
integrációt. A program komplex: az autizmussal élõ gyermekek egyéni és kiscsoportos
fejlesz tése a szülõk lehetõ legteljesebb bevonásával valósul meg, s ezzel párhu za -
mosan megtörténik a befogadó intézmény közösségének felkészítése a gyer mekek
foga dására. A program fontos része a többségi intézmények pedagógusainak tanfo -
lyami képzése is.
Az elõadásokat követõ beszélgetés során többek között a következõ kérdések, prob -

lémák fogalmazódtak meg: 
Hogyan lehetséges az autizmus változatos tünetei mögött rejlõ okokat a szélesebb

szakmai közvéleménnyel megismertetni, az autizmus-specifikus módszereket és esz -
 k ö zöket a legsikeresebben átültetni a befogadó intézmények gyakorlatába? Hogyan
bizto sítható az integrációban részt vevõ gyermekek folyamatos kísérése, a befogadó
intéz mé nyek pedagógusainak szakmai támogatása? Hogyan segíthetjük hatéko nyab -
ban a családokat a diagnózis feldolgozásában, mindennapi életük megszervezésében? 
Természetesen a fenti kérdések további megvitatása, következtetések meg fo gal -

mazása újabb szakmai beszélgetéseket kíván meg a jövõben.
Õszi Tamásné

Kórházpedagógiai Szakosztály
– Pécs, 2004. június 25. –

A szakosztály ülésén elhangzott elõadások a kórházakban hosszú idõn keresztül
gyógykezelt gyermekek oktatásának hatékony módszereivel, valamint a tanulmányaik
zökkenõmentes folytatásához kapcsolódó egyéb teendõkkel foglalkoztak. 
Szervezési problémákkal és azok megoldásával ismertette meg a hallgatóságot

Werner Hacker, aki a pécsi kollégák meghívására Németországból érkezett. Rámutatott,
hogy a kórház vezetõinek segítsége, elismerése mennyire fontos a munkájukban.
Az egészségügyi dolgozók támogatása mellett sok esetben az anyaiskolával való 

kapcsolattartás is elengedhetetlen a tanulók oktatása, fejlõdése szempontjából (Sin Klára).
Paola Giorio olasz kolléganõnk elõadását László Márta tolmácsolta. A wicenzai 

kórház pedagógusai az egészségre nevelést is felvették programjukba. Látogatásokat
szerveznek kisiskolásoknak, hogy a kórháztól való félelmeiket eloszlassák. 
Orosházi Katalintól esettanulmányokat hallottunk krónikus betegségtõl szenvedõ,

súlyos baleset után kezelt gyerekekrõl. Az elõadó bemutatta azt a munkát, amit a 
kórházpedagógus végez ezekkel a nagyon különbözõ testi és lelki tünetektõl meggyötört,
de minél teljesebb életet élni akaró gyermekekkel. Sajnálatát fejezte ki, hogy egyes ese-
tekben a kórházi dolgozóknak elfoglaltságaik miatt nincs idejük a gyermekek eredeti
betegségén túlmutató, de abból eredõ egyéb problémáinak megoldására. 
Bötös Sándorné példákat sorolt fel, hogy a betegágy mellett milyen módszerekkel

lehet megszerettetni a gyermekekkel az olvasást. Érdekes, játékos feladatokat mutatott
be, mellyekkel hatékonyan és szórakoztatóan tudja a nyelvtant megtanítani.
Tatárné Csonka Zsuzsanna a Miskolci Gyermekegészségügyi Központban zajló

munkájukról érdekes számítógépes elõadással számolt be. Magas színvonalú, tartal mas
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munkát végeznek nem csak a betegágy mellett, hanem külföldi táborozások alkal mával
is. Az olasz és a bécsi kirándulás minden gyermeknek maradandó élményt szer zett.
Kelbert Beáta a PTE-BTK másodéves hallgatója nagy lelkesedéssel és odaadással

segíti a pécsi kollégák munkáját. Elkötelezettsége reményt ad arra, hogy az új nemze-
dék szintén szívén viseli a kórházban folyó oktatást. 
Görözdi Marianntól megtudtuk, hogy a német példák, a HOPE (Hospital Organi -

sation of Pedagogues in Europe) céljai, valamint saját tapasztalataik alapján a pécsi
kollégák megalakították a Kórházpedagógusok Egyesületét, mely érdekvédelmi szer -
ve zetként mûködik.
Felhívta a figyelmet, hogy a Ljubjanában, 1988-ban megalakult a HOPE. Javasolta,

hogy minél több kolléga lépjen be ebbe a szervezetbe, ahol a kórházpedagógusok
kicserélhetik tapasztalataikat.
A tanácskozás a szakmai értékeken túl a személyes kapcsolatok ápolását is szolgálta. A

három nap alatt sok tapasztalattal és kellemes élményekkel lettünk gazdagabbak. 

Dr. Patakiné Barkóczy Ildikó

Pszichopedagógiai Szakosztály
– 2004. június 25. –

A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2003. szeptember 1-ji módosított és
A gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
2003. június 1-ji módosított dokumentumok alapján rendszerszemléletû áttekintést
kaptunk a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdõ, súlyos pszichés vagy
disszociális tüneteket mutató illetve pszichoaktív szerekkel küzdõ gyermekek iskolai
és lakókörnyezeti/szociális integrációját lehetõvé tevõ törvényi szabályozókról.
Rendszerszemléletû megközelítésben követhettük nyomon a drogkarriert befolyásoló
tényezõket, a kezelési láncot különös hangsúlyt helyezve a prevencióra. Az indikált
prevenciós program egyik intézménye az aszódi javítóintézet is, melynek munkatársa
egy felzárkóztató oktatási modellt mutatott be, melyben a sokszor funkcionálisan anal-
fabéta fiatalok felkészítése, az életkori sajátosságokat is figyelembe vevõ tantárgyi tar-
talmak összeállítása is komoly didaktikai-pszichopedagógiai felkészültséget igényel.
A rajz, mint diagnosztikai és terápiás eszköz egyaránt segíti a gyógyító-ne velõ,
reszocializációs munkát. Errõl hallhattuk a debreceni javítóintézet pszichológu sának
igen meggyõzõ, szemléletes elõadását. Az elõadások mindegyikében felvetõdött a
segítõ kapcsolat, mint a pszichopedagógiai tevékenység szerves része. E tevé kenység
tágabb értelmezését is megismerhettük, melynek eredményeként két vagy több ember
személyes kapcsolatát is pozitív irányba változtathatjuk.
Egy országos vizsgálat kapcsán a halmozottan hátrányos helyzetû fiatalok vizsgála-

tának és terápiájának egy új megközelítési formájáról is közösen gondolkod hattunk.
Az elõadó Böszörményi-Nagy Iván konteksztuális terápia elméletének pszi cho-
pedagógiai adaptációját tervezi, melynek lényeges elemei a lojalitás, jogosultság vala-
mint a vertikális és horizontális kapcsolatrendszer vizsgálata és terápiája.
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