
GYÓGYPEDAGÓGIA TÖRTÉNET

25 év a gyógypedagógus-képzés és a
gyógypedagógia szolgálatában

– jubileumi ünnepségsorozat –

2006 õsszén az Eötvös Loránd Tudományegyetem (létesülésük idején a
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola) szervezeti egységei:
– a Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztõ Módszertani Központ;
– a Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszer-

tani Központ;
– a Gyakorló Gyógypedagógiai és Logopédiai Szakszolgálat, Szakértõi és

Rehabilitációs Bizottság és Országos Gyógypedagógiai-szakmai Szolgál-
tató Intézmény;

– a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar Gyógypedagógiai Pszi-
chológiai Intézete jubileumi ünnepségsorozattal ünnepelte fennállásának
negyedszázados évfordulóját. 
A felsorolt intézmények mindegyike önállóan megrendezett konferencián

foglalta össze az eltelt 25 esztendõ eredményeit, valamint bepillantást adott az
intézmény jelenlegi életébe és megfogalmazta jövõ terveit.

Az ellátott gyermekek és fiatalok munkáiból kiállítás nyílt az intéz-
ménykomplexum aulájában ill. a (Budapest) Múzeum utcai Kossuth Klubban.
A „Gyakorló Intézmények” a Gyakorló Óvoda kivételével az ELTE Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar Damjanich utcai épületében szer-
vezték konferenciájukat. A Gyakorló Óvoda a Kossuth Klubban ünnepelt. Ezt
a konferenciát a rendezõk a VII. Országos Logopédiai Óvodai találkozóval
kötötték össze.

Az ünnepségsorozat közös rendezvénye az emléktábla avatással egybekötött
megemlékezés volt, melyen a intézmények munkatársai és tanulói, valamint
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számos meghívott vendég a Damjanich utcai épületkomplexum alapítójára,
Illyés Gyuláné sz. Dr. Kozmutza Flórára emlékeztek 

„Hivatásom a gyógypedagógia, erre esküdtem fel. A segítségnyújtás is
lehet szenvedély” – áll az emléktáblán. 

Ezt vallotta az alapító, és az intézmények ezt az iránymutatást követve
végzik ma is munkájukat.

Az intézmények kezdeti idõszakára Lányiné Dr. Engelmayer Ágnes
emlékezett, az alapító munkásságát Gordosné Dr. Szabó Anna méltatta, aki az
emléktáblát is leleplezte.

Az esemény emlékezetessé tételéhez a Gyakorló Iskola kórusának mûsora
is hozzájárult. Az ünnepségsorozat fogadással zárult, amelyen a Kar
Fõigazgatója, Szabó Ákosné Dr. méltatta a jubiláló intézményeket.

Az ünnepségsorozatot a Damjanich utcai épület közös tereinek, udvarának,
aulájának, ebédlõjének felújítása elõzte meg, hogy a 25 évvel ezelõtt megnyílt
korszerû épület ma is méltó legyen alapítójához. A felújítási munkálatokat az
ELTE finanszírozta. 

Rosta Katalin


