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Bevallom, elfogult vagyok e kötet és szerzői tekintetében, hiszen legtöbbjükhöz évtizedes 

munkakapcsolat, sőt barátság fűz. Örömmel és nosztalgiával átszövődő meghatottsággal 

mutatom be Önöknek a könyvet. 

Minden fejezetet a szakterület egy-egy jeles szakembere jegyzi, a fejezetek 

többségében több szerzőt is találunk az elmélet és a gyakorlat területéről. A szerzők 

személye révén kiegyensúlyozottan 

jelenik meg és színvonalasan ötvöző-

dik a gyógypedagógiai, a fogyatékos-

ságügyi és a sporttudományi szak-

értelem.  

 A könyv nemcsak tananyagaként 

állja meg a helyét, hanem helye van a 

gyakorló szakemberek polcán is. 

Hiszen a mozgás, a testnevelés és a 

sport egyre nagyobb szerepet kap a 

köznevelésben – ez igaz a sajátos 

nevelési igényű gyermekek és tanulók 

óvodai és iskolai nevelésére is. A 

mindennapos testnevelés és mozgás 

azon tanulók számára is kötelező, akik 

a szokásos testnevelésben nem tudnak 

részt venni, ezért adaptált formában 

kell biztosítani számukra a napi 

testedzés lehetőségét.  

Jelenleg a köznevelési törvény 

megengedi, hogy a sajátos nevelési 

igényű gyermekek és tanulók 

intézményeiben gyógypedagógiai végzettség nélkül is lehet testnevelést tanítani és 

sportfoglalkozásokat vezetni, ezért szükséges minél szélesebb körben hozzáférhetővé 



tenni a sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkozó speciális ismereteket.  Egyre több 

olyan civil kezdeményezéssel találkozunk, ahol speciális szükségletű, fogyatékos vagy 

egészségkárosodott emberek számára kínálnak szabadidős és versenysportolási 

lehetőséget – a velük foglalkozó animátorok, edzők, trénerek számára is fontos 

információkat tartalmaz a könyv. A fogyatékos és nem fogyatékos emberek közös 

sportolásának lehetőségét kínáló sportegyesületek, sportvállalkozások, alapítványok és 

egyéb kezdeményezések fontos szerepet játszanak a társadalmi befogadásban, azaz a 

sport minden színterén megjelenik az integráció. 

A kötet átfogó általános alapismeretek nyújt a testkulturális nevelésről, az egészséges 

életmódról, a sajátos nevelési igényről, az adaptálás lehetőségeiről és alapelveiről. 

Bemutatja a mozgáskorlátozott, hallássérült, látássérült, tanulásban akadályozott, 

értelmileg akadályozott, halmozottan fogyatékos, viselkedési zavart mutató, beszédben 

akadályozott továbbá a szervátültetett gyermekek és felnőttek testkulturális nevelését, 

diák-, szabadidős és versenysportját, a testnevelés és sport sérülésspecifikus 

adaptálásának lehetőségeit. Olvasásakor betekintést kapunk az adaptált testnevelés 

alkalmazási lehetőségeiről a fizioterápiában, azaz a köznevelés mellett az 

egészségügyben dolgozó szakembereket is megszólítja a kötet, hogy ismereteket 

szerezhessenek a mozgás és a sport beépítéséről a rehabilitációs folyamatba. 

Ajánlom a kötetet mindenkinek, aki sajátos nevelési igényű, fogyatékos emberek 

mozgásával, edzésével, testnevelésével és sportjával foglalkozik. Használható 

felsőoktatási tankönyvként a gyógypedagógus-képzés minden szakirányán, a 

gyógytornász-képzésben, a testnevelő, a gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár 

képzésben, az edző, a sport- és rekreáció szervező, a humánkineziológia, a szakedző, a 

sportmenedzser képzésekben.  Segítséget nyújt a szakirányú továbbképzésekben 

(például az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon hirdetett Adaptált testkultúra és 

sport szakirányú továbbképzésben), valamint a különböző szintű OKJ-s képzésekben 

sportedző, sportoktató, sportmenedzser szakmák tananyagaként.  

Ajánlom továbbá a terepen, a gyakorlatban dolgozó testnevelőknek, 

gyógytestnevelőknek, gyógypedagógusoknak, akik a sajátos nevelési igényű gyermekek 

és tanulók testnevelésével, sportjával foglalkoznak.  Segítséget nyújt azoknak az 

edzőknek, trénereknek, akik munkájuk során fogyatékos vagy egészségkárosodott 

személyekkel találkoznak.  Fontos információkat szolgáltat az egészségügyi, a 

köznevelési és a szociális rehabilitáció intézményrendszerében dolgozó 

szakembereknek, akik szeretnék a mozgás és a sport kedvező hatásait beépíteni 

rehabilitációs tevékenységükbe. 

Köszönöm dr. Benczúr Miklósné Juditnak és szerzőtársainak ezt a hiánypótló könyvet, 

nem hiányozhat egyetlen jelenlegi és jövendőbeli szakember polcáról sem! 

 

A könyvajánló szerzője Szekeres Pál, az Emberi Erőforrások Minisztériuma fogyatékos 

emberek társadalmi integrációjával kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős miniszteri 

biztosa. 

  


