánkban az utóbbi években elérhetõ és gazdag szakirodalom áll
rendelkezésre, ezt sok helyütt a munkájukat most kezdõk – és vezetõik – alig, vagy
egyáltalán nem ismerik. Az egri ápoló-gondozó otthonból Dr. Hompoth Emese orvos
igazgató és Apáti Éva mutatta be, hogy náluk az intézményben hogyan oldották meg a
fejlesztõ iskolai munkát. A tanárnõ a gyakorlatot, az igazgató asszony pedig a szervezés
sokszor megoldatlan kérdéseit ismertette meg a hallgatósággal. A gondok részben abból
erednek, hogy nem rendezték megnyugtatóan a helyzetet, hogy oktatási feladatot
telepítettek a szociális ellátás intézményébe. Az utóbbi években azután egyre nagyobb
gondot jelentett a csökkenõ anyagi támogatás, a szervezeti forma fenntartása. Úgy
véljük, hasznos lenne, ha szakfolyóiratunk a közeljövõben teljes terjedelmében megje-
lentetné ez utóbbi két elõadást (tanulmányt) is, még jobb lenne, ha erre egy tematikus
számot tudna szentelni.

Jelen beszámolóval búcsúzik a szakosztály vezetõje, az immár több mint másfél
évtizedes együttmûködéstõl. Meggyõzõdése, hogy az olyan széles gyógypedagógiai szak-
mai fogyatékossági népességcsoportnak, intézményhálózatnak az oktatás és a szociális
ellátás terén) mint az értelmi akadályozottsággal élõk pedagógiája, támogatása a
szakosztályi külön megjelenési fórum fontos eleme, ha magas szinten, korunk elvárásai
szerint akarjuk végezni munkánkat, és versenyképesek akarunk maradni a nemzetközi
fórumokon. Köszöni mindazon kollégák, szülõk, intézmények segítõ közremûködését,
akik hozzájárultak, és napjainkban is munkálkodnak a szakosztályi munka gaz-
dagabbá, érdekesebbé, vonzóbbá tételén. (Hatos Gyula szakosztályvezetõ) 

Tanulásban akadályozottak pedagógiája Szakosztály

A szakosztályi ülésen a korábbi évek tapasztalataihoz képest kisebb létszámban jelentek
meg a gyógypedagógusok. Megfigyelhetõ volt, hogy többségében azokból az
intézményekbõl érkeztek a szekció résztvevõi, amely intézményekbõl elõadást is
tartottak a kollégák. Bíztató tendenciának tûnik azonban, hogy olyan szakemberek is
érdeklõdnek munkánk iránt, akik nem gyógypedagógusként vesznek részt tanulásban
akadályozott gyerekek és fiatalok nevelésében-fejlesztésében. A szakosztályi program
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összeállításánál, az elõadások megválasztásánál a megújulás, az innovációk bemuta-
tására helyeztük a hangsúlyt. A szakosztályi ülést két egységre bontva igyekeztünk
bemutatni egyrészt a „I. Szervezeti és módszertani innovációk” területén aktív
intézmények munkáját, másrészt a technika fejlõdését a gyógypedagógia szolgálatába
állító innovációkat, „II. Innovációk az infokommunikáció eszközeivel” címmel. I.
Szervezeti és módszertani innovációk témakörben a szervezeti és módszertani megúju-
lásban több éve élen járó kaposvári Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Diákotthon és Módszertani Központ munkatársai évek óta elõadásokkal
igyekeznek bemutatni munkájuk szépségét és eredményeit. dr. Benczéné Csorba Margit
igazgató és Táskai Erzsébet Módszertani Központ vezetõ „A kompetencia alapú oktatás
a gyógypedagógiában a gyakorlat oldaláról” címmel mutatták be, hogy a tanulásban
akadályozott tanulók ellátására létrehozott gyógypedagógiai intézmények esetén
„túlélési technika is lehet a kompetencia alapú oktatás bevezetése és szervezése”.
A kompetencia alapú oktatás nem áll távol a gyógypedagógiától, mi sem bizonyítja ezt
jobban, mit az, hogy a szakmai programcsomag kidolgozásában sok gyógypedagógus
vett részt. Ez a programcsomag alapvetõen a differenciálásról, az egyéni képességfej-
lesztésrõl szól, amit az általános iskolák többsége „elfelejtett”, a gyógypedagógia pedig
évtizedek tapasztalatával rendelkezik ezen a területen. Ezt a tudást kihasználva
változhat/változik meg a gyógypedagógus kompetenciája, fejlesztõ szerepe mellett
elõtérbe kerül(het) a tanácsadói, szolgáltató szerep. Másik elõadásuk sokat sejtetõ,
sokak érdeklõdését kiváltó címe „A gyógypedagógia szerepe az agresszió kezelésében”.
Ez az iskolai agresszió terjedése kapcsán nemcsak a gyógypedagógia, de az egész
közoktatás egyik sarkalatos kérdése. Az Igazgató Asszony és Csikvárné Takács Anikó
gyógypedagógus szakértõ elõadásukban a gyermek, a pedagógus, a jelenségek oldaláról
közelítette meg a témát, majd a kortárscsoportok szerepérõl, az agressziót kiváltó csa-
ládi és társadalmi okokról beszéltek. A tanulók „áldozattá válása” („más”, szeg-
regálódott, bûnbakká vált, ideális bûnbak stb.), annak iskolai tünetei (szorongás, késés,
igazolatlan mulasztások, verbális agresszió, bezárkózás, deviáns csoportokhoz csapódás
stb.) felismerése elsõdleges az agresszió „kezelésében”. Kiemelt fontosságúnak ítélik
meg a kortárscsoportok szerepét, ami egyben lehetõségként is jelentkezhet az áldozattá
vált, agresszív fiatalok nevelésében. A szervezettebb szabadidõ, a sport és az ezekben
a csoportokban megtalálható kortárs segítõk, a szülõk (nagyon nehéz, de elérhetõ)
bevonása sokat segíthetnek a közösségi nevelésben. Mindkét elõadáson – az elméleti
megközelítéseken túl – az intézmény munkáját, a meglévõ pedagógiai/gyógypedagógiai
szakismeret átadásának lehetõségeit, az általuk kidolgozott képzéseket is igyekeztek
népszerûsíteni. II. A szervezeti és módszertani innovációk területén a nyíregyházi
RIDENS Szakképzõ Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium munkatársai – Demeterné
Fekete Marianna inkluzív pedagógus, munkaközösség-vezetõ és Zeleiné Lipcsei Tünde
szociálpedagógus – tartottak elõadást. Munkájuk elõterébe a szociális kompetenciák
fejlesztését állították, amit egy „Lakótréning program” megvalósításával realizáltak.
Elõször röviden meghatározták a programot: A modellt, amibõl a „lakótréning” kialakult
egy dániai tanulmányúton ismerték meg. Dán kollégáink már néhány éve rájöttek arra,
hogy a fogyatékos vagy hátrányos helyzetû fiataloknak nemcsak ismereteket kell
tanítani, hanem élni is meg kell õket megtanítani. Erre szolgál a „lakótréning”, ami azt
jelenti, hogy a fiatalok 3-5 fõs csoportokban egy-egy önálló – erre a célra kialakított –
lakásban élnek, és megpróbálják önállóan szervezni életüket. Ennek mintájára indították
el Nyíregyházán – pályázati támogatással – saját lakótréning programjukat. Ez azt
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jelenti, hogy a fogyatékos fiatalok (4-6 fõ) beköltöznek egy Nyíregyháza belterületén
lévõ lakásba, ahol önállóan szervezik mindennapi életüket. Itt vannak elõször a szülõtõl
és a kollégiumtól távol, ahol felelõsséget kell vállalniuk önmagukért és lakótársaikért.
A lakásban „laknak” (mosnak, fõznek, takarítanak, tanulnak és hasznosan töltik el
szabadidejüket). Fontos feladata mindenkinek az önellátás elsajátítása, és a normák
betartása. Ehhez a mentorok csak a legminimálisabb segítséget adják, és támogató
feladatokat látnak el. A program tapasztalatait röviden így jellemezték: eredményességét
leginkább az mutatja, hogy az a diák, akit eddig (12. évfolyamra jár) mindig kísértek
vagy hoztak az iskolába a szülei, az egy hónap eltelte után már otthonról is egyedül
képes járni az iskolába. Nagy eredmény az is, hogy a szülõk számára is megkönnyíti az
elszakadást, ami a tapasztalatok szerint nehezebb, mint a diák elszakadása a szülõi
háztól. A szülõ tudja, hogy gyermeke nincs magára hagyva, botlásainak még nincsenek
„életre szóló” következményei, így könnyebben képes elviselni az eddig „burokban
tartott” felnõtt gyermeke önállósodását. A program az iskolában nemcsak a konkrét
résztvevõk életében hozott változást, hanem minden diák odafigyelt a programban részt
vevõk tapasztalataira. A kollégiumba visszaköltözõ fiatalok sokat meséltek társaiknak
arról, hogy hogyan éltek, mire kell figyelni az önálló életben, ami jó hatással volt a
többiekre is. Õk is jobban odafigyelnek tetteikre, pénzköltéseikre, és – ami talán a
legfontosabb – egymásra. Kunhegyesi Ferenc roma festõmûvész, mint „nem szakmabeli”
„Multikulturális tartalmak a mûvészeti nevelésben” címû elõadásában magával ragadó
stílusban mutatta be a kiskõrösi iskolában végzett újszerû tevékenységét, a mûvészet
megismertetetését és hatásait a hátrányos helyzetû, tanulásban akadályozott fiatalok
személyiségére. Elõadását az alábbi Van Gogh idézettel fejezte be: „Minél többet
gondolkodom rajta, annál inkább érzem, hogy semmi sincs, amiben több mûvészet
lenne, mint szeretni az embereket.” Látványos befejezést jelentett az a „busman video”
címû klip bemutatása, ahol egy roma fiatal énekel érzéseirõl, életérõl. A DVD-felvétel
mintegy átvezetés volt második tématerületünkre. Az Innovációk az infokommunikáció
eszközeivel témát Virányi Anita Drs gyógypedagógus, az ELTE BGGYK Tanulásban
Akadályozottak Pedagógiája Tanszéki Csoport tanársegéde vezette be „Tanulásban
akadályozott „digitális bennszülöttek” címû elõadásával. Akik figyelemmel kísérik a
MAGYE konferenciákat, a mosonmagyaróvári konferencián már hallottak elõadást
Anitától ebben a témában, és számukra nem volt ismeretlen fogalom a „digitális
bennszülött”. Az elõadásból megtudhattuk, hogy ma már a tanulásban akadályozott
tanulónépesség számára sem újdonság, már nem „csoda” a számítógép, az internet a
tudás hozzáférésében. Fontos kérdést vet fel a tanulók jövõjének szempontjából az
elõadás alcímében felvetett kérdés: „támogatja-e az iskola az enyhén értelmi fogyatékos
gyerekek digitális fejlõdését?” Az elõadásban többek között felszínre kerültek olyan
kérdések, hogy milyen viszony van az intézményes oktatás résztvevõi és elemei, a
digitális környezet, az IKT és az enyhén értelmi fogyatékosnak minõsített gyerekek
között, milyen jellemzõi vannak a digitális létüknek, milyen különbözõségek és
hasonlóságok figyelhetõk meg köztük és az általános iskolás gyerekek között.
Eredményei további kutatásokra ösztönöznek, mert érdemes megvizsgálni, hogy milyen
az iskolai tanulási környezet, milyen különbségek figyelhetõk meg a tanulók digitális
eszközhasználatában, hogyan kommunikálnak online stb. Ezek a kutatások adják majd
meg a választ arra, hogy milyen „digitális bennszülöttek” valójában a tanulásban
akadályozott tanulók. Gencsiné Hullár Teréz és Spisák Judit, a nyíregyházi RIDENS
Szakképzõ Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium gyógypedagógusai „A Komplex
rehabilitáció a speciális szakiskolában, elektromos eszközök segítségével” címû
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elõadásukban azt mutatták be, hogy hogyan használhatók a korai fejlesztés során is
alkalmazott eszközök a speciális szakiskolában. Ilyen többek között az egészségügyi
rehabilitáció területérõl a MINISTIM-INTERSTIM gép, amely segítségével diadynamikus
áramos kezelés (fájdalomcsillapítás), galván áramos kezelés (gyógyszer, folyadék vagy
kenõcs bevitele), szelektív ingeráram (bénult, petyhüdt izomzat ingerlése) kezelés
valósítható meg. Fájdalomcsillapításra használják a Transcutan-elektro-nervo-stimuláció
/TENS/ rendszerét és az ULTRAHANG készüléket, utóbbi a kötõszövet lazítására is
alkalmas. Az INTERSTIM KLM-202 gép az interferenciás masszázsra szolgál, és szintén
fellazítja a szöveteket. A DR. BODY mágneses ágy alapprogramja fájdalmat csillapít az
ízületekben és az izomrendszerben. Egyéb programjai: relaxálás, rehabilitációs program,
immunerõsítés, anyagcsere serkentés, méregtelenítés. A Masszázspárna masszázs és
vibrációs masszázs alkalmazására szolgál, a 4 fokozatú kézi masszírozó gép az egész
test, vagy helyi masszírozásra ad lehetõséget. A komplex rehabilitáció területérõl
felvázolták még a gyógytorna, a vízágy és a masszázsfotel alkalmazását is. Sokat segít a
képzett terapeuta segítségével alkalmazott fény-hang terápia is. Ezek mellett említették,
hogy a speciális szakiskolában is jól alkalmazható a fejlesztésre a Varázsdoboz, a
Varázsbetû programcsalád, a Beszédmester is. A hallássérülteket Indukciós hurok, a
látássérülteket olvasótévé, képernyõnagyító és képernyõolvasó programok is segítik.
A kiskõrösi Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Egységes Módszertani Intézményének
kollégái, Mezõfi-Horváth Antónia pszichológus és Fischer Lászlóné gyógypedagógus
„Innovációs lehetõségek az audiovizuális stimulációs (AVS) rendszer alkalmazásával”
címû elõadásukban bemutatták a módszert és a fény-hang készüléket: Az eszközzel
végzett vizsgálataik szerint a beiskolázás elõtt álló, fény-hang terápiában, és ezzel
párhuzamosan gyógypedagógiai fejlesztésben részesülõ óvodáskorú gyerekeknél
intenzívebb fejlõdés tapasztalható a tanulási képességek területén a kontrollcsoporthoz
képest, akik fény-hang terápiában nem, csak fejlesztésben részesülnek. Az iskolába járó
tanulásban akadályozott tanulók halmozott képességzavaraira használt audio-vizuális
stimuláció rendszeres használata mérhetõ javulást hoz a kontrollcsoporthoz képest. Az
ép intellektusú, organikus háttérrel nem rendelkezõ óvodás korú gyerekekbõl álló
minta összességében intenzívebb fejlõdést mutat a mért mutatók mentén, mint a
speciális tanterv szerinti oktatásban részt vevõ tanulók. 

A szekcióülésen elhangzott elõadásokat érdekeseknek, újszerûeknek és hasznosnak
ítélték meg a résztvevõk. Megállapítottuk, hogy az elõadásokra több idõt lett volna
szükséges biztosítani, és jó lett volna, ha az elõadások után konzultációt is folytat-
hattunk volna az elõadókkal. Azt a kérés fogalmazták meg a szekcióvezetõ és a MAGYE
vezetése felé, hogy a jövõben a konferencia szervezésénél vegyük figyelembe ezeket
az igényeket. (Sum Ferenc szakosztályvezetõ)

Iskolaegészségügyi és Korai fejlesztés Szakosztály

Elõadásai tartalmának súlypontja a korai fejlesztés felé tolódott. A meghirdetett 11
elõadásból 8 került megtartásra – betegségek és párhuzamosan két szekcióba való
jelentkezés miatt. A szekció programja mindemellett változatos, érdekes, elgondol-
kodtató és problémafelvetõ volt. A viszonylag nagy termet az érdeklõdõk – 43 fõ – meg-
töltötték. 

Bicsákné Némethy Terézia igazgató (Nyitott ház Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézet, Zalaegerszeg) „Törvényesség, finanszírozás, és bírói ítéletek a korai
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fejlesztés elszámolásában” c. elõadásában ismertette a korai fejlesztés mûködését
szabályozó törvényeket, rendeleteket (a mindenkori költségvetési törvény (2009. évi
CXXX. Törvény III. melléklet 16. 2.2.); a mindenkori közoktatási törvény (1993. évi
LXXIX. törvény); a 4/2010. (I.19) OKM rendelet), és hangsúlyozta a költségvetési törvény
meghatározó szerepét. Bemutatta a Magyar Államkincstár által kért elszámolást, amely
nincs összhangban a Közoktatási Törvénnyel, ebbõl fakadnak a nem tisztázott
értelmezések, normatíva visszavonások. Ismertette a debreceni és a zalaegerszegi
bírósági ítéleteket, és az ebbõl következõ teendõket. Intézményükben nem fogadták el
az Államkincstár vizsgálati jegyzõkönyvét, mert az nem állt harmóniában a törvénnyel.
Fellebbeztek a regionális kincstárhoz, a fellebbezést visszautasították, ekkor került sor
a bírósági tárgyalásra – amit az intézmény fenntartója megnyert, a MÁK-ot új eljárásra
kötelezték. Ez a per mindannyiunk számára precedens értékû – bár Magyarországon
nincs precedensjog. Az elõadó fentieken kívül érintõlegesen bemutatta az új kormány
koncepcióját a korai fejlesztéssel kapcsolatosan. Hangsúlyozta a szakmai egyeztetés, a
szakma meghallgatásának fontosságát a törvényhozásban. A fenti elõadó egy másik
elõadás keretében ismertette a Magyar Koragyermekkori Intervenciós Egyesület céljait,
feladatait, melyben kulcsfontosságú feladat a szakemberképzés, az önálló szakmává
válás, az érdekképviselet, a minõségbiztosítás, a szakemberek kapcsolattartása, online
adatbázis létrehozása, a stratégia és szolgáltatásprotokoll kidolgozása. Gyirkis Ágnes és
Tóth Krisztina gyógypedagógusok (Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és
Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola Bukfenc Korai Fejlesztõ Egységes Nevelési Centruma,
Budapest) elõadásukban bemutatták az intézményükben folyó komplex korai
intervenció keresztmetszetét, mely felöleli a Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztikát,
komplex gyógypedagógiai fejlesztést, DSGM terápiát, Alkalmazott Alapozó Terápiát.
Beszámolójukat esetismertetéssel zárták. 

Fejes Gabriella szurdopedagógus (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
Hallássérültek Pedagógiája Tanszék, ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztõ
Módszertani Központ, Budapest) „A családdal történõ együttmûködés megvalósulása a
hallássérült kisgyermekek korai fejlesztése során” címû elõadásában bemutatta, hogyan
történik a család bevonása a korai terápiába. Ez a specifikus sérülés nemcsak az anya-
nyelv elsajátítását nehezíti, hanem erõsen befolyásolja az anya-gyermek kapcsolatot is.
A korai tanácsadás során a terapeuta kizárólag a családdal történõ együttmûködés révén
tud fejlõdést elérni a gyermek nyelvi- és kommunikációs képességeiben. Az anyát
megtanítja aktív megfigyeléseket végezni gyermekén. Segítséget nyújt, ötleteket ad és
támogatja a családot. A három felvázolt fejlesztési modell közül (gyermekcentrikus,
melyben nincs jelen a szülõ; koterapeuta; kooperációs) mindenképpen a kooperációs
modell javasolt, mely nem könnyû feladat, de a mindennapi tapasztalatokból kiderül,
hogy nagyon gyümölcsözõ. Köntösné Lõrinc Eszter és Lukács Szandra szurdo-
pedagógusok (Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola és EGYMI, Budapest) „Hallássérült
gyermekek utazótanári ellátása, korai fejlesztés a gyakorlatban” címû elõadásukban a
munkájuk során felmerülõ nehézségekrõl beszéltek: nincs megfelelõ korai szûrés,
felismerés, hallókészülék ellátás, a gyermekek késõn jutnak terápiához, késõn jutnak CI
mûtéthez, nincs hatékony kommunikáció az egyes szakterületek között. Feladatuknak
tekintik a védõnõi hálózat bevonását a munkába, tevékenységük szélesebb körû
reklámozását, a bölcsõdék számára segédanyagok készítését, honlapok, szülõi fórumok
létrehozását, hangsúlyozták a szülõk megnyerésének fontosságát. Égler Linda szoma-
topedagógus-logopédus (ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztõ Módszertani
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Központ, Budapest) „A Duchenne-féle izomdisztrófia korai ellátása – lehetõségek, célok,
feladatok és rehabilitációs kilátások egy gyógypedagógus szemével” címû elõadásában
nehéz, embert próbáló témát feszegetett. Fenti megbetegedés nem gyógyítható,
prognózisa igen rossz, a betegek 9-10 éves korukra kerekesszékbe kényszerülnek, a
szívizmok és légzést támogató izmok sorvadása miatt a kimenetel végzetes. Egy ilyen
betegséggel küzdõ kisgyermek ellátása pszichésen igen nagy teher a gyógypedagó-
gusnak is. Ugyanakkor a korai felismerés nagyon fontos, mert megnyújthatja a gyermek
aktív életszakaszát. Az elõadó felhívta a figyelmet a korai tünetekre (széles alapú járás,
futási nehézségek, lábujjhegyezés, Gowers-jel: guggolásból nehezen áll fel, kontrak-
túrák, kardiomiopathia, kóros elhízás). Bemutatta a rehabilitációs lehetõségeket ma-
gyarországon és külföldön, kiemelt hangsúlyt helyezve az interdiszciplináris team-
munka jelentõségére. Tunyogi Erzsébet (Tunyogi Gyógyító Játszóház, Budapest)
gyógypedagógus „A gyógyító játékterápiával a következõket értük el” címû elõadásában
4 koraszülött, agyvérzésen átesett gyermek esetismertetését mutatta be videófelvéte-
lekkel demonstrálva. Mind a négy gyermeknél a játékterápia igen korán megkezdõdött
és a körülményekhez képest igen szép eredményeket mutatott fel. Kisari Károly (Down
Egyesület, Nyíregyháza) szülõ, közgazdász elõadása a „Mindenkinek becsengettek”
programról igazi kuriózum volt a sok gyógypedagógus között. Szülõként más szemmel,
más nézõpontból és más megítéléssel nézi az általunk fogyatékos embernek mondott
társainkat. Mint mondta, õ nem veszi észre a fogyatékos embereket; embereket lát
különbözõ képességekkel. A „Mindenkinek becsengettek” program célja a kommuniká-
ciós fal lerombolása az épek és a fogyatékosok között, a „mentális akadálymentesítés”.
800 gyermek vett részt eddig a programban Nyíregyházán, Budapesten és Vácott. Heti
rendszerességgel közös projekteken dolgoztak. A komplex program a születéstõl a
munka világáig tart. A program fontos feladata korai fejlesztõ központok létrehozása,
integrált játszóházak mûködtetése, lehetõséget adni az ép iskolás gyermekeknek
fogyatékos társaik megismerésére, a környezet reakcióinak felmérése, híd építése a
többségi és a gyógypedagógusok között, fogadóképes táptalajt adni a kompetencia
alapú oktatás megvalósítására. Kulcskérdésnek tartja a pedagógusok elõkészítését.
Buday József fõiskolai tanár (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógy-
pedagógiai Kórtani Tanszék, Budapest) „Kissúlyú újszülöttek posztnatális növekedése”
címû elõadásában kérdésként vetette fel, hogy a kissúlyú, de nem iker újszülöttek
(small for date baby) növekedése hogyan alakul. A Homoki Növekedésvizsgálat anya-
gából dolgoztak. Hosszmetszeti vizsgálatuk eredményeit összevetették a Magyar Nem-
zeti Növekedésvizsgálat adataival. Úgy találták, hogy a kis súllyal született gyermekek
egy része jóval késõbb, csak a serdülõkor végére éri el az életkorukra jellemzõ átlagot.
(Melegné Steiner Ildikó szakosztályvezetõ)

Felnõttfogyatékosság-ügyi Szakosztály

A szakosztályi ülésen Balogh Zoltán vezérigazgató a Rehabilitációs foglalkoztatás ta-
pasztalatairól számolt be a Start Nonprofit Kft-nél, valamint Glatné Nagy Katalin
üzemvezetõ a „Felnõtt fogyatékos munkavállalók foglalkoztatása a Pirehab Nonprofit
Kft-nél” címû elõadásában ugyancsak munkahelyi tapasztalatokat ismertetett. A két
elõadást üzembemutató követte. Megfogalmazódott, hogy a speciális szakiskolákban
dolgozó kollégák számára ajánlott a szakosztályi ülésen való részvétel a továbbiakban,
mivel a tapasztalatok hasznosítása alapján lehetne biztosítani a folyamatos átmenetet
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a szakoktatás és a munkába állítás között; továbbá hatékonyabb lehetne a kétirányú
információcsere a munkaadók és a munkavállalók között, különös tekintettel a jövõben
pályakezdõ fogyatékos munkavállalók tartós foglalkoztatásának elõsegítésére. (Földes
Tamás szakosztályvezetõ)

A Logopédiai Szakosztály és a Magyar Fonetikai, Foniátriai és
Logopédiai Társaság közös szakmai programja 

A Logopédiai Szakosztály és a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság
Szekciójának két napos programja a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképzõ Fõiskola
elõadótermében zajlott június 25-én, pénteken, egész nap, és 26-án, szombaton,
délelõtt. Mindkét napon zsúfolásig megtelt az elõadóterem, amelynek hallgatói között a
gyógypedagógusokon kívül a rokon szakterületek szakemberei – orvosok, nyelvészek,
pszichológusok – is szép számmal helyet foglaltak. Örömteli érzés volt, hogy a fiatal
generáció is képviseltette magát: logopédus és nyelvész hallgatók, friss diplomások
egyaránt megtalálhatóak voltak a hallgatóság között. A pénteki nap dominánsan a
logopédiai köré épült, míg a szombati elõadások elsõsorban a társtudományok
eredményeirõl szóltak. Rövid összefoglalók bemutatásával próbáljuk visszaidézni ennek
a két napnak a szakmai pezsgését. Sajnos Debrecen város csodálatos hangulatát, a
szervezõ, vendéglátó intézmény kollégáinak segítõkészségét, a jó szervezést nem tudjuk
hitelesen visszaadni, errõl csak annyit mondhatunk, hogy „jól sikerült” konferencia volt.
Reméljük, hogy az elõadás-kivonatok azok számára is bizonyító erejûek lesznek, akik
nem lehettek részesei ennek az események. 

A 2010. június 25-i (péntek délelõtti) szakmai nap tartalma „Az artikulációs
zavarok megközelítésének változásai” témakörben zajlott. 

Mosányi Emõke – Gáll Edina: Az emberi hang és beszéd „gyógypedagógiai
védelmében” – Pillanatképek a magyar logopédia régmúltjából (Fõvárosi Beszédjavító
Intézet és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ, Budapest) címû elõadása
szerint a XXI. század gyógypedagógusa, logopédusa, ha visszanéz, láthatja, hogy
szakmánk kezdetén a megoldandó problémák pontosan olyan összetettek voltak, mint
napjainkban. A megoldás frissessége, a kezdetek egészben szemlélõ, lendületes tenni
akarása azonban belénk is új erõt önthet, hogy célunkat megvalósítsuk. Az elõdök útját
magunkénak tudva pedig mi is tovább juthatunk. Schulmann Adolf 1926-ban megtartott
elõadásának zárszavát ma is minden beszédért tenni akaró gyógypedagógus figyelmébe
ajánljuk: „Hiszem, hogy ebbõl az Értekezletbõl kifolyólag is sikerülni fog az illetékes
körök, a társadalom és a szülõk nagyobb érdeklõdését a kérdés iránt felkelteni és ez
nagyobb érdeklõdés szüli majd a több cselekvést a beszédhibások ügye javára”. (ci:t:
A Magyar Gyógypedagógiai Társaság II. Országos Értekezlete 1926. június 6-án). Polgári
Anett logopédus hallgató (Kaposvári Egyetem), 4,0–5,5 éves korú, tipikus beszédfejlõ-
désû gyermekek beszédszervi mûködésének vizsgálata c. kutatásában a vizsgálat célja a
diadochokinetikus mozgás sajátosságainak megismerése volt. A vizsgálatban 4–4,5,
valamint 5,0–5,5 éves korúak mintáját 15–5 fõs csoportok alkották nemenként is
hasonló megoszlásban. A diadochokinetikus beszédszervi mûködés vizsgálata beszéd
nélküli és a beszéddel kísért helyzetben történt. A beszéd nélküli vizsgálat során két,
ajakkal, illetõleg nyelvvel végzett ellentétes irányú mozgást kellett a gyermeknek
végrehajtani. A beszéddel kísért vizsgálatban különbözõ hosszúságú szótagok adott
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számú ismétlése volt a feladat. Az elemzés szempontjai a beszéd nélküli mûködésnél a
válaszok pontossága, valamint az ismétléshez szükséges idõtartam volt, a beszéddel
kísért vizsgálati résznél pedig az elõzõeken kívül a válasz koherenciája is. A rendel-
kezésre álló adatok alapján elmondható, hogy az idõsebb korosztályhoz tartozó
gyermekek átlagosan gyorsabb és pontosabb választ adtak mindkét feladatban. A fel-
adattípusokon belüli, valamint az adott csoporthoz tartozó gyermekek közti különbség
azonban figyelemre méltó volt. Zakariás Lilla logopédus „A beszéd szerzett apraxiája.
Önálló kórkép vagy társuló tünet együttes?” (Pest Megyei Flór Ferenc Kórház Neurológiai
és Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály, Kistarcsa) elõadásának célja a logopédiában
elhanyagolt területnek számító beszédapraxia terminológiai kérdéseinek, vizsgálatának
és terápiájának bemutatása. Mivel a kórkép entitását, afáziával való kapcsolatát
napjainkig számos vita övezi, az áttekintésben hangsúlyos szerepet kapott a tünetek, a
felismerést és elkülönítést segítõ egyedülálló sajátosságok ismertetése. Szó esett továbbá
néhány külföldön kidolgozott és elterjedten alkalmazott terápiás lehetõségrõl,
stratégiáról, módszerrõl. Sósné Pintye Mária – Fehérné Kovács Zsuzsanna „A fejlõdési
diszprakszia: diagnózis és terápia” (ELTE BGGYK Fonetikai és Logopédiai Tanszék)
kérdéseit tárgyaló elõadásukban felvetették, hogy az artikulációs zavarok kezelésében
a szakembereknek nagy nehézségeket okoz az orofaciális diszpraxia felismerése,
kezelése. Az elõadás röviden áttekintette a diszpraxiára irányuló kutatásokat. A bemu-
tatásra került program és a hozzákapcsolódó kártyasorozat hatékony segítséget nyújthat
a beszédszeri mûködés tervezésének és kivitelezésének támogatásában. Az új módszer
és eszköz bevezetésének kettõs célja van: egyrészt frissíteni a logopédusok elõkészítõ
gyakorlatainak módszertani tárházát, és lehetõvé tenni, hogy az otthoni gyakorlásban a
szülõ kompetensen tudjon segíteni gyermekének. Másrészt a beszédhangok képzésé-
nek nehézségi fokozatait figyelembe vevõ ajak-és nyelvgyakorlatokból szisztematikusan
felépített rendszerbe foglalni a már ismert és az új gyakorlatelemeket, és ezzel lehetõvé
tenni az egyénre szabott, kis lépesekben haladó fejlesztés tervezését és kivitelezését.
Az elõadás egy kidolgozott logopédiai kezelési mód és eszköz bemutatásával kívánta a
téma és a fejlesztés iránti érdeklõdést felkelteni. Gavallér Anita logopédus hallgató
„A nyelési rendellenességek, a pöszeség és az ezekhez társuló fogazati eltérések össze-
függései” témájáról számolt be. Ismeretes, hogy a nyelvlökéses nyelés felismerése, vala-
mint terápiája leginkább az óvodásokat és kisiskolásokat érinti. Míg ennél a korosz-
tálynál spontán javulással is számolhatunk, késõbbi életkorban, a növekedés befeje-
zõdése után, már csak a komplex terápia eredményezhet javulást. A vizsgálat célja a
középiskolás korosztályban a nyelési rendellenességek, a pöszeség, az ezekhez társuló
fogazati és artikulációs eltérések, és a köztük lévõ összefüggések feltárása volt.
A vizsgálatok Nyíregyházán két középiskolában (szakiskolában és egy gimnáziumban)
folytak, 152 tanuló bevonásával. A vizsgálat egyrészt az anamnesztikus adatokra, más-
részt a fogazatra, a nyelésre és az artikulációra irányult. Az eredmények egyértelmûen
mutattak rá ezek összefüggéseire még ebben az eddig nem vizsgált korosztályban is. Az
írott nyelvi zavarok megközelítésének változásai témakörben (ELTE BGGYK Fonetikai és
Logopédiai Tanszék) Lõrik József – Majercsik Edit: A fonológiai tudatosság debreceni
vizsgálatáról számolt be. Az írott nyelv (az olvasás és írás) elsajátítása az iskolás gyer-
mekek egyik legnagyobb teljesítménye. Hazai és nemzetközi tapasztalatok azt mutatják,
hogy az ezt megtanulni igyekvõ gyermekek között jelentõs különbségek vannak, ezeket
a különbségeket pedig már az óvodáskor végén fel lehet ismerni. A gyermekek közötti
eltérésekrõl és a majdani olvasás- és írásteljesítmények összefüggésérõl beszámoló kuta-
tások szerint elsõsorban a nyelvi (fonológiai, morfológiai-szintaktikai, lexikai-
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szemantikai stb.) mûveletek végzésében tapasztalható sikertelenség okolható az
olvasási-írási kudarcokért, a (fejlõdési) diszlexiáért, diszgráfiáért. A nemzetközi ered-
mények ellenére a magyar logopédiai gondolkodásban az 1970-es évektõl máig a
nyelvtõl független vizuális és finommozgási teljesítmények állnak az olvasás-írás
zavarainak megelõzése középpontjában. Az elõadás ismertet egy eljárást (és elõzetes
eredményeit), amely az iskolába lépõ gyermekeknek azokat az – elsõsorban nyelvi –
képességeit vizsgálja, amelyek az olvasás-írás megtanulásához szükségesek. A vizsgálat,
amelyet Debrecen város és környezõ településeinek logopédusai végeztek 100 iskolába
lépõ gyermekkel (innen a címben megjelölt elnevezés), a következõ területekre terjedt
ki. a) Aktív szókincs: antonima- és hiperonimamegnevezés. b) Verbális emlékezet:
szám- és szóismétlés. c) Fonológiai feldolgozás: álszóismétlés. d) Morfológiai-szintak-
tikai manipuláció. e) Fonológiai manipuláció. Az eredmények azt mutatják, hogy a
vizsgálat megfelel a pszichometriai követelményeknek, alkalmas arra, hogy az isko-
lakezdés elõtt álló gyermekek olvasáshoz és íráshoz szükséges nyelvi képességeinek
megismerése révén megbecsüljük a várható olvasási és írási nehézségeket.
A szakosztályi ülés a képzés változásait is tárgyalta. Errõl Lajos Péter fõiskolai tanár
(ELTE BGGYK Fonetikai és Logopédiai Tanszék) „Változások a logopédus képzésben” c.
elõadásában számolt be. Áttekintette a logopédus képzés rövid történetét, az aktuálisan
körvonalazódó feladatokat és célokat, amelyek már a gyógypedagógus alapképzés (BA)
logopédiai szakirány tapasztalatainak tükrében fogalmazódtak meg. 

Péntek délután két szakmai mûhely nyújtott tájékoztatást a kollégáknak nagy
érdeklõdés mellett. Az 1. Mûhely elõadói, Horváthné Moldvay Ilona és Gárdonyiné Kocsi
Ilona.

Logopédusok, közoktatási szakértõk, Rétság Kistérség Egységes Pedagógiai Szak-
szolgálat igazgatója, és a Székesvehérvári Beszédjavító Intézet igazgatója a logopédiai
tevékenység ellenõrzésével kapcsolatos jogszabályi háttérrõl, a fenntartói kötelezett-
ségrõl, a szakmai, tanügyigazgatási, és dominánsan a hatósági ellenõrzésekrõl szóltak.
Tapasztalataik összefoglalásával különösen a szakszolgálatok vezetõinek, minõségügyi
szakembereinek, szakértõknek adtak kiváló támpontokat mindkét – ellenõrzõ és
ellenõrzött – szerephez. 

A 2. Mûhely: Augmentatív és alternatív kommunikáció témában a Bliss Alapítvány
Segítõ Kommunikáció-módszertani Központ munkatársainak közremûködésével zajlott. 

A mûhely igen népszerû volt nem csak a logopédusok, hanem a konferencia más
szakterületeinek képviselõi körében is. A kiemelkedõen szervezett és szemléltetett
mûhelyben betekintést nyerhetett a hallgatóság az augmentatív és alternatív
kommunikáció lehetõségeibe és az e köré szervezõdõ segítõ tevékenységbe egyaránt. 

A 2010. június 26-i (szombati) szakmai program:
dr. Szentkúti Gabriella – Bajnócziné Szucsák Klára – dr. Tamás László: A hangszalag-
és gégebénulások foniátriai vonatkozásai. (Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Fül-Orr-
Gégészeti Osztály) Az elõadás célja a hangszalag- és gégebénulások foniátriai ellátá-
sának bemutatása volt. 2005. január elsejétõl 72 beteget vizsgáltak és kezeltek a
Foniátriai Ambulancián. Vizsgálták a recurrens paresisek okait. A betegek gégestatusát
digitláis videoendoscopos és stroboscopos technikával rögzítették. Értékelték a betegek
hangját (hangindítás, hangszín, hangtartás), a pareticus oldali hangszalagrezgések meg-
tartott vagy hiányzó voltát, a záródás mértékét. Kezelésük során ultrahangos ingerlést
és hangterápiát alkalmaztak. Felvételek bemutatásával demonstrálták a terápia ered-
ményeit. Ezek alapján levonható következtetéseink: 1. hangszalagbénulások esetében
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kiemelkedõ fontosságú a mihamarabb megkezdett terápia. 2. friss paresis esetén gyors
javulást eredményez a hangszalag ultrahangos ingerlése. Bajnócziné Szucsák Klára* –
dr. Szentkúti Gabriella** – dr. Markó Alexandra*** – Gráczi Tekla Etelka****: A hang-
terápia eredményességének vizsgálata diszfóniás betegeknél (* Semmelweis Egyetem
Fül-Orr-Gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinika, ** Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház Fül-Orr-
Gégészeti Osztály, *** Eötvös Loránd Tudományegyetem Fonetikai Tanszék, **** MTA
Nyelvtudományi Intézet Fonetikai Osztály) c. elõadása szerint számos kutatás elemezte,
hogy milyen akusztikai vagy/és percepciós beszédjellemzõkkel írható le a beszédte-
rápia hatékonysága; milyen terápiatípus és milyen mértékben segíti a beteg beszéd-
gyógyulását; milyen különbségek jellemzik az egyes diszfónia típusokban elérhetõ
hatékonyságot. A jelen kutatásban 10 (funkcionális, illetve organikus) diszfóniás beteg
terápiáját követték nyomon. Hangfelvételeket készítettek az egyes beszédtréningek
alkalmával a hangterápia elõtt és után. A felvételeken akusztikai méréseket végeztek a
Praat programmal. Vizsgálták a jel-zaj viszonyt, a jitter és a shimmer értékeit. Statisztikai
módszerekkel összevetették a terápia eredményességét az organikus és a funkcionális
diszfónia esetében, illetve elemezték az összefüggést a terápia idõtartama és az elért
eredmények között az SPSS segítségével. A kutatás segítségével objektív adatok
nyerhetõk a terápia hatékonyságáról, így eredményei hozzájárulhatnak egy egységes
magyar hangterápiás protokoll kialakításához. Beke András: Magánhangzó-idõtartamok
nagyothalló gyermekek spontán beszédében (MTA Nyelvtudományi Intézet) c. elõadása
kiemelte, hogy a halláscsökkenés nemcsak a beszédfeldolgozás folyamataiban okoz
nehézségeket, hanem befolyásolja a beszéd kivitelezését is. A szupraszegmentális
szerkezet jellegzetes eltérései mellett a beszédhangok ejtése is módosul a nagyothalló
gyermekek beszédében. A magánhangzók nemcsak minõségükben különböznek a
tipikus beszédfejlõdésû gyermekekétõl, hanem valószínûsíthetõen idõtartamukban is
eltérõ mintázatot mutatnak. A jelen kutatás arra a kérdésre kereste a választ, hogy a
halláscsökkenés milyen jellegû eltéréseket okoz a magánhangzók idõtartamaiban.
Az elemzéshez 10 hallássérült (idegi és kevert típusú, 50 dB feletti halláscsökkenés)
általános iskolás és 10, korban illesztett ép halló általános iskolás gyermek spontán
beszédét rögzítették. Az annotálást követõ akusztikai mérések a Praat és a MATLAB 5.0
szoftverrel történtek. A statisztikai elemzéseket az SPSS 13.0 szoftverrel végezték.
A kutatás eredményei – a hallássérültek beszédére jellemzõ paraméterek meghatáro-
zásával – hozzájárulhatnak a beszédfejlesztõ terápia pontosításához, különös tekintettel
a magánhangzók idõtartamára. Horváth Viktória: Megakadás jelenségek nagyothalló
gyermekek spontán beszédében (MTA Nyelvtudományi Intézet): A halláscsökkenés
elsõsorban a beszédfeldolgozás folyamatait korlátozza, de befolyásolja a beszéd szeg-
mentális és szupraszegmentális szerkezetét is. Az auditoros visszacsatolás hiánya
artikulációs hibákat és a kommunikációs nehézségek miatt nyelvi zavart eredmé-
nyezhet, érintve a felsõbb tervezési szinteket is. A tervezési folyamatok mûködésére a
felszíni szerkezetben elõforduló diszharmonikus jelenségek utalnak, ezért a jelen
kutatás célja a nagyothalló gyermekek megakadás jelenségeinek feltérképezése. A
kutatáshoz 10 hallássérült (idegi és kevert típusú, 50dB feletti halláscsökkenés) általános
iskolás és 10, korban illesztett ép halló általános iskolás gyermek spontán beszédét
rögzítették. A vizsgálat során a spontán beszédben elõforduló megakadások típusait és
arányait adatolták, elemezték, továbbá az önjavítási stratégiákat. Az adatok
feldolgozását a Praat 5.1 és az SPSS 13.0 szoftverekkel végezték. Az eredmények
rávilágítanak a nagyothalló és ép halló gyermekek nyelvi tervezési folyamatainak
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különbségeire, illetve az önmonitorozási és önjavítási folyamataik jellegzetes
mintázataira. Gyarmathy Dorottya: Tipikus és atipikus diszharmónia-feloldási stratégiák
(MTA Nyelvtudományi Intézet, Fonetikai Osztály) A spontán beszédet a beszédtervezés
és a kivitelezés diszharmóniájának, illetõleg az egyes szintek mûveleti összehan-
golatlanságának következtében különféle megakadásjelenségek akasztják meg. Ezek a
beszélõnek a hiba felismerésére és javítására, a hallgatónak pedig a közlés feldol-
gozására biztosítanak megfelelõ idõt. A beszédprodukciós folyamat során alkalmazott
problémamegoldó stratégiák univerzálisak, de nyelvspecifikusak is egyben.
Az elõfordulási gyakoriság szempontjából jellemzõ individuális eltéréseket mutathatnak.
A beszélõ bizonytalanságát jelzõ ismétlések és újraindítások a spontán beszéd jól ismert
velejárói. Abban az esetben azonban, ha elõfordulásuk feltûnõ mértékben megnö-
vekszik, felmerül az esetleges beszédzavar lehetõsége. Az elõadás választ keresett arra,
hogy az említett két megakadástípus megnövekedett elõfordulása utalhat-e a dadogás
fennállására, s ha igen, ez mivel indokolható. Az eredményeink hozzájárulhatnak a
dadogás, illetve a hadarás sajátosságainak pontosabb megismeréséhez. dr. Révész Péter
– prof. dr. Gerlinger Imre – prof. dr. Pytel József: Fiatalság és az mp3 lejátszók- fokozott
kockázat, kevés óvintézkedés (Pécsi Tudomány Egyetem, Fül-Orr-Gégészeti, Fej-
Nyaksebészeti Klinika): Az elemzés célja a fiatalok zenehallgatási kultúrájának
bemutatása hallásukat veszélyeztetõ és azt óvó zenehallgatási szokások alapján,
valamint-e szokások összefüggéseinek vizsgálata demográfiai, szociológiai, használati
gyakorisági sajátosságokkal. Anyag és módszer: 2009 évben 195, többségében gim-
nazista, kisebb részben egyetemista fiatalt (15-25 évesek) kértek meg a zenehallgatási
szokásokról szóló kérdõív névtelen kitöltésére. A kérdõívben szereplõ hangerõsség
szintet hangosnak minõsítették a grafikusan állítható hangerõ szabályozó három-
negyedét elérõ, azt meghaladó hangerõ esetén (85 dB felett). A hordozható zenelejátszó
használatára irányuló kérdések közé pszichológiai célú kérdések is kerültek, felvetve az
LMDD (loud music dependency disorder) problémakörét. Eredmények: 93,8%-a a
résztvevõknek hallgat fül/fejhallgatón keresztül zenét; 49,7% gyakori felhasználó, 49,2%
hangosan (háromnegyed hangerõn és afelett) hallgatja lejátszóját, és mindössze 12,3%-
uk használja a túlzott hangerõt korlátozó funkciót. A gyakori felhasználók közel
négyszerese hallgatja hangosan lejátszóját a hordozható készüléküket ritkán hallgató
csoporthoz képest. A gimnazisták közel másfélszer gyakrabban hallgatják hangosan
lejátszójukat az egyetemistákhoz képest. A nemzetközi adatok alapján elõnyben része-
sített fejhallgató használata mindkét korcsoportban hasonlóan alacsony, 11,8%.
A megkérdezettek több mint 85%-a nem szívesen mondana le a zenehallgatási szoká-
sairól. A gimnazisták 99,3%-a hallott a túlzott hangerõ káros hatásairól, de 50,3%-uk
nem mindig, vagy egyáltalán nem figyel erre, az egyetemisták közül mindenki tisztában
van a kockázattal, 41%-uk azonban nem figyel következetesen erre. Konklúzió: Az mp3
készüléket használó fiatalok gyakran hallgatják lejátszójukat halláskárosodást okozó
hangerõsségek mellett, és ritkán alkalmaznak védõ funkciót. Jellemzõen a
megkérdezettek több mint 90%-ának baráti köre is használ hordozható zenelejátszót,
többségük nem mondana le szívesen errõl a zenehallgatási módról. A kérdõívre választ
adók tisztában vannak hallásukat veszélyeztetõ szokásukkal, azonban a gimnazisták
fele nem végez óvintézkedést. A gyakori felhasználók gyakrabban hallgatják hangosan
lejátszójukat, miközben a zajártalmat korlátozó védelmi opciót ritkán alkalmazzák
készülékükön. A fiatalok többsége nem tart szünetet zenehallgatás közben. A fejhallgató
használata – bár elõnyösebb volna – nem terjedt el a megkérdezettek körében. dr.
Pataki László és tanítványai – Biszak Anita, Bús Ágnes, Kriston Annamária: A hallási
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diszkrimináció zavarai, megkésett beszédfejlõdés, szenzoros diszfázia, autizmus estén
(ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Kórtani Tanszék):
Az elõadók ismertették az egyes frekvenciákra korlátozott hypersensitiv hallás
jelenségét, a beszédértésre gyakorolt hatásait, diagnosztikus eljárásaikat, valamint a
korrekt diagnózis alapján végzett „Hallásébresztés“ terápia eredményeit.

A konferencia zárásaként, a Magyar Fonetikai Foniátriai és Logopédiai Társasággal
közösen, ebben az évben is átadásra került a 35 év alattiak „legjobb elõadás díja”,
amelyet dr. Révész Péter: „Fiatalság és az mp3 lejátszók – fokozott kockázat, kevés
óvintézkedés” címû elõadása érdemelte ki a bírálótestület szavazatai alapján. A hall-
gatóság is egyértelmûen alátámaszthatja a döntés helyességét. A fiatal kutató a tartalom
és a forma összhangjára törekedett, amelyet még a témához és a helyhez illõ szellemes
humor is fûszerezett, a jelenlévõk legnagyobb megelégedésére. (Fehérné Kovács
Zsuzsanna szakosztályvezetõ)

Összefoglalva: a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete igen jó szakmai színvonalú,
tartalmas, jól szervezett konferenciát tudhat a magáénak, s ezért külön köszönet illeti
ezúton is a szervezõket, Szabó Imre igazgató urat és a debreceni Bárczi Gusztáv
Egységes Gyógypedagógiai Intézmény munkatársait. A szakosztályok többsége élt azzal
a lehetõséggel, hogy a szakterület speciális szempontjait figyelembe véve szakmai
javaslatokat fogalmazott meg a döntéshozók számára. Ezek összesítésre kerültek, de a
Gyógypedagógiai Szemle jelenlegi számában, részben terjedelmi okok, részben pedig
szakterületi hiányosságok miatt most nem kerülnek közlésre. A MAGYE vezetõsége a
szakosztályvezetõk közremûködésével ezeket 2011 elején úgy pontosítja, hogy azok a
döntéshozók számára betekintést jelentsenek az egyes szakterületek problémáiba, a
megoldást igénylõ feladatokba és járuljanak hozzá a fogyatékos személyek társadalmi
beilleszkedésének hatékonyabb elõsegítéséhez, a gyógypedagógiai szolgáltatások
körének biztosításához. 

Gereben Ferencné

A GYOSZE régi és újabb számai kaphatók:

Krasznár és Fiai Szakkönyvesbolt

1071 Budapest, Damjanich u. 39.

Telefon: (1) 322-1485, (1) 322-1485

E-mail: krasznaresfiai@t-online.hu
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Kellemes karácsonyi ünnepeket 

és békés, boldog új esztendõt kívánunk 

minden kedves Olvasónak!

Kedves Kollégák!

A MAGYE tagdíja: 
aktív dolgozók számára: 2 800 Ft/év
nyugdíjasok számára: 1 800 Ft/év

Kérjük tagjainkat, hogy a 2011. évi tagdíjat, illetve aki még nem fizette be, a 2010.
évi tagdíjat a 11707024-20094959 bankszámlaszámra szíveskedjenek átutalni.

Egyéni megkeresésre csekket küldünk (MAGYE 1071 Budapest, Damjanich u. 41-43.).

Felvilágosítás kérhetõ Simon Tímeától a magye.1972.17@gmail.com e-mail
címen.

A MAGYE-val kapcsolatos egyéb információk a fenti levél- és e-mail címen
kérhetõk.
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