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„Elmélet és gyakorlat egysége  
a szomatopedagógiában” – szakmai konferencia 
 

A szomatopedagógiai szakterület számára kiemelt jelentőségű szakmai esemény volt az ELTE 
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs In-
tézetének Szomatopedagógiai Szakcsoportja és az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai 
Szakszolgálat együttműködésében megrendezett konferencia 2015. április 26-án. 

Ahogyan azt az esemény címe is mutatja, az egész napos szakmai előadássort a szak-
csoport munkatársai a szakterületen együtt dolgozó kollégáikkal közös előadásokban, 
társszerzőkként prezentálták. 

Ez a megoldás jól szemléltette a napi működésben a munkahelyeken is átívelő, az el-
méleti és gyakorlati tevékenységek közötti teammunka fontosságát és megvalósíthatóságát. 
A szakmai nap koncepciója tartalmazta a szakterület gyakorlatorientált kérdésfelvetéseit, 
„jó gyakorlatait”, az ezekkel harmonizáló, illetve rájuk reflektáló oktatási, kutatási irányok-
kal, eredményekkel. 

A szakmaközi konzultáció sikerét támogatták a konduktív pedagógia területén dol-
gozó meghívott kollégák előadásai is. 

A több mint 20 előadót felsorakoztató konferencia – a megjelent lelkes résztvevőknek kö-
szönhetően – sikeresen járult hozzá a kötetlen szakmai eszmecseréhez, kapcsolatépítéshez is. 

 
Mlinkó Renáta 

 

Gordosné Szabó Anna-díj 
 

A Gordosné Szabó Anna-díjat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypeda-
gógiai Kara alapítja Gordosné Szabó Anna gyógypedagógus, a neveléstudomány kandidátusa, tan-
székvezető főiskolai tanár, a jogelőd Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola fő-
igazgatója, a Gyógypedagógiai Szemle nagytekintélyű alapító-főszerkesztője emlékének méltó 
megörökítésére. A díj alapításának célja, hogy elismerje a Kar képzésében huzamosan és kiemel-
kedő módon részt vevő személyek munkáját. Jelenlegi és volt gyakorlatvezetőknek, a gyakorlati 
képzésben részt vevő személyeknek ítélhető oda, akik a leendő gyógypedagógusok gyakorlati 
képzését a tudomány és a kutatás legfrissebb elméleti eredményeinek felhasználásával reflektív és 
innovatív módon gazdagítják/gazdagították. A kitüntetett az adományozást igazoló oklevelet, va-
lamint egy műalkotást kap, amelyet fogyatékossággal élő kortárs művész készített. A díj ünnepé-
lyes átadására 2015. szeptember 2-án került sor. 

Az idei év díjazottjai: 

· Radicsné Szerencsés Terézia (posztumusz díj) 
· Kissné Haffner Éva (Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Szakirány) 
· Leiner Károly (Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája Szakirány) 
· Hencz Edit (Logopédiai Szakirány) 
· Dávid Csilla (Logopédiai Szakirány) 
· Angyalné Várszegi Éda (Hallássérültek Pedagógiája Szakirány) 
· Molnár Csilla (Látássérültek Pedagógiája Szakirány) 
· Stolc Edina (Autizmus Spektrum Pedagógiája Szakirány) 
· Kovácsné Szűcs Klára (Szomatopedagógiai Szakirány) 

Gratulálunk a Gordosné Szabó Anna-díjjal kitüntetett kollégáinknak!  


