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jelentő helyzetekben mutatott kitartás az intelligenciánál jelentősebb hatással bír az értelmi 
fejlődésre. A fenti szempontok alapján állítható össze egy gyermekbarát fejlesztőprogram.  

A kiadvány második fele a gyakorlatban dolgozó óvodapedagógusok, iskolapedagó-
gusok és a szülők számára nyújt foglalkozásterveket, játékgyűjteményt és versgyűjte-
ményt.  

Ez az a kiadvány, amely nem hiányozhat a gyakorlatorientált szakemberek könyves-
polcáról, a szülőknek pedig segítséget nyújt gyermekük tudatos támogatásához.  
 

Farkasné Gönczi Rita 

 
____________________________ 
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A kognitív képességek fejlesztésének  
módszertana 
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest, 2012. 

 
 
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar munkatársai a TÁMOP – 4.1.2-08/2/A/KMR 
– Bárczi Gusztáv digitális tananyagfejlesztő program – Projektrendszerű oktatási formák 
és ezeket támogató digitális tananyagok fejlesztése a gyógypedagógus-képzés BA- és MA-

szintű moduljaihoz című projekt keretében a kognitív képességfejlesztéshez kapcsolódó 
módszertani kurzusokhoz digitális tananyagot hoztak létre.  

A tananyag struktúrája lehetőséget teremt, hogy a témában járatlan olvasó mélyülő is-
mereteket szerezzen, ezáltal a kognitív pszichológia és pedagógia alapjai iránt érdeklődő 
kívülállók számára is befogadható ismereteket nyújt. Az elméletet folyamatosan gyakorlati 
tapasztalatokkal és feladatokkal bővítik a szerzők, ezáltal olyanná válik a digitális anyag, 
mint egy színes, saját élményeket biztosító tankönyv.  

A moduláris felosztás viszont a témában már elmélyült olvasók számára teszi lehetővé 
a célirányos keresést és szükséges információk fellelését. A gyógypedagógiai képzés során 
nem csupán a digitális tankönyvben megjelölt kurzus hallgatói kamatoztathatják az ösz- 
szefoglalt ismereteket, hanem a társtudományokkal foglalkozó tanegységek hallgatói is  
– ezek közé tartozik például a számolási zavarok témakörét felölelő Diszkalkulia alapis-
meretek című tárgy is, mely alapját képezi a jelen mű.  

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar munkatársai bizonyították, hogy a gyógy- 
pedagógiai képzés során a digitális fejlődés vívmányai jól alkalmazhatóak, ezáltal a gyógy-
pedagógus-hallgatók képzési elvárásainak megfelelő, korszerű formába önthetők az elért 
szakmai tudástartalmak.  
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A tananyag többek között feldolgozza a kognitív képességek fejlesztésének multidisz-
ciplináris megközelítését, a matematika tanításának fejlődését, a számolási képesség fejlő-
dését, a természetes szám fogalmának előkészítési folyamatát, a természetes szám fogal-
mának kialakítását, a felkészülést a matematikaórára.  

Ajánlom a digitális tananyagot gyógypedagógus kollégák, gyógypedagógus-hallgatók, 
más tudományterületek hallgatói és a téma iránt érdeklődők számára.  

 
A digitális tananyag a következő hivatkozáson érhető el: http://www.tankonyvtar.hu/  
hu/tartalom/tamop412A/2009-0007_a_kognitiv_kepessegek_fejlesztesenek_modszertana  
/TANANYAG/00_1_0.html#sdt_slot_Layout_Page_Main 

 
Farkasné Gönczi Rita 

 
 

____________________________ 
 
 
 
 

 

Pro Caritate-díjat kapott Cserti-Szauer Csilla 
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szervezésében 2015. november 12-én, a Szo-
ciális munka napja alkalmából szociális és családügyi területen szakmai díjakat  
adtak át az Iparművészeti Múzeumban. Cserti-Szauer Csilla, a Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Kar tanársegédje Pro Caritate-díjat kapott, amelyet Balog Zoltán, 
az emberi erőforrások minisztere és Czibere Károly szociális ügyekért felelős ál-
lamtitkár adott át. A kitüntetésben tizennégy szakember részesült. 

Köszöntőjében Balog Zoltán hangsúlyozta: az elismerések átadásával a széle-
sebb közönségnek is üzennek – azt, hogy vannak Magyarországon olyanok, akik 
hivatásnak tekintik a szakmájukat, pedig a legnehezebb területen dolgoznak, mert 
az emberekkel, az ő gondjaikkal foglalkoznak. 

Cserti-Szauer Csilla 1997 óta gyógypedagógusként dolgozik, 2001 és 2005 kö-
zött az illetékes minisztérium szakembereként nemzetközi fogyatékosügyi fórumo-
kon képviselte Magyarországot. 2006–2007-ben a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Főiskolai Kar tanársegédje és oktatásszervezője, 2007 és 2012 között a Fogyatékos 
Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány titkárságvezetője, majd ügyvezető 
igazgatója. 2010 óta az ELTE BGGyK Általános Gyógypedagógiai Tanszék tanárse-
gédje. 

A kitüntetéshez ezúton is gratulálunk! 
 
  


