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Gondolatok a XV. Soproni Logopédiai és
Pedagógiai Napok Konferenciáról

Sopronban a tavasz beköszönte immár 15. alkalommal egybeesik a pedagógusok,
óvónõk, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok, fenntartói képviselõk szakmai talál-
kozójával. 15 év az ember életében sem kevés, hiszen ez idõ alatt a csepp gyermekbõl
öntudatosodó kamasz lesz, a hangjait próbálgató kisemberbõl anyanyelvét teljesen
birtokló fiatal, a tipegõ majd bizonytalan járású kisdedbõl a világban ügyesen mozgó,
sportokat ûzõ, tudatos ifjú válik. Természetesen ahhoz, hogy ez így legyen a
gyermeknek, a szüleinek, nevelõinek sokat kell fáradozniuk, a gyakori nehézségeket le
kell küzdeniük, s az újrakezdés embert próbáló terhét fel kell vállalniuk.

Nincs ez másképpen egy szakmai találkozó életében sem, ahol a 15 év még nagyobb
utat jelent. A résztvevõk bizalmát megnyerni nem kis dolog, azt hosszú évekig
megtartani úgy, hogy közben nagyon sok jó, igényes partnerrel mérettetik meg a
program, igazán bravúros tett. Kell ehhez egy ütõképessé kovácsolódott csapat, kiváló,
szakmailag hiteles és korszerû ismereteket közvetítõ elõadók, s olyan környezet, amely
a befogadásra, a tanulásra, tapasztalatszerzésre inspirál, s feltétlenül szükséges olyan
innovációra kész pedagógusréteg, amelynek tagjai sok terhet vállalnak évrõl-évre a
részvétellel.

A szervezõ „Fogjuk a kezed” Egyesület köszöni a hallgatóság, fõként a visszatérõ
vendégek kitartását, hûségét, szakmai észrevételeit, segítõ javaslatait, mivel általuk is
formálódott, alakult s vált hosszú évek alatt nagy érdeklõdéssel kísért konferenciává a
Soproni Logopédiai és Pedagógiai Napok. Azzal, hogy 2002 óta akkreditált tovább-
képzésként hirdethetõ meg, szakmai berkekbe való elismertsége fokozódott nemcsak a
részvevõk, de az elõadók körében is. Tekintettel arra, hogy elsõsorban logopédiai
konferenciaként indult a program, a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete már az elsõ
alkalmak óta szakmai támogatóként segítette a rendezvény igényes szakmai
színvonalának kialakítását, megtartását. Különösen Mezeiné dr. Isépy Mária védnöksége
jelentett fontos támaszt. A fõtitkár asszony fáradhatatlan munkáját a konferenciákat
mindig támogató Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyûlése ”Sopronért
emlékérem” adományozásával ismerte el és köszönte meg a 15. jubileumi
rendezvényen. A városi kitüntetést Abdai Géza alpolgármester adta át. Ezúton is kö-
szönjük Mezeiné dr. Isépy Mária odaadó segítségét, s kívánunk további tevékeny-
ségéhez is sok sikert, jó egészséget.

A 15. konferencia különösen nagy gondossággal szervezõdött. Már a cím – A
pedagógus elhivatottsága a változó közoktatásban –, választása is azt a küldetést tükrözi,
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amit az elmúlt másfél évtizedben bizonyított a programgazda. A konferencia évrõl-évre
a pedagógusokat, a nevelés-oktatás mindennapi gyakorlatát leginkább feszítõ, a szakma
legizgalmasabb és megválaszolatlan kérdéseit tûzte és tûzi napirendjére, válaszokat
keresve a pedagógiai, pszichológiai dilemmákra, a jelentkezõ új és új jelenségekre, a
legfrissebb kutatások eredményeinek, az egészségügyi és pedagógiai diagnosztika által
nyújtott információknak mielõbbi hasznosulását, a korszerû módszerek megismerését és
alkalmazásának elterjedését is szolgálva. 

Néhány gondolat a konferencián elhangzott elõadásokról.
Mindig fontos és megkerülhetetlen kérdés a pedagógus személyisége. Milyen ember

és milyen szakember a hatékony nevelõ? Milyen ismeretekkel kell rendelkeznie, s
melyek azok az eljárások, módszerek, amelyek õt és tanítványait, az általa nevelt
gyermekeket a legjobban segítik egyéni képességeik kibontakoztatásában, a világ és az
ember megismerésében, valamint azt egyéni tanulási utak megtalálásban, a természet és
a társadalom integráns részeként az értelmes, alkotó emberi élet kialakításában. Az
elõadók hangsúlyozták a nevelõ-oktató munkát folytató pedagógusnak a folyamatos
tanulás mellett a rábízott gyermek, tanuló minél alaposabb megismerésére, a nevelés, a
tanítás és tanulás folyamatának tudatos és következetes tervezésére, alapos elemezésére
és szükség szerinti korrekciójára kell törekednie. Az egyetemes értékek közvetítését, az
emberi gondolkodásmód átmentését úgy kell végeznie, hogy az a fiatalok számára
érthetõ és kézenfekvõ csatornákon és módszerekkel történjen. Csak így van mód a
változó világ nyújtotta erõket, eszközöket az emberiség számára elengedhetetlenül
fontos értékek szolgálatába állítani. Dr. Gyarmathy Éva digitális bennszülött és digitális
bevándorló elnevezés bevezetésével igazán szemléletessé tette ezt a kérdéskört.

Az eddigi konferenciákon szinte sohasem maradt el az újra és újra aktuális kérdés-
ként jelentkezõ probléma, a különleges bánásmódot igénylõ gyermekek, tanulók ellá-
tása. Nemcsak ellátásuk szabályozottsága, de a pontos diagnózis felállítása, az ahhoz
illeszkedõ fejlesztõ munka is igen sokakat érint, melyet prof. dr. Csépe Valéria nagyívû,
s az ellátórendszer hiányosságait is számba vevõ gondolatmenettel, és igen szem-
léletesen vázolt. Rávilágított a tisztázatlan, pontosan nem körülhatárolható kategorizálás
okozta problémákra, az egységes gyógypedagógiai gondolkodás és tipológia hiányából
fakadó nehézségekre. Az elhangzottakat a szekciókban a nevelési tanácsadásban
dolgozók tapasztalatainak bemutatása, valamint a jogi szabályozottság összegzése tette
teljessé. A megszólalók hangsúlyozták, a diagnosztika körültekintõ, szakszerû
besorolást jelent, amelynek elsõsorban fejlesztõ szempontúnak kell lennie, és csak a
gyermek képesség- és készségstruktúrájára épülhet. Feladata a gyermek minél teljesebb
megismerése annak érdekében, hogy segítségével a „gyermeknövelés” egyénre szabott
legyen, az alkalmazott tanítási-tanulási módszerek a személyiség harmonikus fejlõdését,
gyarapodását szolgálják. Lénárd Sándor a pedagógusi munka tudatosságát, szaksze-
rûségét hangsúlyozta. A szakértõ tanárrá válásban lényeges a tanuló gondolkodásának
alapos ismerete, a két agyfélteke mûködésének feltérképezése, amihez a pedagógusnak
szükségszerûen igazítania kell saját észjárását is, hiszen csak így lehet a nevelés-oktatás
hatékony. A pedagógusi portfólió elkészítése, karbantartása dokumentálja a nevelõ ars
poétikáját, céljait, módszereit, a feldolgozott tartalmakat, a pedagógus felkészültségét,
képességeit és készségeit, a munkájával kapcsolatos visszajelzéseket – mindezek
ismeretében és alapos elemzésük révén a szakértõ tanár képessé válik a gyermek
fejlesztési optimumához közelebb kerülni. A tanári reflexió, az önreflexió segít a tanár
személyes átalakulásában, igazolva a mindennapi tanítási rutin megváltoztathatóságának
lehetõségét, szükségét és felelõsségét.
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A sajátos kognitív szervezõdés, kitartó, megszállott elkötelezettség, társas kész-
ségekbeli deficitek, a kiemelkedõ tehetségûeknél gyakran leírt jelenség. Ezek a szoká-
sostól jelentõsen eltérõ agyi szervezõdés eredményeképpen jelennek meg, és gyakran
vezetnek beilleszkedési zavarokhoz és alulteljesítéshez. A neurológiai sajátosságok sok
esetben meggátolják a képességek teljesítménybe fordulását. Dr. Gyarmathy Éva
hangsúlyozta, az oktatásnak alkalmazkodnia kell a megváltozott gyermeki idegrend-
szerhez. Az egyre gyakoribb neurológiai hátterû teljesítményzavarok megfelelõ tanítási
módszerekkel elkerülhetõk lennének. A környezeti és érzelmi-motivációs tényezõk
azonosítása mellett lényeges az alulteljesítés megszüntetésében és hatékony tanítási,
tanulási módszerek kiválasztásában, hogy a pedagógus ismerje a gyerek erõsségeit és
gyengeségeit is. A hallgatósággal megismertetett Kognitív Profil Teszttel, ami az iskolai
megfelelésben hangsúlyos iskolai képességek mintázatáról ad képet. A teszt képes több
dimenzióban, és az összefüggéseket is figyelembe véve, egy-egy gyermek ké-
pességrendszerérõl differenciált képet alkotni. Nagy elõnye, hogy online változata
ingyenesen hozzáférhetõ, letölthetõ, speciális felkészültséget nem igényel, a pedagógus
is sikerrel alkalmazhatja, s hogy bármilyen korú egyén, akár felnõtt vizsgálatára is
alkalmas. 

Mészáros Andrea elõadása rendszerezõ áttekintést nyújtott a beszéd- és nyelvi
fejlettség vizsgálatának módszertani lehetõségeit illetõen úgy, hogy bemutatta az egyes
metódusok használatának specifikumait, a diagnosztikus kérdések megválaszolásában
betöltött funkciójukat.

Több éves, dadogó gyermekekkel és szüleikkel való találkozás, konzultáció során
figyelt fel dr. Gõbel Orsolya arra, hogy a születésélmények miként hatnak a gyermek
levegõvételi problémáira, milyen befolyással bírnak beszédfejlõdési zavarok megjelené-
sére, s milyen szerepet töltenek be a dadogás kialakulásában. A gyermekek születésél-
ményeinek feldolgozása nagy mértékben segítheti a logopédiai munka eredmé-
nyességét, a leghatékonyabb és egyénre szabott módszer megtalálásával. 

Dr. Gerebenné dr. Várbíró Katalin a megváltozott logopédusi munka szintereit,
feladatait mutatta be. Fontosnak tartotta felvázolni az integráció-szegregáció vitájában is
oly gyakran emlegetett komplex habilitáció/rehabilitáció részeként a fejlesztési
kompetenciák körének bõvülése mellett erõsödõ diagnosztikai kompetenciák meg-
szerzésének és a szolgáltatásba történõ beépítésének igényét. Igen sok tekintetben már
mutatkoznak a pozitív elmozdulás jelei, azonban a rendszer mûködési feltételeinek
hiányosságai, a finanszírozási nehézségek, a fenntartói tájékozatlanság, valamint a
fejlesztõ munka szerepzavarai, a szakmai kompetenciák „összecsúszása” még mindig
erõteljesen befolyásolják a rendszert.

A szekciók egyikében igen nagy érdeklõdésre tartott számot a kétszemes együttlátás
jelentõségét bemutató elõadás (Schneider Júlia–Dömötör Dóra–Simon Ferenc), amely
kitért a kétszemes látás hiánya miatt jelentkezõ iskolai teljesítményzavarokra, orvosi
segítséget igénylõ esetek tüneteire és gyakoriságára. Az írás-olvasás zavaraival, annak
szembetûnõsége miatt már jó ideje foglakoznak a kutatók, azonban a diszkalkulia,
amely más tanulászavarokkal közös vonásokat is hordoz, csak a közelmúltban került a
kutatások középpontjába. Dr. Márkus Attila a diszkalkulia megjelenési formáit (szerzett
és fejlõdési), más tanulási zavarokkal való együttes elõfordulását, a szenzoros integráció
és a tanulászavarok összefüggéseit vette számba. Kitért a figyelemzavarral kísért
hiperaktivitás szindróma és a tanulászavarok gyakori együttes elõfordulására is.

Ahogy a konferencia a pedagógus személyiségének, szakmai felkészültségének
kérdései boncolgatásával vette kezdetét, úgy az a késõbbi elõadások gondolat-
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menetében is kiemelt szerephez jutott. Gyakorló pedagógus, ill. iskolavezetõ, Kozma
Szabolcs és Rácz György osztotta meg tapasztalatait a pedagógus autonómiájának és
innovatív lehetõségeinek iskolában betöltött szerepérõl. Mit tekint eredménynek a
fenntartó? Mit érez sikernek a szülõ? Mit jelent a versenyképesség a közoktatásban? –
számtalan, már mindannyiunk által is sokszor megfogalmazott kérdés került elõtérbe, s
a mindennapok eseteinek elemzésével fogalmazódtak meg a válaszok, ismert
szituációkon keresztül mutatták be az elõadók az eltérõ érdekek mentén kialakult
sokféle értéket, s jelölték meg a pedagógus számára egyedül követhetõt: a szakmai
paraméterekkel kikövezett, és emberi tisztességgel megalapozott, folyamatos tanulással
karbantartott utat, amelyet a jó kommunikáció és a munkába vetett hit jellemez. 

Milyenek a pedagógusok, egyáltalán a magyar emberek életkilátásai? Székely Tamás
kutató igen aggasztó képet festett errõl: Kutatási eredményekbõl vezette le az
egészségben maradás, a jobb életesélyek kialakulását biztosító tényezõket, azok hatását
és jellemzõ megjelenését. Hangsúlyozta az egyén választási szabadságát és annak szerepét
életminõségét illetõen. A lelki egészség, a lelkiállapot milyensége döntõ az egészség
megõrzésében, a stresszorok kezelésében. A bemutatott kutatási eredmények igazolták a
vallásosság pozitív hatását, a vallásos ember megküzdési technikáinak eredményességét.

Az évforduló arra is késztette az egyesületet, hogy kicsit áttekintsék a rendezvények
statisztikai mutatóit. Eddig közel 4500 pedagógus vett részt a konferenciákon, ami
átlagosan 300 jelenlévõt jelent alkalmanként. Ha figyelembe vesszük, hogy az elsõ évben
80 fõ volt a vendég, akkor a részvételi arányok igen kedvezõnek mondhatók. A
konferenciát látogatók megoszlása az elmúlt években nem sokat változott. A véglegesnek
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tekinthetõ adatok szerint 15 % óvodapedagógus, 40 % logopédus, 30 % gyógypedagógus,
fejlesztõ pedagógus, 15% tanító és tanár a résztvevõk megoszlása. Annak ellenére, hogy
az évek multával bõvült a konferencia által felölelt pedagógiai terület, azért döntõen
mégis megmaradt a logopédusok, illetve gyógypedagógusok szakmai találkozójának. A
többségi pedagógusok számottevõ jelenléte viszont azt igazolja, a speciális pedagógia
által alkalmazott diagnosztika, fejlesztési szemlélet, módszertani kultúra a nem SNI-s
gyermekek, tanulók esetében is kiválóan alkalmas a hatékony tehetséggondozáshoz, vagy
éppen a sikeres felzárkóztatáshoz, tehát érdemes megismerni és a mindennapok
pedagógiai gyakorlatába illeszteni a személyre szabott fejlesztõ eljárásokat. 

Tekintettel az ez évi Soproni Logopédiai és Pedagógiai Napok Konferencia jubileumi
jellegére, igen sok érdekes játék, ajándéksorsolás, kulturális program tette élménydússá,
s kicsit emlékezetessé a programot. A szakmai ismeretek, információk mellett a
résztvevõk egy kis ajándékot – a szerencsésebbek többet is – magukkal vihettek, és egy
gyönyörû színházi estén, illetve ütõskoncerten szórakozhattak.

A szervezõk a „Leghûségesebb város”-ban szeretettel köszöntötték a leghûségesebb
résztvevõiket, azokat akik már több, mint 5-10 alkalommal megtisztelték részvételükkel
a konferenciát. 

Földes Tamás szervezõ is az ünnepeltek sorában volt, hiszen õ a konferencia
ötletgazdája, s a szervezõk között azon egyetlen, aki valamennyi program szerve-
zésében, lebonyolításában részt vett. 

Köszönet a résztvevõk bizalmáért, a szervezõk munkájáért! 
A hallgatóság – az értékelõ lapok tanúsága szerint – továbbra is számít az értékes

szakmai tanácskozás meghirdetésére.
A szervezõ „Fogjuk a kezed” Egyesület a 2010. évi konferenciára szeretettel várja az

érdeklõdõ szakembereket.
Földes Tamásné

Minõség a korai fejlesztésben
Beszámoló a Budapesti Korai Fejlesztõ Központ által
rendezett országos szakmai konferenciáról

Több, mint 200 magyarországi szakember részvételével került megrendezésre a
Budapesti Korai Fejlesztõ Központ „MINÕSÉG A KORAI FEJLESZTÉSBEN” címû országos
szakmai konferenciája 2009. április 16-án a Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális
Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Diákotthona és
Gyermekotthona nevet viselõ intézmény méltán híres, a magyar szecesszió egyik
legszebb architektúrájú belsõ terében, a kiváló akusztikájú Nádor teremben.

A szervezõk hitvallása szerint a kora gyermekkori intervenció szolgáltatásai minden
érintett gyermek és családja számára alanyi jogon, magas színvonalú minõségben az
ország minden pontján elérhetõk kell legyenek. E vezérelv alapján a nemzetközi
elõadókat is felvonultató konferencia alapvetõ célja, hogy betekintést adjon a kora-
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