
A nyílt levélhez kapcsolódóan több vidéki intézménybõl jelezték, hogy több esetben
valóban nem követhetõ a gyermekek sorsa, sõt olyan is elõfordul, hogy nem a
fogyatékosságuk súlyosságának megfelelõ ellátást kapnak.  

A megbeszélés végén a jelenlévõk a helyzet pontosabb átláthatóságának igényét
jelezték, hogy ennek alapján javaslataikkal esetleg hozzájáruljanak a megfelelõ
ellátáshoz. Ennek elsõ lépéseként a felkértük az intézményeket, hogy helyzetükrõl egy
kérdõívet töltsenek ki és juttassák azt el a Tanszéki Csoport munkatársainak. 

Ezúton is köszönjük az Üllõi úti iskola munkatársainak, személy szerint Kajáry Ildikó
igazgatónõnek, hogy helyszínt biztosítottak a megbeszélésre.

Mede Perla

Speciális szakiskolások Szakma Kiváló Tanulója
versenye Szegeden

Az NSZFI és a Földmûvelési és Vidékfejlesztési Minisztérium a szegedi József Attila
Általános Iskola és Szakiskolát kérte fel, hogy 2009. április 22-24-e között rendezze meg
a parkgondozó szakma (OKJ: 21620705) és a zöldség- és fûszernövény-termesztõ (OKJ:
21620708) szakmát tanuló speciális szakiskolás fiatalok „Szakma Kiváló Tanulója”
országos szakmai versenyét.

Miskolc, Kõszeg, Csorna, Tatabánya, Sopron, Kecskemét, Baja, Békéscsaba, Tisza-
földvár-Homok, Magyarbánhegyes, Mór és Szeged speciális szakiskoláiból érkeztek az
írásbeli elõdöntõkön legjobban szereplõ tanulók kísérõikkel.

A gyakorlati és elméleti versenyen bizonyították a magas szintû felkészültségüket. A
tanulásban akadályozott fiatalok szakmatanulásának minõségét jelzi egy ilyen országos
megmérettetés. Körtvélyessy Erika az NSZFI vezetõ tanácsadója, Müller István a SPECOE
elnöke, Isaszegi Mária A SPECOE titkára és NSZFI-tanácsadó felel az országos ver-
senyért.

A parkgondozók versenyén zsûrizett az NSZFI delegálásában:
Barta Péter – versenyfelelõs
Szathmáry Zsolt – elnök
Prokai Judit – gyógypedagógus
Krauspe Edit – kérdezõ tanár
és Farkas Csamangó Erika, aki az Agrárkamara delegáltja volt.

A zöldség- és fûszernövény-termesztõ szakma zsûrije volt:
Nagy István – versenyfelelõs
Dr. Komáromi Sándor – elnök
Hámné Juhász Ildikó – gyógypedagógus
Fõdi Ágnes – kérdezõ tanár
Az Agrárkamarát Komáromi Csaba képviselte.
A zsûri véleménye szerint a szakmai képzés tartalma megfelel a szakma elvárásainak,

a fiatalok remekül felkészültek majdani hivatásuk gyakorlására.
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A szakmai programokat érdekes, szórakoztató és pihentetõ turisztikai kisvonatozás,
a Dóm megtekintése, fagylaltozás, este diszkó zárta. A felkészítõk számára szervezett
szakmai program keretében a szegedi Paprikamúzeum és a Pick szalámi-gyártás meg-
tekintése is szerepelt.

A szakmai versenyek a speciális szakiskolákban folyó szakmai munkák éves
szemléjének tekinthetõk: hol tart a szakiskolai szakmai képzésünk, mik a legfontosabb
tanulságok, a hasonló területen dolgozó, legügyesebb diákokat versenyeztetõ felké-
szítõk is itt cserélhetik ki a tapasztalataikat, tervezhetnek közösen a jövõre vonatkozó –
még hatékonyabb – nevelési és oktatási stratégiákat.

Nagyné Vánkay Katalin

Az Országos Tudományos
Diákköri Konferencián elért eredmények 
2009. április

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

I. helyezés, valamint ELTE különdíj:
(Témavezetõ: Dr. Marton Klára tudományos fõmunkatárs
Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet, Illyés Sándor Kutató Laboratórium)
Egri Tímea: Támogatott döntéshozatal a fogyatékos emberek szemszögébõl: Az
önérvényesítõ élet lehetõsége értelmileg akadályozott személyek és pszichiátriai
kliensek számára

PEDAGÓGIAI, PSZICHOLÓGIAI, KÖZMÛVELÕDÉSI SZEKCIÓ

II. helyezés
(párhuzamos díjazás)

(Témavezetõ: Gereben Ferencné dr. intézetvezetõ fõiskolai tanár
és Mohai Katalin Ph.D. fõiskolai tanársegéd, Gyógypedagógiai Pszichológai Intézet)
Belcsik Andrea: Diszlexiás és jól olvasó kisiskolás tanulók képességprofiljának
összehasonlítása a Neurodys kutatás alapján
Erõs Dóra: Gyengén olvasó és diszlexiás tanulók kognitív képességprofiljának össze-
hasonlítása a Neurodys kutatás alapján

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZEKCIÓ

Bárczi Különdíj: 
(Témavezetõ: Dr. Zsoldos Márta tanszékvezetõ fõiskolai tanár
Hallássérültek pedagógiája Tanszék)
Loványi Eszter: Kérdõíves módszer kidolgozása a hallássérültek kései hallásjavító
mûtéti eljárásának (cochleáris implantáció) eredményességére ható tényezõk
vizsgálatához
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