
Az elõadásokat követõ vitában az elõadók számos kérdésre válaszoltak. A MAGYE
Hallásfogyatékosság-ügyi Szakosztálya a Hallássérültek Iskolái Országos Egye sü le té -
vel és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar Hallássérültek Peda -
gógiája Tanszékével közösen javasolták, hogy a következõ tanévben a hallássérültek
oktatásában az elméleti, gyakorlati, és módszertani munka elõterében a halmozottan
sérült és magatartászavarral küzdõ hallássérültek nevelése, oktatása, terápiája álljon. A
szakosztály-ülés végén a három szakmai szervezet rendszeres tapasztalatcserét, szak-
mai tanácskozást és továbbképzést javasolt ezekben a témákban. 

Dr. Farkas Miklós

Mozgásfogyatékosság-ügyi Szakosztály 
– Pécs, 2004. június 25. –

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete XXXII. Országos Szakmai Konferenciáján
szakosztályunk programja két részben, két téma köré csoportosult.
A szakosztályülés elsõ részében folytatódott az a szakmai párbeszéd, amelyet 2004.

március 20-án, az egész napos szakmai konferenciánkon elkezdtünk. Az egészségi
problémák okozta megváltozott nevelési, oktatási feltételek és a szomatopedagógia
feladatai címmel tartott konferencián orvosok és egészségügyi szakemberek tartottak
elõadást az epilepszia, a cerebralparetikus gyermekek botox kezelése, a hydroce -
phalus, valamint a kórosan megváltozott légzés okozta problémákról, majd mindezek
a medicinális ismeretek egészültek ki a szomatopedagógia csatlakozó elméleti isme re -
teivel, valamint a gyakorlat idõszerû kérdéseivel. Az OSZK szakmai napján a meg -
válto zott egészségi állapotot egy újabb és a gyakorlati munkában egyre inkább jelent -
kezõ problémakörrel bõvítettük, a neurogén hólyag diagnosztikájáról szükséges isme-
retekkel, valamint az ehhez kapcsolódó, életminõséget lényegesen befolyásoló orvosi
konzervatív és mûtéti kezelések ismereteivel. Az elõadást a POTE Gyermek se bé szeti
osztályáról dr. Farkas András adjunktus tartotta, aki lényegében a vizelettartó-
képesség zavarának kezelési lehetõségeit foglalta össze számunkra. Elõadását Sebõk
Zsuzsa a Mozgásjavító Általános Iskola mozgásnevelõ munkatársai nevében tartott
elõadása követte, amelyben a meningomyelokelés (MMC) gyermekek inkontinencia
problémáival foglalkozott, azok befolyásoló szerepével az oktatás, nevelés szer vezé -
sére, a mozgásnevelés feladataira, módszeres eljárásaira. Az egymáshoz kapcsolódó
orvosi és szomatopedagógiai elõadást élénk szakmai párbeszéd követte. A megbe -
szélés egyik elõremutató elhatározása volt olyan továbbképzõ program szervezése,
amely felkészíti a MMC gyermekek nevelõi, oktatói, szülõi hátterét azokra a nevelési-
gyakorlati feladatokra, amelyeket a hólyagbántalmak szakszerû gondozása megkíván.
A szakosztályülés második felében a mozgáskorlátozott gyermekek integrációs

nevelésének tapasztalatait elemeztük nemzetközi és hazai kitekintéssel, valamint a
szomatopedagógia oldaláról foglalkoztunk az integráció megsegítésének aktuális 
feladataival.
Fótiné Hoffmann Éva érdekes beszámolót tartott a dán-magyar EU-s együttmû -

ködési programról. E program keretében a sajátos nevelési igényû gyermekek inkluzív
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nevelésének elõsegítésére készülnek fel a felsõoktatási intézmények oktatói. A projekt
dániai és hazai szakemberek irányításával történik. Különösen érdekes volt a diafilm
képekkel illusztrált beszámoló a dániai inkluzív nevelésrõl.
Fatalin Andrea és Ágoston Gabriella a Mozgásjavító Általános Iskola, Módszertani

Intézmény és Diákotthon munkájáról számolt be. Elõadásukban a hazai integráció
gyakorlati tapasztalatai és azok az elõremutató szervezési, tartalmi feladatok fogalma -
zódtak meg, amelyek az integráltan nevelkedõ mozgáskorlátozott tanulók speciális
nevelési igényeinek terjesztését, a megsegítés konkrét útjait, azok személyi és tárgyi
feltételeit jelentik. A Módszertani Intézmény hiteles szakmai háttere az iskola, ahol
nem csak a gyakorlati tapasztalatok halmozódnak a mozgáskorlátozott tanulók neve -
lésérõl, oktatásáról, hanem az SNI tanulók megsegítése szakmai - módszertani módjai
is. Ez a kettõsség segíti elõ az integrált nevelés fejlõdését, az egyre inkább elõtérbe
kerülõ és egyre bõvülõ szervezést mint például a regionális megsegítõ intézményi 
háttér gondolata, vagy az utazó koordinátor munkája. 
Mády Anna a pécsi korai fejlesztõben végzett szomatopedagógiai tevékenységrõl

számolt be, kihangsúlyozva a csoport-munka szükségességét, a szülõkkel való kap cso -
latot a korai fejlesztésben, valamint a korai fejlesztésben résztvevõ gyermekek további
sorsának kényes kérdéseit. Stier Lászlóné videofilmmel kiegészítve számolt be a moz -
gás korlátozott tanulók integrált nevelésének kialakulásáról és annak sajátos sá gai ról a
pécsi Bártfa utcai Általános Iskolában.
Fendrik Katalin az eltérõ fejlõdésû csecsemõk és kisgyermekek hidroterápiájáról

készült videofilmet mutatta be, amely egyben szakmai ismertetést és módszertani utalá -
sokat is tartalmazott. A film a zalaegerszegi Gyógypedagógiai Központban készült.
Hagyományainkhoz híven ebben az esztendõben is folytattuk a Fiatalok Fóruma

programunkat. Két elõadás hangzott el a 2004. év fõiskolai szakdolgozataiból. Szakály
Krisztina a „Segítõ kutya a mozgáskorlátozott személy szolgálatában” címmel tartott
elõadást. Az elõadás beszámolt a segítõ-kutya mozgalom nemzetközi és hazai
szervezõdésérõl, a segítõ kutya és gazda feladatairól, a kutya-gazda felkészítésérõl. A
hasznos információkon túl azt is megismerhettük, hogy a kerekesszékben élõ, vagy a
mozgásában súlyosan akadályozott ember életében milyen fontos partner lehet a
kutya, hogyan segíthet a kutya az élhetõ élet megszervezésében, napi feladataiban.
Munkácsi Melinda elõadásában szakdolgozatának néhány adatát emelte ki. Kérdõíves
felmérésébõl a sport befolyásoló szerepével foglalkozott a mozgáskorlátozott emberek
életminõségének alakulásában. Ehhez kapcsolódott Nádas Pál, a Magyar Paralimpiai
Bizottság elnökének rövid hozzászólása a magyar fogyatékos sportolóknak az athéni
paralimpiára készülõdésérõl.
A szakosztályülés keretében megfogalmazódott tapasztalatokat a következõkben

foglalhatjuk össze:
– az együttnevelés szakmai, pedagógiai megoldásait fejleszteni kell, ki kell dolgozni
a mozgáskorlátozott tanulók speciális nevelési igényeihez kapcsolódó útmutatókat,
tájé koztató anyagokat. Bõvíteni kell a szervezeti kereteket és kiterjeszteni a szoma to-
 pedagógiai szakmai kompetenciát;

– oda kell figyelni az együttmûködés helyi sajátosságaira és a pedagógusok, szülõk,
más szakemberek közötti együttmûködésre;
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– a gyermekek, tanulók iskolai felvételére és a kimenet során felmerülõ problémákra
megoldásokat kell találni, szükséges a nyomon követés módjainak kidolgozása,
mindezek személyi feltételei kialakulásának segítése;

– az integráció pozitív és negatív tényezõit elemezni szükséges. Továbbra is szüksé -
ges a többségi intézményi színterek szakembereinek, pedagógusainak felkészítése
az integráció megsegítésére.

Benczúr Miklósné dr.–Fótiné Hoffmann Éva

Logopédiai Szakosztály
– Pécs, 2004. június 25. –

A Logopédiai Szakosztály ezévi rendezvényét a Magyar Fonetikai Foniátriai és
Logopédiai Társasággal (MFFLT) közösen szervezte A kerettémához csatlakozó plenáris
elõadást Fehérné Kovács Zsuzsa tanszékvezetõ asszony tartotta. Elõadása ismételten fel-
hívta a figyelmet arra, hogy a logopédiai szolgáltatást igénylõ gyermekek magas
elõfordulási aránya sürgetõ igénnyel veti fel a közoktatás ezirányú tovább fejlesztését. 
A MFFLT és a MAGYE Logopédiai Szekciójának ülése egy igen ritkán és mosto -

hán kezelt témát, az idõskori hangképzési zavarok kérdéseit tárgyalta. Az elõadások
többsége – az elõadó rangos szakemberek nevének felsorolása nélkül – jól példázta az
interdiszciplináris együttmûködés szerepét a nyelv, beszéd és hangzavarok rehabilitá -
ciójában. 
Külön ki kell emelni Feketéné Gacsó Máriának, a Démoszthenész Egyesület titká -

rának egy egészen más jellegû elõadását a beszédfogyatékosok ellátásának jogi kér -
déseirõl. A szakmai tudás nem nélkülözheti azokat az ismereteket, amelyek a jog -
bizton ság oldaláról járulnak hozzá a beszédfogyatékosok megsegítéséhez.
A szakosztályi rendezvénynek – ezt kritikusan el kell ismerni – volt egy igen 

gyenge pontja: elmaradt az egységes logopédiai és foniátriai nomenklatúra kérdéseirõl
ter vezett nyílt kerekasztal.
Ennek hátterében a szervezõk számára másként nem kezelhetõ programütközési

probléma húzódott meg, amelyre érdemes odafigyelni. A szervezõk úgy gondolták,
hogy az együttlét ritka lehetõségét kihasználva a péntek délutáni idõszakot nem pihe-
néssel, kirándulással, hanem szakmai munkával töltik. S minthogy a konferencia
szakmai és szabadidõs programjainak beosztása elõzetesen nem ismert, a résztvevõ
logopédusok nagy része ekkor már befizetett a meghirdetett szabadidõs programok
egyikére. A két elfoglaltságot pedig már nem lehetett összeegyeztetni, s valószínûleg
a péntek délutáni idõpontot a késõbbiekben sem lehet szakmai céllal felhasználni. A
többség kívánságának megfelelõen, más lehetõség nem lévén, így került sor a halasz-
tás melletti voksolásra. A szervezõk azonban ígérik, hogy ezt a mulasztást pótolni 
fogják – s egyben megkísérlik feléleszteni azt a hagyományt, amikor a két társaság a
naptári év folyamán egy-két alkalommal közösen tanácskozott a logopédia, a fonetika
és a foniátria aktuális szakmai kérdéseirõl.
A Magyar Fonetikai Foniátriai és Logopédiai Társaság „A legjobb 35 éven aluli

elõadó” díjjal Dr. Bertalan Zsoltot tüntette ki, a Polateszt, avagy a diszlexia és a
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