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2010-ben hiánypótló szakkönyvvel bõvült
az értelmileg akadályozottak pedagógiája
szakirányon tanuló hallgatók és az ezen a
területen dolgozó gyógypedagógus szak-
emberek tankönyveinek kínálata.

A szerkesztõ, Radványi Katalin az ér-
telmi akadályozottság mint általános foga-
lom bemutatásától a kórtani elváltozá-
sokon és a koragyermekkori intervenció
lehetõségein át jut el az iskolai fejlesztés
legfontosabb kompetenciaterületeinek
fejlesztési bemutatásához és a súlyosan-
halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesz-
tésének lehetõségeihez.

A szerzõk valamennyien szakterületük
ismerõi, akik eddigi tapasztalataik összeg-
zését adják a tanulmányokban.

Az értelmi akadályozottság bemuta-
tását, a hazai és nemzetközi pedagógiai
nomenklatúra változásainak és ajánlásai-
nak ismertetését Hatos Gyula vállalta ma-
gára, amelyet a tõle megszokott alapos-
sággal és körültekintéssel végzett.

A kórtani sajátosságok megismerését Fogarasi András tanulmánya segíti szemléletes
képekkel illusztrálva.
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Czeizel Barbara a koragyermekkori intervenció rendszerét, Juhász-Tóth Zsuzsa
a korai életkorban végzett DSGM kezelés hatásait és eredményességének feltételeit
mutatja be.

Az ELTE BGGYK Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszéki Csoport mun-
katársai, Barthel Betty, Mede Perla és Regényi Enikõ Mária az iskoláskor legalapvetõbb
kompetenciáinak (olvasás, írás, számolás, mozgás, játék) fejlesztését segítõ eljárások
bemutatását vállalták magukra.

Regényi Enikõ Mária tanulmánya a súlyosan-halmozottan akadályozott gyermekek
fejlesztésének módszereit, míg e terület külföldi kitekintését Erdélyi Andrea írása mu-
tatja be.

A tankönyv utolsó fejezete egy rendkívül aktuális és sok szakembert foglalkoztató
témát boncolgat, ez pedig a társuló autizmus jelensége, amely a pedagógiai munka
jelentõs módszertani adaptálását és rugalmas, kreatív alakítását igényli, ehhez a mun-
kához ebben a szakkönyvben segítséget és ötleteket kaphatunk.

Összességében elmondható, hogy az értelmileg akadályozott gyermekek és fiatalok
fejlesztésében nincs egyetlen és üdvözítõ megoldás, minden tevékenységet a gyermek
igényeihez és képességeihez kell igazítani. A tanulmányok korszerû szemléletet adnak,
és olyan fejlesztési utakat mutatnak be, amelyek a mindennapi pedagógiai munka során
eredményesen alkalmazhatóak az értelmileg akadályozott személyek – a tankönyv
címében intellektuális fogyatékossággal élõ emberek – gyermek- és iskoláskori
fejlesztésében és társadalmi integrációjának útján.

Kajáry Ildikó

RADVÁNYI KATALIN (SZERK.)

Elõadások az Ért. Ak. Klubban
ELTE BGGYFK, BUDAPEST, 2009. 52 OLDAL

Az elmúlt évtized közepén az ELTE gyógypedagógiai karán elõadássorozatot szerveztek
két éven át az értelmileg akadályozottak (gyógy)pedagógiája témakörében. Ez a terület
a gyógypedagógián belül is az utóbbi évtizedekben kibõvült, alaposan megváltozott,
oktatásszervezetileg, valamint gyógypedagógiai tartalmában.

Az elõadássorozat – amely az értelmileg akadályozott személyekkel foglalkozók
körében divatosan rövidítve „Ért. Ak. Klub” keretében folyt – idõszerû, szakmai
fejlõdést, távlatokat jelzõ témákat dolgozott fel, köztük orvosi, gyógypedagógiai és
szociális ellátás, a felnõtt élet, társadalomba való beilleszkedés kérdéseit.

A gyermekkori epilepsziáról Dr. Fogarasi András PhD szakorvos és gyógypedagógus
beszélt, aki gazdag külföldi tapasztalatokkal rendelkezik. Összefoglalta a legfontosabb
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