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H Í R E K , I N F O R M Á C I Ó K

A M A G Y E  É L E T É B Õ L

XXXVII. Országos Szakmai Konferenciájáról
Mosonmagyaróvár, 2009. június 25-27.

„SAJÁTOS IGÉNYEK A MUNKAVÁLLALÁSIG”

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének ezévi konferenciájának szakmai program-
ja a fenti kerettéma köré szervezõdve zajlott. A kerettéma igen tartalmas, magas szín-
vonalú plenáris elõadásai a gyógypedagógiai megsegítést igénylõ népesség valamennyi
korosztályának problémáit átfogták, és nagyszerû alapot kínáltak a szakosztályi szintû
együttgondolkodáshoz. 

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezõgazdasági és Élelmiszertudományi Kar
reprezentatív dísztermében tartott plenáris program nyitóelõadásában Csépe Valéria
akadémikus, egyetemi tanár, az MTA fõtitkárhelyettese a „Milyen hosszú az út a kor-
szerû ellátásig? Tudományosan alapozott SNI diagnosztika” c. elõadásában a diagnosz-
tikus munka korszerûsítésének feladatait, szemléleti kereteit fogalmazta meg, amely új
irányt jelöl ki a gyógypedagógiai diagnosztika számára, újragondolva a szakemberek
közötti együttmûködés, a szakemberellátás, a jogtiszta módszerek, a kompetenciaha-
tárok megvonásának kérdéseit. 

Kereki Judit projektvezetõ és Lannert Judit, a TÁRKI-TUDOK vezérigazgatója a
közelmúltban befejezett kutatás alapján a korai ellátás hazai helyzetét ismertette. Elõ-
adásukból is kitûnt, hogy ezen a területen (is) rendkívül sok a tennivaló, úgy a szolgál-
tatási rendszer bõvítésének, mint a korai diagnosztikai és terápiás tennivaló, ill. a szak-
emberellátás területén. 

„Alfréd Binettõl Éltes Mátyáson át a Wechsler-tesztekig: a WISC-IV szerepe az iskolai
teljesitményzavarok feltárásában” c. nagyívû, szakmatörténeti és elméleti kitekintésû
elõadásában Nagyné Réz Ilona fõiskolai adjunktus, az ELTE Gyakorló Gyógypeda-
gógiai Szakszolgálat igazgatója és Mészáros Andrea fõiskolai tanársegéd és az ELTE
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet
munkatársai – Mészáros Andrea tolmácsolásában – a diagnosztikus repertoár megújulá-
sának legújabb eredményét, az intelligenciadiagnosztika szerepét mutatta be a sajátos
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nevelési igényû tanulók problémáinak feltárásában, a képességzavarok egyéni
jellemzõinek megismerésében. 

Végezetül pedig Gál Dániel projektvezetõ, a Kézenfogva Alapítvány munkatársa „Az
értelmi fogyatékos emberek munkábaállása, speciális szakiskolai képzés és segítõ
munkaerõpiaci szolgáltatások, lehetséges fejlesztési irányok” c. elõadásában hazai és
nemzetközi tapasztalatok alapján foglalta össze a fiatal és felnõttkorú fogyatékossággal
élõk társadalmi beilleszkedésének aktuális tennivalóit, lehetõségeit.

A pénteki nap délelõttjén zajló szakosztályi ülések gazdag programot kínáltak a mintegy
350 résztvevõ számára az Éltes Mátyás Nevelési Központ termeiben. 

A HALLÁSFOGYATÉKOSSÁGÜGYI SZAKOSZTÁLY az idén is nagy érdeklõdés
közepette tartotta meg szakosztályi ülését. A színvonalas elõadások témái a szakmai
konferencia mottója „Sajátos igények gyermekkortól a munkavállalásig” köré csopor-
tosultak. A szakosztály ülését Mihalovics Jenõ nyugalmazott igazgató, a HIOE elnöke,
majd a szünet után Bujdosóné Arató Adrienne szakosztályvezetõ vezette üléselnökként. 

Elsõként Nagyné Tóth Ibolya, a kaposvári Duráczky József Pedagógiai Fejlesztõ és
Módszertani Központ gyógypedagógusa tartotta meg elõadását a „Korai fejlesztés –
pedoaudiológia” címmel. Elõadásában az utazótanári szolgálat korai fejlesztését mutatta
be, különös tekintettel a pedoaudiológiai ellátással való kapcsolatára. Intézményében a
korai fejlesztés az 1970-es évekre nyúlik vissza, az utazótanári ellátás 1991-tõl folya-
matos, tevékenységüket a régióban is végzik. Meglátása szerint a szakszolgálati
ellátásban részesült korai gondozott és integráltan nevelt – oktatott gyermekek létszáma
folyamatosan emelkedett az eltelt évek alatt. A korai fejlesztõ munkában jelentõs
elõrelépést, minõségi változást jelentett az önálló, audiológiai állomás létrehozása. A
korai fejlesztés legfontosabb feladatait elemezve erõteljesen hangsúlyozta a szülõk
egyenrangú partnerként való elfogadását. Elõadását két, korai fejlesztésben lévõ
gyermek pedoaudiológiai felkészítését bemutató rövid videofilm bemutatásával zárta.
Szõllõsiné Sipos Virág, a budapesti Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Diákotthon és
Gyermekotthon igazgatója „Az egyéni fejlesztés jelentõsége a korai gyermekkorban”
címû elõadásában a hallássérült gyermek nevelésének sikerét a befogadó intézmény és
a gyermek megsegítését felvállaló valamennyi szereplõ együttes munkájában látja.
Véleménye szerint a korai fejlesztés idõszakában rendkívül fontos, hogy jó, partneri
viszony alakuljon ki a gyógypedagógus és a szülõ között. A szülõnek tudnia kell, hogy
az idejében elkezdett korai fejlesztés megkönnyíti az integrációba vezetõ utat, és ezáltal
nagyobb eséllyel kerülhet a gyermek a többségi óvodába, majd az alapfokú képzésbe.
A sikeres integrációban meghatározó szerep az adott befogadó közösségé, illetve a
befogadó közösség igazi mozgatórugójának tekinthetõ pedagógusé. Vértessyné
Agárdi Anikó, a debreceni Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézet szakszolgálati egysége vezetõjének elõadásában a korai gondozás hármasából –
gyermek, anya, szurdopedagógus – az édesanya szerepére fókuszált. A terápia
eredményessége szempontjából kulcsfontosságú a hallássérült gyermeket nevelõ
édesanya szerepe. Érdeklõdése arra irányult, milyen támogatást várhat, és milyen
támogatottságot tudhat maga mellett az anya. Kérdõíves válaszaiból kiderült, hogy a
válaszadók egyharmadának fel kellett adnia munkáját, hivatását gyermeke érdekében.
Lelki támaszt döntõen a házastársától, szüleitõl, barátaitól vár és kap az édesanya, a
segítõ szakmák képviselõi közül egyértelmûen domináns és az évek múltával sem
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csökkenõ a szurdopedagógustól várt és kapott támogatás. A válaszokból nyilvánvaló
lett, hogy a szülõi kompetencia és a gyermekek állapotának elfogadása terén nagyon
pozitív változást éltek meg az édesanyák, ami a szurdopedagógiai gondozás, tanácsadás
jelentõségét is tükrözi. Bakos Éva, Pillár Ildikó, Tõke Viktóriam a szegedi Klúg Péter
Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet gyógy-
pedagógusai „Az utazótanári szolgálat és a korai gondozás fejlõdése Szegeden az elmúlt
öt évben” címmel tartották meg elõadásukat. A 2002–2005-ig a dél-alföldi régió három
megyéjének felmérését és részletes adatbázisát készítették el, melyben közel 400
hallássérült gyermek adatait, ellátási körülményeit elemezték. A 2006 és 2008 közötti
idõszakban „A sajátos nevelési igényû tanulók együttnevelése” HEFOP 2.1.6 pályázat
eredményeként kérdõíves adatgyûjtést végeztek az SNI gyermekek körében.
Tájékoztató füzeteket állítottak össze, szakmai összejöveteleken vettek részt, és hallás-
sérült-életpályamodell tanulmányokat készítettek. A pályázat sikerének könyvelhetõ el
az utazótanári hálózat személyi és tárgyi feltételeinek javulása. Az elõadás második
részében a korai gondozás auditív-verbális gyakorlatát elemezték. Pauliczky Beáta,
Buczkó Anett és Vámosiné Gyetvai Edina, az egri Mlinkó István Egységes Gyógype-
dagógiai Módszertani Intézet gyógypedagógusai „A hallássérüléshez társuló halmozott
fogyatékosság szerepe a korai gondozásban” címû elõadásukban két kisgyermek
esetismertetését tárták elénk videofilm segítségével. Bemutatták, hogy a szurdo- és a
tiflopedagógia didaktikája hogyan kapcsolódik össze a két halmozottan sérült kisgyer-
mek fejlesztése esetében, milyen új szakmai feladatok, kihívások és csapatmunka
szükséges a gondozás felvállalásához. A megváltozott feladatok a pedagógusoktól
állandó önképzést, ismeretbõvítést igényelnek, és ezen túl fokozott pszichés
megterhelést jelentenek. Fazekas Ferencné, a soproni Tóth Antal Nevelési-Oktatási és
Módszertani Központ igazgatója a „Szülõkkel az esélyegyenlõségért” címû elõadásában
a Módszertani Intézményük tevékenységérõl, a korai gondozás eredményességének
zálogáról, a szûkebb és tágabb környezet (szülõ, testvér, nagyszülõ, rokonok) szerepé-
rõl beszélt. Bemutatta az utazótanár szerepét a fejlesztésben, és az újjáalakult szülõklub
tematikájában a színes és változatos programokat és a szakkönyvek, fejlesztõjátékok,
szoftverek kölcsönzésének módját. Végezetül néhány kedves képpel illusztrálta iskolája
életét. (Bujdosóné Arató Adrienne).

Az ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ÉS KORAI FEJLESZTÉS SZAKOSZTÁLY ülésén hét
elõadás hangzott el.

Buday József fõiskolai tanár (ELTE Bárczi Gusztáv Fõiskolai Kar) és Márialigeti
Ilona gyógypedagógus (Gézengúz Alapítvány) közös munkájukban tanulásban aka-
dályozott gyermekek látás-, hallás-, mozgás- és lateralitás-vizsgálatát dolgozták fel. 1500
iskolás gyermek kutatási anyagát mutatták be, amelyben kimutathatóvá vált, hogy a
vizsgált populáció 4-10%-a szemüvegviselés mellett is gyengénlátó. A szemüveg vise-
lésére szoruló gyermekek nagy hányada nem hordja szemüvegét. Általános problémát
jelent a felsõlégúti betegségek miatt romló hallásélesség (a gyermekek 50%-át érinti).
Mozgásszervi betegségben a gyermekek 70-80%-a szenved, gyakori a többszörös
deformitás. Megállapították, hogy a jobbkezesek aránya 75%, a jobblábasok aránya 80%,
a jobbszemesek aránya 50%. Az elõadók felhívták a figyelmet a korrekciós eszközök
helyes használatának, valamint a hurutos megbetegedések mielõbbi gyógyításának fon-
tosságára. Javaslatot tettek az általuk bemutatott szûrõeljárások elvégzésére minden ta-
nulásban akadályozott kisiskolás gyermeknél. Szabó Anna gyógypedagógus
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(Gyengénlátók Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézete) elõadásában a
nyiroködéma felismerésének és kezelésének gyógypedagógiai vonatkozásait mutatta
be. A nyiroködéma a teljes népesség 4-6 százalékát érintõ, gyakran nem felismert és így
kezeletlen betegség. Az elõadás ismertette e betegség típusait, felismerhetõségüket a
nem egészségügyi szakemberek számára is a kezeletlen, s ezért progrediáló nyiroködé-
ma szakaszait, a progresszió lehetséges következményeit, valamint a gyógypedagógus
szerepét a nyiroködéma önkezelésének megtanulásában, az önkezelés támogatásában.

Padányi Éva szakgyógytornász (Down Alapítvány) bemutatta a Dévény Speciális
Manuális Technika (DSGM) kezelést a Down szindrómás gyermekek korai mozgás-
fejlesztésében. A módszer eredetileg oxigénhiányos eredetû izomtónus-problémákra lett
kifejlesztve. Az oxigénhiányos hypotonia (csökkent izomtónus) és a Down-szind-
rómával együtt járó hypotonia jellemzõit vizsgálva azonban nagyon sok közös jellemzõt
figyelhetünk meg, melyeket mindkét esetben a mozgásfejlõdés megkésettsége követ.
Annak ellenére, hogy Down-szindróma esetén a megkésett mozgásfejlõdést nem csak
az izomzat gyengesége, hanem az értelmi fejlettségi szint is jelentõsen befolyásolja, az
intézményükben hat éve folyó munka bizonyítja, hogy a DSGM kezelés a Down-
szindrómás gyermekek esetében is jelentõsen felgyorsítja a mozgásfejlõdést és biztosítja
a mozgásfázisok megfelelõ sorrendben történõ egymásra épülését. A mozgás és értelmi
fejlesztés így külön-külön, mégis egymásra épülve biztosítja a legoptimálisabb testi és
szellemi fejlettség elérésének lehetõségét. Az elõadó röviden bemutatta a DSGM
rendszerét, a kétféle hypotonia közös jellemzõit, a kezelés céljait és szempontjait. Be-
számolt eredményeikrõl, valamint beszélt néhány tévhitrõl, melyek a módszer létjo-
gosultságát vitatják. Bota Ildikó DSGM terapeuta (Down Alapítvány) összehasonlító
esetismertetést mutatott be a Dévény-módszer alkalmazásával Down-szindrómás kis-
gyermekek fejlesztésében. A humán mozgásfejlõdés minden fejlõdési terület alapját
képezi. A fõbb mozgásfejlõdési állomások életkori sajátosságként meghatározott idõ-
intervallumához viszonyított késõbbi megjelenése minõségbeli problémákat is hozhat.
Ezek az anomáliák a mozgásformákra épülõ funkciók kevésbé hatékony mûködését
eredményezhetik a tapasztalatok szerint. Az életkori sajátosságként meghatározott fõbb
mozgásfejlõdésbeli lépcsõfokok megjelenése a Down-szindrómás gyermekeknél meg-
késettséget mutat; féléves kortól kezd „nyílni az olló” a fiziológiás fejlõdéshez képest.

Korrigáló érintéses stimuláció nélkül a mozgás minõsége szempontjából is prob-
lémák jelentkezhetnek, amelyek a mozgások hatékony kivitelezését nehezítik, vagy
lehetetlenné teszik. A mozgásformák anomáliái a ráépülõ kognitív képesség, beszéd-
készség, szocializáció kevésbé hatékony érését, mûködését eredményezhetik.

Az elõadó az esetismertetésekben elõször bemutatta, hogy milyen fejlõdésbeli
különbség van Down-szindrómás gyermekek között, akik kaptak korai fejlesztést, illet-
ve spontán fejlõdtek.

Majd két azonos életkorú, korai fejlesztést kapott Down-szindrómás gyermek fejlõ-
désbeli mutatóit ismertette, kitérve eltérõ anamnézisükre, szociális környezetükre és
mindezekbõl adódó pszichés és mentális fejlõdési lehetõségeikre. Rámutatott, hogy az
idõben megadott szükséges segítség a meglévõ képességek legteljesebb mértékû érését
és használatba vételét teszi lehetõvé. Bicsákné Némethy Terézia, a zalaegerszegi
Nyitott Ház Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet igazgatója elõadásában a tör-
vényesség, a finanszírozás és a dokumentáció problémáit mutatta be a korai fejlesztés-
ben. Felsorolta a korai fejlesztés mûködését szabályozó törvényeket, rendeleteket, (mint
a mindenkori költségvetési törvény (2008. évi CII. Törvény III. melléklet), a mindenko-
ri közoktatási törvény (1993. évi LXXIX. törvény), a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet).



Hangsúlyozta a költségvetési törvény meghatározó szerepét, miután ez a finanszírozás
alapja. Az elszámolás a dokumentáció alapján történik (egyéni fejlesztõ napló (Tü. 350.
r. sz.), betétlapok (Tü. 351. r. sz.), forgalmi napló (Tü. 355. r. sz.), értékelési lap (Tü.
352. r. sz.), a tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs bizottság érvényes
szakértõi véleménye). Bemutatta az elszámolás folyamatát, ellentmondásait. Szakmai
javaslatokat tett az ellentmondások feloldására. 

Beszélt a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet tervezett újabb módosításából következõ
nehézségekrõl. Boros Krisztina Boglárka gyógypedagógus-pszichológus (Budapesti
Korai Fejlesztõ Központ) „Minõség a korai fejlesztésben” címû elõadásának célja az volt,
hogy a hallgatóság számára betekintést biztosítson a koragyermekkori intervenció jelen-
legi magyarországi helyzetébe, valamint bemutassa a Budapesti Korai Fejlesztõ Központ
minõségirányítási folyamatát, a családokat középpontba helyezõ minõségi munkavég-
zés elméleti és gyakorlati szempontjait. Tájékoztatást kívánt nyújtani a szakma összefo-
gására létrehozott Kora Gyermekkori Intervenció Magyarországi Közhasznú Egyesüle-
tének céljairól, jövõbeni terveirõl.

Ezt követõen került sor a következõ ajánlások megfogalmazására:
1. A Magyar Államkincstár elszámolási rendszere és a Közoktatási törvény nem fedik

egymást. Ebbõl fakadnak az ellentmondások és az intézmények ellenõrzésénél talált
problémák. Fenti két rendszert azonos alapokon kellene mûködtetni. 

2. A korai fejlesztés gyakran elõbb megkezdõdik mint a gyermek szakértõi vizsgálata.
Ha a törvényes utat betartják az intézmények (vagyis a szakértõi vizsgálatot követõen
kezdik meg a korai fejlesztést), akkor az érintett gyermek értékes hónapokat veszít-
hetne a fejlesztésbõl. Legyen lehetõség arra, hogy orvosi javaslatra törvényesen meg-
kezdhetõvé váljon a korai fejlesztés, amelyet késõbb követ a szakértõi bizottságok
ellenjegyzése.

3. A szakértõi vizsgálatra jelentkezett gyermekeket a törvényben meghatározott idõn
belül vizsgálja meg a szakértõi bizottság.

4. Át kellene gondolni a 3 év alatti és a 3 év feletti gyermekek korai fejlesztésének
egyenlõ alapú finanszírozását.

5. Egységes, egyértelmû számítógépes nyilvántartást javasolt a dokumentációban (óra-
számok, hiányzások kérdésében is).

6. A korai fejlesztés nyári ellátásának kérdésében egységes szakmai álláspont kialakítá-
sa szükséges..

7. A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületén belül a Korai Fejlesztés önálló szak-
osztályként mûködjön. (Melegné Steiner Ildikó)

Az AUTIZMUS SZAKOSZTÁLY a konferencia témájához szorosan kapcsolódva a diag-
nózistól a felnõttkorig mutatták be az autizmussal élõk ellátásának lehetõségeit, problé-
máit, jó gyakorlatait. Hagyományainkhoz híven elsõsorban a MAGYE konferenciának
otthont adó város, illetve régió szakembereit kértük meg, hogy mutassák be szakmai
tevékenységüket. Árnics Katalin gyógypedagógus (Gyõr) „Ernõ rajzai” c. elõadásában
rendkívül informatív, izgalmas és magával ragadó áttekintést nyújtott az autizmussal élõ
emberek mûvészeti tevékenységérõl külföldön és itthon. A bemutatott eset az autizmus
és mûvészet témája mellett arra is alkalmat adott, hogy a szakosztály munkájában részt-
vevõ kollégák együtt gondolkodjanak az integráció, inklúzió lehetõségeirõl és nehézsé-
geirõl autizmusban. Árnics Katalin és Jelencsics Bea gyógypedagógus kollégáink ezután
bemutatták közös munkájukat, a jó képességû autizmussal élõ fiatalok számára szerve-
zett hiánypótló klubot, a Teaházat, melynek célja, hogy rendszeres lehetõséget biztosít-
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son a szabadidõ társas eltöltésére és a barátkozásra. A mosonmagyaróvári autizmus
specifikus szolgáltatásokat a speciális csoporttól az integrációig Fazekasné Kardos
Hedvig vezetõ gyógypedagógus és Cser Katalin gyógypedagógus mutatták be. Az elõadá-
sokhoz kapcsolódó beszélgetés során újra megfogalmazódott, hogy országszerte nagy
szükség lenne arra, hogy a gyógypedagógusok mellett az autizmus területén tapasztalt
pszichológusok, pszichiáterek is elérhetõek legyenek a családok számára. Vámos Éva
igazgató FMÖ Szakszolgálat Székesfehérvár átfogó, rendszerszemléletû elõadásában az
élethosszon átívelõ szolgáltatások hatékony megszervezésének és mûködtetésének
lehetõségét és jó gyakorlatát vázolta fel. Ezután az autizmus specifikus ellátás terén nagy
hagyományokkal és tapasztalattal rendelkezõ gyõri Radó Tibor Általános Iskola és
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény autista tagozatát mutatta be Szabóné Budai
Ágota tagozatvezetõ. A kiváló szakmai, személyi és tárgyi feltételekkel mûködõ tagozat
az egyik legnagyobb és legrégebbi az országban. A szolgáltatás rugalmassága és a szü-
lõkkel és a helyi civilszervezetekkel való szoros együttmûködés példaértékû. Új,
Szombathelyen nyílt, az autizmusra szakosodott lakóotthont mutatott be Jene Judit
gyógypedagógus. A Holnap Háza Lakóotthon szakmai közössége annak jó gyakorlatát
mutatta be, hogyan, milyen lépésekben lehetséges autizmus-barát környezetet, sérülés-
specifikus személyi és tárgyi feltételeket kialakítani, mielõtt még beköltöznének a lakók.
Ezzel az alapos felkészüléssel lehetséges megelõzni az átmenettel, változással járó vár-
ható krízist, és biztosítani az autizmussal élõ személyek biztonságérzetét és önállóságát.
Az elõadásokat követõ szakmai konzultáció során teljes konszenzus volt abban, hogy a
jövõben alapvetõen fontos lenne fejleszteni a szolgáltatások folyamatosságát a gyermek-
kortól a munkavállalásig, valamint az országban mûködõ szakmai mûhelyek folyama-
tos kommunikációját (Õszi Tamásné).

A PSZICHOPEDAGÓGIAI SZAKOSZTÁLY az idei évben színes programot kínált, a
többféle szakmai területet és módszereket bemutató délelõtt csatlakozott a konferencia
fõ témájához. A pszichopedagógia célcsoportjait képezõ viselkedés- és teljesítményza-
varokkal küzdõ gyermekek és fiatalokra irányuló széleskörû szakmai tevékenység egy
sajátos szelete került a konferencián bemutatásra; a korai életkortól kezdve, amelyben
már láthatók specifikus jelzések és a speciális bánásmód igénye, a már kialakult súlyo-
sabb beilleszkedési és viselkedés- és teljesítményzavarokkal küzdõ fiatalokra irányuló
módszertani lehetõségeken át a több korosztály számára is kiválóan alkalmazható
táncterápiáig. 

A programot a tantermünket betöltõ, érdeklõdõ hallgatóság aktívan követte végig;
hozzászólásaikkal, kérdéseikkel további elmélyülésre adtak lehetõséget az egyes
témákban. Az elõadások megtartása elõtt Eigner Bernadett köszöntötte a szakosztály
tagjait, illetve a hallgatóságot, átadva Szarka Attila szakosztályvezetõ üdvözletét, aki
sajnos nem tudott jelen lenni a programon. Az üléselnök a program ismertetése mellett
röviden arról beszélt, hogy mennyire idõszerû a pszichopedagógusok összefogása, az
együttmûködés, a korszerû szemlélet, sokrétû tevékenység-, módszer- és eszközkínálat
bemutatását lehetõvé tevõ szakmai fórumok megteremtése, és az ezekben való aktív
részvétel. 

Eigner Bernadett elsõként „A korai játékos interakciók mint a késõbbi érzelmi- és
viselkedészavarok lehetséges elõrejelzõi” címmel tartott elõadást. Kiemelte, hogy egyre
növekszik azoknak a gyerekeknek a száma, akikkel kapcsolatosan valamilyen viselke-
dési vagy teljesítményprobléma merül fel. A problémák már igen korán jelentkezhetnek,
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ilyenkor a felismerés fõképpen a szülõktõl függ, illetve attól, mennyire lépi át a
probléma a szülõk tûréshatárát. A gyermek én-re találása csak mások segítségével lehet-
séges, a gyermek szelf-fejlõdésének meghatározója ezért a korai gondozó-gyermek
kapcsolat minõsége. A kapcsolat a mindennapokban a gondozó felnõtt (a szülõk, általá-
ban elsõsorban az anya) és a csecsemõ, majd kisgyermek közötti játékos interakciók
sorozatában ragadható meg. A kapcsolat minõsége tehát az interakciók vizsgálatával
elemezhetõ. A „szemtõl szembe” korai interakciókban felismerhetõk a korai kapcsolati
és kommunikációs zavarok, a diszfunkcionális együttlétek, a patológiás fejlõdéshez
vezetõ interakcionális jegyek. Az anya játékosságának kiemelt szerepe van. A korai
interakciók zavarai és diszharmóniája veszélyeztetõ tényezõ lesz a gyermek egészséges
fejlõdésére (mind a kognitív, mind az érzelmi-szociális fejlõdést tekintve, különösen a
társas beilleszkedés, beszédfejlõdés területein), mind családi kapcsolatainak minõségé-
re, elsõsorban a kötõdési biztonságának kialakulására nézve, mely késõbbi kapcsola-
tainak is meghatározója. Az interakciók egyes jellemzõi összefüggésben állhatnak a
késõbb megszilárduló szülõi nevelési stílus fõ jegyeivel, illetve az egy éves korban
mérhetõ kötõdési típusokra jellemzõ viselkedéses sajátosságokkal. Így bizonyos fejlõ-
dési irányok bejósolhatók, a késõbbiekben feltehetõen kialakuló érzelmi- és viselkedés-
zavarok, várható (kapcsolódó) teljesítményzavarok típusára utaló jellegzetességek lát-
hatóak, így a megelõzés és az intervenció is idejekorán és hatékonyan következhet be.
A témát élményszerûen bemutató videobejátszásokkal színesítette az elõadó. 

Zám Mária fõiskolai tanár élményszerû elõadása, az „ÜZENET A CSENDBÕL - a
táncterápia mint önismereti módszer a pszichopedagógiában” címmel hangzott el. A
táncterápia történetét, kapcsolódási pontjait, sokrétû lehetõségeit ismertette meg a
hallgatósággal, akik közül többen kedvet kaptak a terápia saját élményû kipróbálá-
sához. Szuggesztív bevezetõjében személyes tapasztalatainkat, élményeinket, testünk
megélésének érzését mozgósította bennünk, hallgatókban. „Éreztél már Te is hasonlót?
Sokszor csak ülök és révedek magam elé. Pedig a lábam mozdulna, a csípõm incselked-
ne, de maradok. Valaki érdekel, szimpatikus vagy ellenszenves, vélekedek, ítélkezek,
valamit érzek a testemben, de nem figyelek, csak megyek tovább.” A testet a táncterá-
piában úgy tekintjük, mint életünk történéseinek információs bázisát; új nézõpontot és
kapcsolatot alakíthatunk ki ezekkel a régi élményekkel. A táncban való önkifejezés
segítségével felismerhetjük és felülvizsgálhatjuk az automatizmusainkat, mintáinkat, a
már nem tudatos mozdulatokat, tartásokat. A test bölcsességének, a nonverbális
üzeneteknek és a kreatív lehetõségeinknek nagy jelentõséget tulajdonítunk ebben a
módszerben. A betegséget, tüneteket inkább jelzésnek fogjuk fel, mely megmutatja,
hogy hol tartunk most éppen az életünkben, mi az, amin változtatni kellene. A tánc õsi
kifejezésmód, az emberiség kezdetei óta kíséri, támogatja és gyógyítja az emberek életét
a tánc, a táncrituálék: termékenységi táncok, születési rituálék, az évszakok táncai,
férfiasság-táncok, harci és béketáncok. A ritmus összeköt bennünket a világ egészével,
az univerzumon át a legkisebb közösségig. A ritmus maga a természet, a természetes-
ség. A természet közelében élõknek ez nem jelent gondot, hiszen a világ mûködésének
ritmusában élik életüket. A mai embernek, a ritmusokon „túl kell élnie”, kiszolgáltatva
a külvilág elvárásainak, a természettõl, természetességtõl egyre távolodó mûvi világban.
A táncterápia az egyént, az önismeretet állítja középpontba, tapasztalati tanuláson vezeti
keresztül, az én, a másik és a közösség, a tér egymáshoz kapcsolására fókuszál. A
táncterápia pszichoszociális, pedagógiai, egészségügyi területen használható leginkább.
A rehabilitációban, fejlesztésben résztvevõ szakembereknek ajánlható. A táncterápia
tehát a mozgásnevelés, a szociális munka, a gyógy- és különleges pedagógia, az
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általános gyógyászat, a pszichológia, a pszichoterápia, a gyermek- és felnõttképzés, a
sport stb. területein tud hatni.

Nagy Györgyné egészen más területre kalauzolt el bennünket, egy speciális intéz-
mény nagyon is különleges bánásmódot igénylõ gyermekei, fiataljai életének javítására
irányuló programjának bemutatásával. Elõadásának címe: „Tanulásban akadályozott,
bûnelkövetõ fiatalok részképesség-fejlesztésének programja.” Az Aszódi Javítóintézetben
a 14-19 éves fiatalok ítéletüktõl függõen 1-3 évet töltenek el. 

Jellemzõ rájuk a deviáns magatartás, az érzelmi sivárság vagy közömbösség, a
társadalmi együttélés szabályainak elutasítása. Tudásszintjük alacsony, értelmi képes-
ségük a normál övezet határán mozog, vagy sajátos nevelési igényû tanulók körébe
tartoznak.

Az intézetbe érkezõ fiatalok kb. 25%-a rendelkezik befejezett általános iskolai
bizonyítvánnyal. Az intézet iskolájában korrekciós és normál osztályokban tanulnak a
növendékek. A korrekciós osztályokba a sajátos nevelési igényû tanulók járnak.

Az intézet vezetése fontosnak tartja az egyéni és a kiscsoportos fejlesztést. Ezért 2008.
szeptemberében több fejlesztõ csoport szervezõdött a nagyfokú hátrányok leküzdése
céljából. A részképességek kiesésének felismerése, fejlesztése volt a kiindulópont, elõ-
ször képességfelmérés, majd a nevelõkkel és a növendékekkel a program egyeztetése,
ezután a program beindítása. A felméréshez a programvezetõ vizsgálati lapot készített,
amely segítségével meghatározta a fejlesztés területeit. Fontos volt a növendékek
motivációja. Mindenkit másként kellett motiválni. Azokat a didaktikai fejlesztõ-
eszközöket, speciális kiadványok tanulmányozásával készített feladatlapokat használta,
amelyek fejlesztik a figyelem, az emlékezet, a beszéd hiányosságait. Tapasztalatai
szerint ez az új kezdeményezés hasznos és eredményes volt. A fiatalok szívesen vettek
részt a foglalkozásokon. Javult a tanulmányi eredményük, jobb lett a helyesírásuk.
Képesek voltak önállóan dolgozni, élvezték a részvételt, az együttmûködést. A sikerek
indokolják, hogy a program folytatódjon. Az elõadást végig nagy figyelemmel követõ
hallgatóság számára érdekesek voltak a program bemutatásán túl az elõadó személyes
tapasztalatai, az egyes, nehezebben kezelhetõ gyerekek sikeres motiválásának élmé-
nyei. Sok szakmai kérdés hangzott még el az elõadás után. 

Utolsó elõadóként Subáné Halmos Éva egy egészen más területre utaztatott el
bennünket, bár ugyanazon intézmény falai között maradunk. Subáné Halmos Éva és
Farkas Gábor munkáját bemutató elõadásának címe: „A zeneterápia lehetõségei.” Ez a
zeneterápia szintén az aszódi javítóintézet rendkívül sokrétû és tartalmas szakmai
módszertani programkínálatából jelent egy rendkívül élményszerû, érzelmekre ható,
komplex hatásmechanizmussal segítõ terápiás formát, melyet az intézet lakói vehetnek
igénybe. Az elõadás élményszerûségét maximálisan biztosította az a sok videofelvétel,
melyet még az elõadás végeztével, a baráti beszélgetéssé alakult kérdések, hozzá-
szólások idejében is nagy érdeklõdéssel és áhítattal néztek a résztvevõk. Csodálatos volt
látni, ahogy a súlyos problémákkal küszködõ kamaszok, fiatalok szinte átlényegülnek,
megszelídülnek, feloldódnak a zene, az együttes zene alkotásának és élvezetének
hatására. 

Képzeljünk el egy zárt világot, ahol a rácsok, a kulcsok, a szabályok irányadóak. A
növendékek 14-19 éves bûnelkövetõ kamaszok, „…akiknek egy feladatuk van, a
lázadás…”, mint minden kamasznak. Ebbõl a szempontból megfelelnek a „kinti” élet-
ben, vagyis a családban élõ fiatalokkal. Ami jelentõs eltérést mutat, az a szocializáció,
feltûnõen a krimenes minta, hosszú idõn át tartó állami gondoskodás, nélkülözés,
beteljesületlen vágyak, pótcselekvések, sikerélmények hiánya, küzdelmek, sok esetben
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stigmajellegû szociális helyzet, megoldhatatlanná vált konfliktusok. Feldolgozatlan
szorongások jellemzik a növendékeket, ezt a bezártság fokozza, ami önértékelési zavart,
biztonságérzet hiányát, belsõ konfliktusokat okozhat. A terápiák fajtái közül a nonver-
bális, csoportos, aktív, asszociációs, kollektív improvizatív formát alkalmazzák. Ez a
forma közös alkotás létrehozására képes, illetve a növendék önmagára irányultságon át
a másik ember felé fordulást is lehetõvé teszi. Cél: a saját érzéseikkel való találkozások,
a lehasadt részek reintegrálása, az interperszonális készségek fejlesztése. A csoportdina-
mika a zene nyomán alakul. „…A zene az kell, az körülölel… a dal egy biztos hely…”
Az idézet a „Valahol Európában” címû musicalból való, aminek filmbeli részleteit a
Javítóban vették fel. Ez a gondolat azért is fontos, hogy a zenepszichoterápiát bevezes-
sük erre a helyre. A mûvészet, jelen esetben a zene szimbolikus jelentése kerül elõtérbe.
A zene univerzális. Archaikus szerepe a szakirodalomból ismert: ceremóniákkal össze-
függésben, bölcsõdalok-siratóénekek (mint a kezdet és a vég), ünnepeken (fontos min-
den nemzet himnusza), a zene átszövi egész életünket.

A hallgatóság és az elõadók nevében is szeretnénk megköszönni a rendezõk által
biztosított kitûnõ feltételeket. A szakosztály programja érdekesnek, változatosnak
bizonyult, köszönjük a hallgatóság aktív részvételét. A hallgatóság és az elõadók között
kötetlen párbeszédek is kialakultak, összességében élményszerûnek és tartalmasnak
ítélhetjük meg a délelõttöt. Köszönet valamennyi elõadó kollégának felkészüléséért,
lelkesedéséért, szakmai elkötelezettségéért. (dr. Eigner Bernadett)

A MOZGÁSFOGYATÉKOSSÁG-ÜGYI SZAKOSZTÁLY ülése hangsúlyozta, hogy az évi
országos szakmai konferenciák alkalmat adnak a gyakorlati munka számadásáról,
eredmények ismertetésérõl, lehetõséget jelentenek szakmai kérdések felvetésére,
összegzésre. Az idei konferencia életívet átfogó „Sajátos igények a gyermekkortól a
munkavállalásig” mottója különös hangsúllyal szólította fel a szakosztályok elõadóit,
hogy a szakterületi sajátosságokon keresztül tárgyalják a ma már igencsak sokrétû és
differenciált gyógypedagógiai tevékenységeket és beszámoljanak annak eredményeirõl.
A szakosztályülés belsõ tematikája szintén ezt kísérelte meg. Elõadások hangzottak el a
korai szomatopedagógiai nevelés egyes színtereitõl kezdõdõen az iskolai oktatás
gyakorlatáról, az integrált nevelés megsegítésének szakmai kérdéseirõl, a fejlesztõ
iskolai oktatásról, a továbbtanulásról, valamint a végzett tanulók nyomonkövetésérõl. A
sajátos igények szervezési és módszertani kérdésein túl az önálló életre felkészítés
lakóotthoni módjának ismertetése és a munkavállalás is témája volt az ülésnek. A
szakosztályülés bevezetéseként a szakosztályvezetõ köszöntötte Hohendorf Csilla
Németországban elõ kolleganõt, aki az OSZK elõzõ napi plenáris ülésén Bárczi
Emlékérmet kapott. Ez az esemény egyben alkalmat adott a szakosztályvezetõnek arra,
hogy rövid visszatekintés formájában emlékezzen a szakosztály kialakulására, eddigi
mûködésére és terveire. A Visszatekintés keretében elhangzott, hogy 1972-ben, amikor
megalakult a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, nem volt képviselete a
mozgáskorlátozottság gyógypedagógiai ügyének; szakosztályai között nem szerepelt
Mozgásfogyatékosság-ügyi Szakosztály. László Ruth gyógytornász-gyógypedagógus
kolleganõ részt vett a MAGYE alakuló közgyûlésen, és mivel a Mozgásjavító Általános
Iskolában dolgozott és mozgáskorlátozott gyermekek nevelésével-oktatásával
foglalkozott, ezen ugyancsak meglepõdött. László Ruth és Benczúr Miklósné felkereste
dr. Göllesz Viktort, a fõiskola akkori fõigazgatóját, hogy segítséget kérjenek abban,
hogyan lehetne létrehozni a mozgásfogyatékossággal foglalkozó gyógypedagógiai
szakcsoportot a MAGYE-n belül.



Az ügy elõmozdítása érdekében a „nagyok” megbeszélést hívtak össze. A meg-
beszélés a Vakok Általános Iskolájában, dr. Méhes József irodájában volt, amelyen jelen
voltak dr. Méhes József, a Látásfogyatékosságügyi Szakosztály akkori vezetõje , dr. Lányi
Miklósné, Gordosné dr. Szabó Anna, mint a MAGYE alapító tagjai, Csávás Dezsõné,
László Ruth és Benczúr Miklósné mozgásfogyatékosok nevelésével-oktatásával
foglalkozó gyógypedagógusok. Szakmapolitikai okok miatt javaslatukra elõször a
Látásfogyatékosság-ügyi Szakosztályon belül alakult meg az ún. Mozgásfogyatékosság-
ügyi Munkacsoport (1973). Vezetõje Zsótér Pál volt, a Mozgásjavító Általános Iskola
akkori igazgatója, tagjai Csávás Dezsõné, László Ruth és Benczúr Miklósné. Önálló
Mozgásfogyatékosság-ügyi Szakosztály csak 1978-ban alakult, és elsõ vezetõje
Hohendorf Csilla volt egészen 1981-ig, külföldre távozásáig. Ezen a megbeszélésen
kerültek elõször egymással kapcsolatba a mozgásjavító iskolában dolgozó gyógypeda-
gógusok a MAGYE-n keresztül a fõiskolával, közelebbrõl Hohendorf (Csávás) Csillával.
Csilla akkor már a fõiskolán belül a súlyosan halmozottan mozgáskorlátozott gyerme-
kek iskolarendszerû ellátása kialakításának kutatási programjában vett részt, és a
fõiskola kutatási programja részeként hozta létre a késõbbiekben kísérleti iskoláját, a
mai Csillagháznak nevezett intézményt. A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete mint
szakmai szervezet, lehetõséget adott a közös munkára, mozgáskorlátozottakkal
foglalkozó gyógypedagógusok szakmai találkozásaira és szakanyagok készítésére, a
szakos képzés elõkészítésére. A fõiskolán belül folyó kutatások, képzési szakanyagok
és a gyakorlat tapasztalatainak összegzése így eredményezte, hogy az Oktatási
Minisztérium 1975-ben engedélyezze a szomatopedagógia szakos gyógypedagógus
képzést. A szomatopedagógia szakos gyógypedagógus képzés fõiskolánkon végül is
1976-ban, levelezõ tagozaton indult el. Hohendorf Csilla munkássága így játszott
szerepet nemcsak a Mozgásfogyatékosság-ügyi Szakosztály létrejöttében, hanem a
szomatopedagógia szakos levelezõ képzés elsõ óra és vizsgatervének kidolgozásában,
a szakos képzés indulásában is. 
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Hohendorf Csilla Bárczi Emlékéreméhez szeretettel gratulálunk!



307

A Mozgásfogyatékosság-ügyi szakosztály tevékenységével és jövõbeni terveivel
kapcsolatban elhangzott, hogy a szakosztály vezetését 1981-ben Benczúr Miklósné vette
át Hohendorf Csillától. Az eltelt évek szakosztályi munkáját csak néhány szóban
összegezve elmondható, hogy a szakosztály minden esztendõben részt vett az országos
szakmai konferenciákon, 15 éven keresztül a Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövet-
ségével együttmûködésben szervezte a mozgáskorlátozott gyermekek „Sportolj velünk!”
országos sporttalálkozóját. Az évközi eseményekre Bernolák Béláné vezetésével évekig
mûködött az ún. Szomatopedagógusok Klubja, majd négy munkacsoport keretében
foglakoztak a kollegák a korai fejlesztés, az iskolai nevelés-oktatás, a halmozottan
mozgáskorlátozott gyermekek nevelése és a felnõtt ellátás kérdéseivel. Néhány évvel
ezelõtt szervezték meg az évi OSZK-án belül a szakosztályülés keretében meghirdetett
ún. Fiatalok Fórumát, amely a fiatal kezdõ – 5 éven belül végzett – szomatopedagógu-
soknak, illetve a szakos végzõsöknek adott lehetõséget szakdolgozataik bemutatására.
Egy országos szakmai egyesület és annak keretében mûködõ szakosztály keretet, lehe-
tõséget ad a szakmai kapcsolatokra, további konferenciák-továbbképzések szervezésé-
re, ehhez azonban aktív tagságra és némi anyagi háttérre van szükség. Ehhez szeretnék
segítséget kérni, ötleteket és nem utolsó sorban kivitelezést annak érdekében, hogy a
szakosztályon belüli szakmai tevékenység segítse elõ a mozgáskorlátozott személyek
gyógypedagógiai megsegítésének fejlõdését, a szomatopedagógia terjedését, szakmai
hitelességének, eredményeinek publikálását. A szakosztályi munka erõsítése érdekében
ún. ügyintézõ munkacsoport jött létre, tagjai az eddigi tevékenység alapján a követke-
zõk: Bernolák Béláné, mint a Szomatopedagógusok Klubja szervezõje, Fótiné Hoffmann
Éva, az ELTE BGGYK Szomatopedagógiai tanszék megbízott vezetõje, Kiss Erika, a
MAGYE elnökségi tagja, Nádas Pál, a Mozgásjavító Általános Iskola igazgatója, Péntek
Dózsa Melinda, a fiatal szomatopedagógusok és Ratkay Katalin, a vidéki szomato-
pedagusok képviselõje, valamint a sályi Mozgásjavító Általános Iskola képviselõje. 

A munkacsoport fontosabb feladatai a következõkben fogalmazódtak meg: a szak-
osztály névváltozásának elõkészítése, az évenkénti OSZK szervezése, legalább egy
évközi tematikus szakmai összejövetel (õszi idõszakban) szervezése Szomatopedagógiai
Klub néven, továbbképzések szervezése, különös tekintettel a szomatopedagógusok
továbbképzésére, közgyûlés és választás elõkészítése, szakmai cikkek írása a GYOSZE
részére (szervezése, lektorálása). (Kapcsolattartás: jbenczur@t-online-hu)

A szakosztályülés tematikus programján keresztül a szomatopedagógiai megsegítés
életívet átfogó eljárásairól, differenciált módszereirõl, megoldási módokról hallottunk
beszámolókat. 

Hohendorf Csilla a szabad munkaerõpiacon megjelenõ integrációs törekvések
németországi lehetõségeit ismertette. Elõadásában, a védõ munkahelytõl az önakaratú
és „támogatott foglalkoztatás”-ig, valamint az önálló munkavállalásra irányuló
folyamatba kaptunk betekintést, számos gyakorlati példával. „Törvény van arra, hogy az
akadályozott emberek nem automatikusan védõ munkahelyre kerüljenek, hanem – ha
a lehetõség megvan rá – a szabad munkaerõpiacon, asszisztensi kísérettel helyezkedje-
nek el”. A jövõ inklúziós lehetõségként említett ún. „virtuális mûhelyek” így túlmutatnak
a védõ munkahelyen. A fogyatékos ember külsõ munkahelyen dolgozik asszisztensi
segítséggel, amit õ határoz el, és akit esetenként õ alkalmaz. Így az akadályozott embe-
rek saját elhatározásuk alapján, önmaguk határozzák meg, milyen formában akarnak
élni, és milyen asszisztensi megsegítésre van szükségük. A korai fejlesztés területérõl a
gyõri Gézengúz Alapítvány munkatársai a veszélyeztetett csecsemõk prevenciós és
terápiás ellátásának szervezési és tartalmi munkájáról számoltak be. Mészáros-Gombás



308

Gabriella és Kovácsné Lengyel Mónika az ellátásában elválasztott organikusan sérült,
idegrendszer tünetekkel kezelt, valamint a kis súllyal világra jött, elhúzódó adaptáció
után az alapítványba került, fejlõdésükben veszélyeztetett gyermekek ellátásáról való
beszámolóit egészítette ki Égler Linda elõadása az ataxiás gyermekek korai ellátásáról.
A terápia összetettségére, individualizáltságára utaló, a család fontosságára, továbbá az
ellátásban résztvevõk gyógypedagógiai ellátása sokrétûségét hangoztató, hasznos
elõadások voltak. A zalaegerszegi Nyitott Ház Módszertani Intézet két munkatársa az
intézményben folyó fejlesztõ iskolai oktatás egyes elmeit emelték ki elõadásukban.
Stummer Mara a pozicionálás egyéni változatait, valamint a hely és helyváltoztatás
eszközös technikáinak bemutatását gyûjtötte össze esetismertetéssel kapcsoltan.
Elõadásában az alkalmazott segédeszközöket (gyógyászati, rehabilitációs eszközöket)
demonstrálta, kitért a szakszemélyzet erõnlétének fontosságára, utalt az iskolai jelenlét
huzamos voltára, és az életkor növekedésével együttjáró következményekre, a
kamaszkorú és fiatalkorú felnõttek foglalkoztatására. Komáromy Júlia a súlyosan
halmozottan fogyatékos gyermekek körében alkalmazott asszisztált úszómozgások
alkalmazásával, a foglalkozások tartalmával és hasznosságával foglalkozott elõadásában. 

A sályi Mozgásjavító Általános Iskola, Elõkészítõ Szakiskola és Diákotthon munkáját
képviselõ Mizser Sándorné az iskolában végzettek életút követése-kutatás eredmé-
nyeirõl állított össze tanulságos anyagot. A végzett iskolai tanulók tanulásban akadá-
lyozott mozgáskorlátozott fiatalok voltak. Az elõadás a végzett diákok körében történt
kérdõíves felmérés eredményeit ismertette, amelynek keretében 112 diák 62 válaszát,
29 esetben személyes kapcsolat alapján kapott információt dolgozott fel. A felmértek
átlagéletkora 28 év volt. Megfogalmazódott, hogy az iskola volt növendékeinek ugyan-
olyan terveik, elképzeléseik és vágyaik vannak, mint bármely fiatalnak: családalapítás,
munkavállalás, önálló élet; problémáik ugyanazok, mint „egészséges” korosztálybeli
társaiknak. A felmértek 50 esetben még tanulnak, munkahelyen dolgozik 6 fõ, 1 fõ
bedolgozó, munkanélküli 3 fõ, 31 fõ rokkantnyugdíjas. Ugyanakkor ismertté vált, hogy
a volt diákok közül 71-en a szüleikkel élnek közös háztartásban, 13-an bentlakásos
intézményben vagy egyéb otthonban laknak. A levont következtetések hasznos infor-
mációkat jelentettek nemcsak az intézmény számára, hanem a hasonló fiatalokkal
foglalkozók számára is, különösen a továbbtanulás, elhelyezkedés, családi élet alaku-
lása vonatkozásában. 

A szomatopedagógiai megsegítés két sajátos színhelyét és sajátos megnyilvánulását
ismertük meg Ratkay Katalin és Torma-Ginzery Patricia szomatopedagógusok
elõadásaiból. Ratkay Katalin elõadásának címe „Az autista gyermekek mozgásneve-
lésérõl szomatopedagógus szemmel”. Igen érdekes és tanulságos területét ismerhettük
meg Ratkay munkájának. „Mozgásnevelésen keresztül az autizmus befolyásolása” jó
lenne többet és részletesebbet is hallani e sajátos és eddig, szomatopedagógus körök-
ben nem alkalmazott, nem ismert területrõl. Torma-Ginzery Patricia kórházi ellátásból
kikerülõ mozgáskorlátozott felnõtteknél, ambuláns ellátás formájában végzett adaptált
fizikai aktivitásra nevelésrõl, szakember irányítása mellett végzett diagnózisspecifikus
foglalkozások eredményességérõl számolt be. Az objektív mérések az állóképesség és
izomerõ vizsgálatára terjedtek ki. A kéthónapos ciklus eredményeként megfogalma-
zódott a programban résztvevõknél a kondíció megtartása és javulása. A csoporttagok
a további otthoni munka segítésére hasznosnak tartották a foglalkozások mozgás-
anyagának begyakorlását az önálló otthoni használatra, javaslatot tettek az
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állapotfelmérésre, edzésterv alkalmazására, de leginkább az ambuláns foglalkozások
lehetõségének megteremtésére a kórházi rehabilitáció után.

Az integrált nevelésben a sajátos igények szervezési és tartalmi sajátosságairól, és
ezen belül a szomatopedagógiai megsegítésrõl több elõadás hangzott el. Pihokkerné
Varga Margit mint utazó szomatopedagógus látja el Gyõrben óvodában, iskolában a
sajátos megsegítés egyénre szabott feladatait (Radó Tibor Általános Iskola és Gyógypeda-
gógiai Módszertani Központ). Elõadásában bemutatta az utazótanár feladatait, tevékeny-
ségének eredményeit és azokat a szakirodalmakat, amelyek Gyõrben az utazótanár
munkáját segítik. Hasznos és jól mûködik a segítõ eszközök használatának módja, a
szakértõ bizottsággal és szakorvosokkal való kapcsolat helyi megszervezése. 

Fiatalok Fórumán Purzás Viktória és Polgár Dóra elõadásukban a szombathelyi
Aranyhíd Nevelési-Oktatási Integrációs Központ EGYMI, Óvoda és Iskola és Elõkészítõ
Szakiskola tevékenységébõl szintén a sajátos megsegítés egyes részterületeit emelték ki,
ezen belül a személyre lebontott foglalkozási lehetõségekrõl, segédeszköz-ellátásról
számoltak be. 

Bacsák Györgyi a Mozgásjavító Általános Iskola Csillagház tagozatában folyó
„élményterápiát” mutatta be. A súlyosan halmozottan sérült mozgáskorlátozott gyerme-
kek egész napos ellátásában a mindennapos élethelyzetekre kialakított új program –
nevének megfelelõn –, olyan élményeket ad, ami rugalmasan alkalmazkodik az adott
csoport mindennapi eseményeihez, azok élményszerû feldolgozásához, gyakorláshoz, a
saját test képességeinek elõhívására és annak a megéléséhez. A beszámoló alapján az
„élmények” a döntéshozás képességének javulását, saját képességek megismerését
szolgálják, elõsegítik a kortárs kapcsolatok, a tanár-diák viszony pozitív alakulását. 

Galambos Katalin a budapesti Mozgásjavító Általános Iskola „lakóotthonos” önálló
életre felkészítõ programját mutatta be a diákokkal végzett interjúk alapján. A 87
válaszból egyértelmûen megállapítható volt, hogy a lakóotthonos ellátás a mozgáskor-
látozott tanulók önálló életvitelre történõ felkészítésében és a társadalmi beilleszkedés
elõkészítésében nem annyira a fizikai önállóság területén jelentett segítséget, hanem a
szocializáció, az önbizalom és az önálló döntések vonatkozásában. A mások által irá-
nyított élethelyzetek helyett a saját magukkal szembeni elvárások és azok megvalósítá-
sában való megbizonyosodás jelentett segítséget számukra a jövõ életre felkészülésben.
„Úgy élni, mint mások” fogalmazták meg az interjúalanyok a célját annak az ellátási
formának, amely az iskolai tanulókat elkövetkezõ életükre készíti fel.

A szakosztályülés elõadói széleskörû áttekintést adtak a mozgáskorlátozott
személyek gyógypedagógiai – szomatopedagógiai – rehabilitációja részterületeirõl, a
korai intervenció gyakorlatától, sajátos módszerek alkalmazásáig, és külföldi példák
alapján a munkavállalásig. 

Köszönet az elõadóknak munkájukért és a prezentációk magas színvonaláért, a
szakosztályülésen résztvevõknek kitartó érdeklõdéséért, és a rendezõknek a kon-
ferencia szervezéséért. Megköszönjük szakosztályunk munkáját külön is segítõ Ratkay
Katalin helyi kolleganõ munkáját! (Benczúr Miklósné)

Az ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTTAK PEDAGÓGIÁJA SZAKOSZTÁLY ülése ez
évben a nyugat-magyarországi, valamint budapesti intézmények közremûködésével
szervezõdött, de erõsítették megjelenésükkel az értelmileg akadályozottak gyógy-
pedagógusait képzõ két hazai egyetem – az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Kara, valamint a Szegedi Egyetem Gyógypedagógus-képzõ Intézetének munkatársai is.
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Mint ismeretes, immár másfél évtizede önállóan mûködõ szakosztály tartalmi munkáját,
mûködését arra építi, hogy együttmûködést, együttes tanulást, kölcsönös tájékoztatást
nyújt mindazoknak, akik az értelmi akadályozottsággal élõ gyermekeket nevelik,
tanítják, felnõtt korukban mellette állnak. Ez a születéstõl a halálig tartó segítés, nevelés,
tanítás, gondozás és pedagógiai kísérés elve –, amely a többi fogyatékos népességgel
foglalkozó szakosztályban (szakember közösségben) így nem jelenik meg, jól egybevág
a jelen konferencia mottójával, sõt részben ki is tágítja a felnõttkori támogatás gyakorla-
tával. Az ez évi összejövetel programja jól tükrözte vezetõ gondolatunk gyakorlati meg-
valósulását, igényes, színes áttekintést nyújtott az értelmileg akadályozott népesség
egész gyógypedagógiai (oktatásügyi), szociális ellátási rendszerérõl. További erõssége
volt e rendszer egyes elemei mûködésének vizsgálata, tudományos igényû felméré-
sekkel és új módszerek bemutatásával. Ki kell emelni, hogy az egyes referátumokat
legtöbbször nem magányos szerzõk adták elõ, így érzékeltették, hogy a téma az intéz-
mény közösségének közremûködésével, az intézmény szellemiségét is közvetítve került
bemutatásra. Biztató jel az is, hogy a közremûködök közül sokan már az új képzési
rendben szereztek diplomát, és így frissebb tudással rendelkeznek. Mindez persze egy
délelõttbe sûrítve csak példák felmutatásával kerülhetett be. Reméljük, sikerül majd a
tanulmányokat is teljes terjedelmükben publikálni. Az ülést Dr. Hatos Gyula szak-
osztályvezetõ nyitotta meg, és Kerekes Ferenc Béla elnökségi tag, szakosztályvezetõ-
helyettes vezette. A korai gyógypedagógiai segítségnyújtás immár egyre több intéz-
ményhez kapcsolódik. Az itt alkalmazott fejlesztés terápiás lehetõségeit, eredményeit a
budapesti Bárczi-iskola (Üllõi út) munkatársai, Oroszné Kosik Gabriella, Kárpáti
Katalin, Kertész Ildikó, Fleischmanné Nagy Mária és Tóth Krisztián mutatták be,
különösen kiemelve a hidroterápia, a Dévény-módszer, valamint az újabb idõben meg-
jelent alkalmazott alapozó technika szerepét a motorikus fejlesztésben. A kom-
munikációs készségek fejlesztése (Sághyné Gerencsér Andrea, Szenczi Krisztina,
Domjánné Éder Marietta, Angler Éva és Sípos Kálmán) a rumi intézmény
munkatársainak nagy sikerû munkája. Bátran nyúltak a kommunikációs oldalról nehe-
zen megközelíthetõ gyermekekkel való kapcsolatfelvételhez, adtak terápiás módszere-
ket, tanácsokat, leírták a nem beszélõ gyermekek körében alkalmazható sajátos jelrend-
szereket. Az egész tanulmány az intézet honlapján (www. rumkastely.hu) már elérhetõ.
A házigazdaintézmény keretében a kilencvenes évek elejétõl foglalkoznak értelmileg
akadályozott gyermekekkel, jelenleg négy iskolai csoportban, valamint óvodában, fej-
lesztõ iskolai csoportban: súlyosan halmozottan fogyatékos gyermekeknek (2008-tól), és
speciális készségképzõ szakiskolai részlegben. Paálné Takács Marianna és Ondréné
Geiszbield Mária elõadása az intézmény nagyon gazdag terápiás kínálatát mutatta
be, melybõl a már ismert formákon túl a gyógyító hatású úszás, a gyógypedagógiai
irányú lovagoltatás és a zeneterápiás foglalkozást emelnénk ki. A tagozatokon van zenei
nevelés heti két órában, melynek eredményét hallhattuk, láthattuk a plenáris ülésen is.
(Betanítójuk: Ondréné Geiszbield Mária). A felnõttek – az iskolából kikerült, fõképpen
családi kapcsolatok nélküliek – helyzetérõl adott képet a zsirai otthon vezetõhelyettese
Kiss Mária. Õszinte, tárgyilagos, alapos bemutatást tartott a manapság vitatott „zárt
intézetek” világából. A szociális otthonban 262 férfit és nõt látnak el, középkorú
embereket, az intézmény fenntartója a budapesti fõvárosi önkormányzat. Az ellátás-
ban részesülõk egy része kint a községben két lakóotthonban lakik, az új elképzelések
szerint lehetõség szerint önállóan szervezik életüket. További részletes tájékoztatást is
ad az intézmény honlapja (www. efozsira.hu).
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A felnõttek témájához kapcsolódott – a jövõ igényeit felvázoló formában –
Farkasné Gönczi Rita – Kapocsi Pécsi Anna tájékoztatója a fogyatékosok önérvé-
nyesítése elméleti és gyakorlati kérdéseirõl, ahogy azt az ÉFOÉSZ látja. Külön szerepet
kapott az a tudományos felmérés, amelyet az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Kar értelmileg akadályozottak gyógypedagógiája szakirány oktatói, Radványi Katalin
PhD. csoportvezetõ fõiskolai tanár és munkatársai, Mede Perla és Regényi Enikõ
Mária tanársegédek dolgoztak fel és mutattak be az iskoláskorú gyermekek helyzetérõl.
A felkeresett 31 intézménybõl 14-en válaszoltak, zömében azok, akik önálló „bázis
iskolák”. Ezek többségében mûködnek óvodák, iskolák, szakiskolai osztályok és
fejlesztõ iskolai csoportok, sõt korai fejlesztõ csoportok is. A terápiás kínálat sokrétû és
bõvülõ. A felmérés több szervezeti kérdést is felvetett, amelyek részletei a megjelenõ
tanulmányban lesznek olvashatók. A délelõtt második felében „kerekasztal” megbe-
szélés jelleggel tanácskoztak a szakosztály részvevõi „az intézményes együttmû-
ködés” kérdéseirõl a tanulásban akadályozottak pedagógiája szakosztály részvevõivel.
A gondolatot az adta, hogy ez év áprilisában a világhálón megjelent Kerekes Ferenc
Béla igazgató az „Értelmileg akadályozottak iskoláinak elsorvasztása” címû nyílt levele
(http://www.prae.hu/prae/gyoszeetc.php?menu_id=103&aid=80&type=1). Mint szakkö-
rökben ismert, az elmúlt idõben öt diákotthonos gyógypedagógiai iskolát szüntetett
meg a fenntartó, és mindegyikben értelmileg akadályozott tanulókat neveltek. A gyer-
mekeket más, a tanulásban akadályozott tanulókat ellátó intézménybe irányították.
Kerekes igazgató úr levelében utal arra, hogy az így elhelyezett tanulók nem egy
esetben hátrányba kerültek. „A súlyosabb, problémásabb gyermekek magántanulókká
váltak, vagy kikerültek a csoportból, esetleg a fejlesztõ iskola kereteibe utalták õket”.
„Többnyire nehezebben biztosítják számukra azt a sajátos környezetet és légkört, ami
optimális fejlõdésükhöz nélkülözhetetlen”. A kerekasztal vezetésére Dr. Varga Imre
PhD. intézetvezetõ-helyettest (Szegedi Tudományegyetem, Gyógypedagógus-képzõ
Intézet) kérte fel a szakosztály vezetése, aki két évtizedes intézetigazgatói múltjával
mindkét iskolatípus problémáit jól ismeri. Bevezetõül Sum Ferenc, a tanulásban
akadályozottak pedagógiája szakosztály vezetõje emlékezetett arra, hogy õ még az
„oligofrénpedagógus” oklevelet kapta, mindkét népességre részesült felkészítésben, így
látja mindkét intézménytípus problémáit. Úgy látja a két szakosztály eltávolodott
egymástól, holott 15 éve még együtt voltak. Javasolta, szeptember végén újra üljenek
össze és együttes beszélgetésben vitassák meg a felmerült kérdéseket. Kerekes Ferenc
Béla arra tette a hangsúlyt, hogy a két terület szakmai munkája között ma már jelentõs
különbség van célokban, eszközökben, terápiás módszerekben. Több, más ismeret,
képesség és készség, gyakorlati tapasztalat kell a tanulásban akadályozottak oktatásá-
hoz (és a többségi iskolai integrációs munkához), mint az értelmileg akadályozottak
speciális fejlesztéséhez. Ezért is látjuk szükségesnek a két szakosztály külön mûkö-
dését, és nem az összevonásukat. Az ülést megtisztelte részvételével Dr. Szabó Ákosné
PhD. tanszékvezetõ fõiskolai tanár, fõigazgató asszony (ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar), aki a szociológus nézõpontjából a közös problémákra hívta fel
a figyelmet. Kajáry Ildikó igazgató (Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola,
Készségfejlesztõ Speciális Szakiskola és Pedagógiai Szakszolgálat, Budapest)
figyelmeztetett arra, hogy Magyarországon – ez inkább helyi sajátosság – sok intézmény
„vegyes mûködésû”, ezért kerülni kellene a megosztó véleménynyilvánítást, az össze-
fogást látja szükségesnek a gondok kezelésében. A konferencia résztvevõi között ta-
pasztalta, hogy szívesen vennének részt több szakosztály munkájában – más szakosztá-
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lyokban elhangzó elõadásokat is szívesen hallgatnák –, ha erre a program szerve-
zésének változásával lehetõség lenne. Hatos Gyula, PhD. – mint aki évtizedek óta az
értelmi fogyatékosok pedagógiájával foglalkozik – bemutatta a folyamatot, ami az utolsó
évtizedben nemzetközi téren tudományos paradigmaváltás során végbement, és
alapvetõen érintette az egész értelmi fogyatékos (vagy legújabb megnevezéssel
„intellektuális nehézségekkel élõ”) népességet. Ennek során az oktatási és a szociális
ellátás terén alapvetõ változások jelentek meg. A pedagógiai (nevelhetõségi) és a
szociális, integrációs lehetõségek szempontjából a népesség tipológiai elkülönítése
helyett a szükségletekre, a szükséges megsegítés módjára helyezik a hangsúlyt. Így
osszák fel és értelmezik 15 éve az értelmi fogyatékos népességet két csoportra, és
kapcsolják hozzá az intézmény (iskola) típusokat. Az értelmileg akadályozott személyek
esetében az intézmények kisgyermek kortól a felnõtt kor végéig egész egymáshoz
kapcsolódó rendszerben szervezettek a megsegítés igénye szerint. Kiemelte, hogy az
esélyegyenlõségi törekvések fényében a tanulásban akadályozottakkal foglalkozó
gyógypedagógusok a többségi iskolákban a „nehezen tanuló” gyermekeknek tudnak
segítséget adni az integrációs folyamatban, míg az értelmileg akadályozottak
gyógypedagógusai – miután már nemzetközileg alsó határ nélkül értelmezik ezt a
népességet, a súlyosabban, halmozottan sérült értelmileg akadályozott gyerme-
keket tudják sajátos óvodai, iskolai körülmények között ellátni. (A jelenlegi oktatási
jogban az értelmileg akadályozott népességre használt „középsúlyos értelmi fogyaté-
kos” elnevezés ezért nem adekvát, túlhaladott, sõt félrevezetõ, ezért a jogszabályokban
feltétlen módosításra szorul). Úgy tapasztalja, sok kolléga nem követi kellõ
figyelemmel a szaktudományi változásokat, az intézményekben nem érvényesülnek
ezek a törekvések. Erõteljesebb önképzésre és szervezett továbbképzésre lenne szük-
ség. Dr. Varga Imre zárszavában hangsúlyozta a további együttmûködés fontosságát,
és hogy ehhez a mai alkalom fontos problémafelvetésként szolgált, amely nyomán re-
mélhetõ a folytatás, a közös keresése. Üdvözölte a konferencián bemutatott Etikai Kó-
dex tervezetét, és szükségesnek tartotta, hogy a gyógypedagógiai képzõhelyekre
(egyetemekre) jelentkezõk hallgatói esküszövege egységesüljön. Összességében a
mosonmagyaróvári napok – köszönet a gondos, körültekintõ és kollegiális rendezés-
nek, szervezésnek – fontos tapasztalatokkal és kellemes élményekkel ajándékozták meg
a részvevõket. (Dr. Hatos Gyula).

A szombati napon Nemzetközi projektmunka a gyógypedagógiában témakörben
két nagyszabású projektbemutató hangzott el. Dr. Zita Zahorska, a Szlovákiában,
Zlata Moravcen (Aranyosmaróton) mûködõ Speciális Általános Iskola igazgatója számolt
be arról az együttmûködésrõl, amely szlovák, cseh és magyar együttmûködésben, a
konferenciát rendezõ Éltes Mátyás Nevelési és Oktatási Központtal közösen a Comenius
1. keretprogram lehetõségének felhasználásával zajlott. Majd pedig Fazekas Éva
példaértékû bemutatója gyõzhette meg a hallgatóságot, hogy a LEONARDO Projekt,
amely a Tata-i KEMÖ Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Diákotthona és Gyer-
mekotthona tanulóit spanyol földre is elvezette, másoknak is nagyszerû lehetõségeket
kínál. 

Az ezt követõ közgyûlésen a részvevõk a Számvizsgáló Bizottság beszámolóját
hallgatták meg és fogadták el, amelynek alapján Tóth Egon elnök felhívta a figyelmet a
tagdíjfizetési morál erõsítésére. Mindannyiunk közös érdeke ugyanis, hogy a MAGYE –



a GYOSZE kiadásának nem kis anyagi terhét pályázati támogatások megszerzésén túl –
stabil gazdasági viszonyok között mûködjön. 

Tájékoztatás hangzott el a MAGYE Alapszabályának jogász közremûködésével
történõ átdolgozásáról és az elõzõ GYOSZE-számban közölt Etikai Kódex-szel
kapcsolatos észrevételekrõl. Az anyaghoz való írásos hozzászólások határidejét
a június 25.-i Vezetõségi Ülés október 15.-ben határozta meg. Kérjük
tagtársainkat, hogy észrevételeiket a megjelölt határidõig küldjék meg a
gyogypedszemle@gmail.com e-mail címre, hogy azok feldolgozását követõen
még ez évben, az alapszabállyal együtt közgyûlési határozattal fogadhassuk el. 

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete ezúton is kifejezi köszönetét az Éltes
Mátyás Nevelési Központ munkatársainak a konferencia megrendezéséért, a sok
nagyszerû szabadidõprogramért, és megköszöni a Mosonmagyaróvári Önkormányzat
támogatását, Szabó Miklós polgármester úr megnyitó és méltató szavait, személyének és
munkatársainak aktív jelenlétét és a fogyatékosságügy modellértékû helyi támogatását.

Találkozunk 2010-ben Debrecenben, ahol a XVIII. Szakmai Konferencia,
egyben Bárczi Gusztáv 120 éves születésének megemlékezésére ad majd
alkalmat.

Konferenciabeszámolónkat következõ számunkban folytatjuk: terjedelmi okok miatt a
Látásfogyatékosságügyi, a Logopédiai, a Tanulásban akadályozottak pedagógiája és a
Felnõtt fogyatékosságügyi Szakosztályok anyagát ekkor közöljük.

Gereben Ferencné
a MAGYE fõtitkára
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