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készítik, a kutató kérésére megkeresve azokat a helyzeteket, amelyek számukra leginkább 
tükrözik például a befogadást. A fényképek elkészítését követő interjúban pedig szintén 
ők értelmezik a képen látottakat. Előremutatóak ezek a kutatási megközelítések annyiban, 
hogy nagymértékben növelik a kutatás eredményeinek hitelességét, ugyanakkor az ered-
ményeik megbízhatóságáról és egyes kutatásetikai kérdésekről további szakmai viták vár-
hatók.  

Az inklúziós hálózat számára is elismerést jelentett, hogy a konferencia legjobb posz-
tereinek járó három díj egyikét az inklúzió témájában egy, a roma tanulók iskolai lemor-
zsolódását tanulmányozó kutatás6 kapta, amely egy kis spanyolországi autonóm közösség 
és tartomány, Asztúria tapasztalatait összegezte.  

A jövőben remek lehetőséget kínál a nevelés- és oktatáskutatók európai szövetsége  
a kutatók továbbképzésére azzal, hogy nyári egyetemet szervez 2016. július 10–15. között 
az ausztriai Linzben, melynek témája a neveléstudományi kutatások módszerei és mód-
szertana lesz, és ahová hetven doktoranduszt várnak Európából. A kutatók együttműkö-
dése szintén folytatódik, hiszen a nevelés- és oktatáskutatók következő évi konferen- 
ciájára 2016. augusztus 22–26. között az írországi Dublinban kerül sor, tematikája7 pedig  
a nevelés irányítása köré szerveződik, felvetve azt a kérdést, hogy a nevelés- és oktatás-
kutatás hogyan tud ehhez hozzájárulni. Remélhetően a gyógypedagógia hazai oktatói és 
kutatói is egyre szélesebb körben bekapcsolódnak ebbe a folyamatba és a nemzetközi 
inklúziós hálózat munkájába. 
 

Schiffer Csilla 
 

____________________________ 
 
 

Az Alapítóra emlékezünk 
 
Az ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, az ELTE 
Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és az ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szak-
szolgálat munkatársai, óvodásai és iskolásai megemlékezést tartottak az intézmények ala-
pítója, Illyés Gyuláné dr. Kozmutza Flóra születésének 110. és halálának 20. évfordulója 
alkalmából a Damjanich utcai épületben elhelyezett emléktáblánál. 

A megemlékezésen részt vettek azok a régi kollégák is, akik személyesen ismerték  
az alapítót, „Flóra nénit”, és ott voltak az épület alapkövének elhelyezésénél 1981-ben. 

Az azóta eltelt évtizedek során ők és az őket követő fiatalabb nemzedékek kötelességük-
nek érezték, hogy kövessék az alapító szellemiségét és azon hitvallás szellemében gon- 
dolkodjanak és cselekedjenek, amelyet az épületbe belépve olvashatunk az emléktáblán:  
„Hivatásom a gyógypedagógia. Erre esküdtem fel. A segítségnyújtás is lehet szenvedély.” 

                                                        
6  Maria del Henar Pérez Herrero és Angela Antúnez-Sánchez: Approaching dropouts among Gipsy pupils:  

A study of the situation in an Asturian municipality. http://www.eera-ecer.de/fileadmin/user_upload/  
Pictures/Maria_del_Henar_Perez_Herrrero_Poster_PDF.pdf  

7  Leading Education: The Distinct Contribution of Educational Research and Researchers 
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Ennél a 2006-ban elhelyezett emléktáblánál – amely-
nek megálmodásában és elhelyezésében nem kis sze-
repe volt az itt működő intézmények vezetőinek (Rosta 
Katalinnak, Papházi Évának, Nagyné Réz Ilonának) és  
a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének (Mezeiné 
dr. Isépy Mária főtitkárnak) – a megjelenteket a szerve-
zők nevében dr. Mlinkó Renáta köszöntötte. 

Ezután Illyés Gyuláné dr. Kozmutza Flórára emléke-
zett dr. Zászkaliczky Péter, az ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Kar dékánja, aki összefoglalta a Dam-
janich utcai „alapító”, Flóra néni iskolateremtő, intéz-
ményalapító tevékenységét, kiemelve életműve egyik 
legjelentősebb alkotását, az 1968-ban megjelent Gyógy-

pedagógiai pszichológia című könyvet, amely gyógype-
dagógus-nemzedékek szemléletét formálta és formálja  
a mai napig is. Ezt követően az ELTE Bárczi Gusztáv Gya-
korló Általános Iskola furulyaszakkörének előadása kö-
vetkezett, majd meleg szavakkal emlékezett édesanyjáról 
Illyés Mária. Elmondta, hogy édesanyja hivatásának ve-
zérelve a gyengék védelme és a fogyatékosok ügyéért 
való kiállás volt. Megemlékezett arról, hogy 40 év telt el 
azóta, hogy a Damjanich utcai alapkőletételt követően 
édesanyja úgy döntött, hogy nyugdíjba vonul, a család 

nagy örömére. Beszélt arról, hogy édesanyja a munkáját mindig hittel, szeretettel és lelke-
sedéssel végezte, és kívánta, hogy ezen elvek mentén dolgozzon a felnövekvő gyógype-
dagógus-nemzedék is. 

Az ünnepélyes megemlékezés az óvodások műsorával, valamint az iskola kórusának 
előadásával ért véget. 

Az ünnepség után az iskolások koszorút, az óvodások pedig virágot helyeztek el  
az alapító emléktáblájánál. 
 

     
 

Az ünnepség végeztével a megjelentek megnézték az ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Ál-
talános Iskola diákjainak rajzkiállítását, majd kötetlen beszélgetésen idézték fel személyes 
emlékeiket, és megtekintették az intézményeket. 
 

Rosta Katalin 


