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F I G Y E L Õ

Diagnosztikus kézikönyv

Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.1.1. „21. századi közoktatás
– fejlesztés, koordináció” kiemelt projekt 2013. évi egyik fejlesztési programja volt
a „Diagnosztikus kézikönyv” elkészítése. 

A pályázatban részt vevõ kutatók és fejlesztõk a gyógypedagógiai ellátás valamely
területén dolgozó, közvetlen gyakorlati tapasztalattal rendelkezõ, korszerû és tudo-
mányosan megalapozott tudással bíró szakemberek voltak. Többségük a felsõoktatásban,
a gyógypedagógusok képzésében bizonyított, oktatói gyakorlattal rendelkezett, elsõsorban
a gyógypedagógiai diagnosztikai tevékenységhez kapcsolódóan, mások a pedagógiai
szakszolgálati feladatellátásban szereztek diagnosztikai gyakorlottságot. 

A nagy létszámú csapat tagjai egy-egy fogyatékossági területre vonatkozóan készí-
tették el a fogyatékosság megállapítására vagy kizárására irányuló diagnosztikus munka
protokolljait. Ehhez közvetlenül kapcsolódott azoknak a diagnosztikus eszközöknek és
eljárásoknak a felkutatása, megnevezése és bemutatása, melyek a nemzetközi gyakorlat-
ban használatosak, és szükség lenne hazai alkalmazásukra is. A program során fejlesztett
diagnosztikus protokollok szerkezete minden diagnosztikus szakterületre vonatkozóan
azonos. A protokollok elsõ részében a szerzõk összegyûjtötték, elemezték és bemutatták
a nemzetközi gyakorlatot, hangsúlyossá téve azokat a megoldási módokat, amelyek a ha-
zai szakszolgálati környezetbe is jól beilleszthetõk. 

A szakmai protokolltérképet a fejlesztõ team tagjai, Mészáros Andrea gyógypeda-
gógus–neuropszichológus, Nagyné Réz Ilona gyógypedagógus–pszichológus, Torda
Ágnes gyógypedagógus – klinikai gyermek szakpszichológus vezetõ szakértõk készítet-
ték. A protokolltérképek biztosították azt, hogy a fogyatékossági területenként dolgozó
szakmai csoportok azonos szempontok alapján, azonos szerkezetet és azonos arányokat
követve készítsék el a diagnosztikai mintaprotokollokat. Szempontok voltak a kliens
életkora, életkori szakasza, problémájának jellege, a vizsgálat típusa, a vizsgálat jelenleg
alkalmazott és bevezetésre ajánlott (a nemzetközi gyakorlatban jellemzõen és gyakran
használt) eszközei és eljárásrendje. Kértük a diagnosztikus folyamat bemutatását és javas-
latot annak a szakmai keretnek és feltételrendszernek a kialakításához, amely garantálja
a diagnosztikai munka egységesítését.  

A kutatás-fejlesztés során készült kéziratok lektora Lányiné Engelmayer Ágnes gyógy-
pedagógus–pszichológus volt, aki a gyógypedagógiai pszichodiagnosztika elméletét és
gyakorlatát hosszú évtizedeken át fejlesztette és tudományos igénnyel alakította, a kötet
szerzõinek többségét erre a feladatra mint fõiskolai tanár oktatta, és munkatársait késõbb
gyakorlati tanácsaival is támogatta. Gondossága, igényessége és fáradhatatlan közremû-
ködése nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a tanulmányokban korszerû és hiteles
tartalmak kaptak helyet. A kéziratok kontrollszerkesztõje Bolla Veronika gyógypeda-
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gógus–pszichológus volt, a kéziratok gondozásának és szerkesztésének feladatát Szeren-
csés Hajnalka gyógypedagógus végezte. 

A szakmai munka irányítója és a „Diagnosztikus protokollok kézikönyve” alkotószer-
kesztõje Torda Ágnes. 

A diagnosztikus protokollok az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
honlapján megtalálhatóak: http://www.educatio.hu/hirfolyam/tamop311_4piller

Torda Ágnes

„A mi életünk” program

Az ÉFOÉSZ (Értelmi Fogyatékossággal Élõk és Segítõik Országos Érdekvédelmi Szövet-
sége) 2013-ban elindította „A mi életünk” programot, melynek célja az értelmi fogyaté-
kos és megértési nehézséggel élõ személyek számára könnyen érthetõ kommunikációval
hozzáférhetõ információkat biztosítani az egyenlõ esélyû hozzáférés biztosítása ér-
dekében, ezáltal az életvitelhez szükséges tudás megalapozása, az aktív társadalmi rész-
vétel segítése.

„A mi életünk” program két egységbõl épül fel. Az online és print információk
a www.amieletunk.efoesz.hu honlapon érhetõk el. A felületen megtalálható a közéleti
hírek könnyen érthetõ változata, illetve az életvitelt érintõ területekrõl – mint például az
egészség, vásárlás, lakhatás, szabadidõ, nemi identitás kérdésköre – rövid leírás. Az is-
meretek rövid munkalapok, munkafüzetek formájában letölthetõk a „Tudástár” menübõl,
a „Videók” menüben az ehhez kapcsolódó mini videók találhatók meg. A munkafüzetek
és a közéleti hírek érintettek bevonásával készül, így valósítva meg a „semmit rólunk
nélkülünk” elvet. A program második egységeként az érintettek számára az egyéni
szükségleteknek és kommunikációnak megfelelõ képzéseket szervezünk a már említett
témákban.

A program fejlesztéseként 2014 elsõ felében tájékoztató kiadványokat készítünk „Mi
nõk, igazán nõk” és „Mi férfiak, igazán férfiak” címmel, melyekben érintett személyek,
orvosok, pszichológusok, gyógypedagógusok, színészek, életmód-tanácsadók írnak
a nemi identitásról egyéni szempontból. A tájékoztató füzetek az ÉFOÉSZ által szervezett
azonos címû képzésekhez tartoznak.

A programmal kapcsolatos észrevételeket, javaslatokat, együttmûködési szándékokat
a gonczi.rita@efoesz.hu címre várjuk a fogyatékos személyektõl, a kollégáktól, a szülõk-
tõl és az érdeklõdõktõl.

Farkasné Gönczi Rita
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