
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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A hozzászólások alapján megállapítható, hogy az integrációt lehetõvé tevõ törvényi
szabályozás és gyakorlat között még nagy a távolság. Nem ritka, hogy a törvényeket
és a hozzájuk kapcsolódó rendeleteket még olyan személyek sem ismerik, akik a gyer-
mekek, családok sorsát befolyásolhatják. Komoly szemléletformálásra lenne szükség
a többségi pedagógiát képviselõk körében, az állami, önkormányzati admi niszt -
rációban is. A hátrányos helyzetû térségekben egyre több azoknak a gyerekeknek a
száma, akik nem járnak óvodába, iskolába, kikerülnek a szakemberek látószögébõl.
Vajon tudnak-e róla és kellõ figyelmet fordítanak-e a kukázó életmódot folytató csalá-
dokra és gyermekeikre? 
Ajánlásként fogalmazódott meg, hogy a következõ évi MAGYE Pszichopedagógiai

szakosztály témája a drog-kábítószer prevenció, kezelési lehetõségek és a kortárs -
segítõk kiválasztása, felkészítése, szerepe témakör legyen.

Rózsáné Czigány Enikõ

Gyógypedagógiai Iskolaegészségügyi Szakosztály
– 2004. június 25. –

Egyesületünk XXXII. Szakmai Konferenciáján szakosztályunk programja iránt
szokatlanul nagy érdeklõdés mutatkozott. A résztvevõk nagy számát a meg õr zõtt, itt
nem ismertetett jelenléti ív is igazolja.
Az ülés elsõ részében két elõadást hallgattunk meg, melyek a fogyatékosságok

kóroktani hátterébõl vették tárgyukat. A Pécsi Korai Fejlesztõ Központ anyagából Dr.
Hollódy Katalin mutatott be ritka kórképeket, Kiss Mária pedig a látás és a hallás
együttes sérülésével járó szindrómákat foglalta össze, elsõsorban abból a célból, hogy
felhívja a gyógypedagógus kollégák figyelmét az ilyen gyermekekre, és arra, hogy
ezek az esetek nem tekinthetõk nagyon ritkának.
Dr. Gyenge Eszter a speciális intézetekben elõforduló drogfogyasztásról tartott

elõadást.
Szakosztályülésünk második részében Messzéna Tamásné és Várnai Rudolfné a

korai fejlesztés pécsi és Baranya megyei történetérõl tartott nagy érdeklõdéssel kísért
elõadást. Végül a hallássérült gyermekek korai fejlesztésének dél-dunántúli tapaszta-
latait foglalta össze Nagyné Tóth Ibolya kaposvári kolléganõnk.
Az ülés mindkét részét élénk vita követte.

Dr. Buday József
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