
313

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete
2014. évi szegedi Országos Konferenciájának
szakosztályi beszámolói

Autizmus Szakosztály
Szakosztályvezetõ: Õszi Tamásné

Szakosztályi munkánk ebben az évben is szorosan kapcsolódott a konferencia
kerettémájához, hiszen az elhangzott elõadások életkorokon és ágazatokon átívelõen
mutattak be szakmai, módszertani fejlesztéseket és ellátóhelyeket az autizmus területén.

Elhangzott elõadások:
Hevesi Tímea Mária (Odú Fejlesztõ Központ, Szeged): „Marslakók az Odúban” –

Autizmussal élõ gyermekek szocializációjának támogatása az Odú Fejlesztõ Központ
által. A 1,5-7 életév közötti autizmussal élõ gyermek korai fejlesztésének komplex mo-
delljét ismerhette meg a hallgatóság.

Harter Árpádné – Kisné Papfalvi Nóra – Péntek Imréné (Szivárvány Autizmus Szak-
mai Egyesület, Szeged): Múlt, jelen, jövõ – az Egyesület munkáját videókkal illusztrálva
mutatták be az elõadók, beszámolva a régióban élõ családok helyzetérõl.

Szeleczki István – Horváth Gabriella – Hatvaniné Tumbász Judit – Berta Istvánné
(Autizmus Centrum, Kecskemét): Komplexitás és együttmûködés – a kecskeméti Autiz-
mus Centrum történetét, jelen mûködését és jövõbeli perspektíváit ismerhettük meg.

Jelencsics Beáta (Radó Tibor Általános Iskola és EGYMI, Gyõr): Az iskolára való fel-
készítéshez használható munkatankönyvek bemutatása. Az intézmények és életszaka-
szok közötti átmenet megkönnyítése az autizmus-specifikus ellátás alapkérdése. A be-
mutatott, hiánypótló munkatankönyvek és alkalmazásuknak gyakorlata hatékonyan
segítheti az autizmussal élõ kisgyermekek integrációját.

Havasi Ágnes – Ábrahám András – Stefanik Krisztina (ELTE BGGyK): Oktatói és hall-
gatói tapasztalatok az autizmus spektrum pedagógiája szakirányon. Az elõadás hallgatói
és oktatói perspektívából mutatta be a 2012-ben indult szakirány kezdeti tapasztalatait.

Farkas Edit (FSZK Nonprofit Kft.): Ö.T.V.E.N. – Önállóság, Társas viselkedés és Egész-
ségnevelés címû tanterv, tananyag, oktatási segédeszköz, munkafüzet bemutatása. 2014
tavaszán jelent meg az FSZK támogatásával az autizmus-specifikus hiánypótló tananyag,
mely kiváló keretet nyújt a társas viselkedés egyénre szabott fejlesztéséhez.

Szaffner Éva (FSZK Nonprofit Kft.): Autizmus-specifikus követelményrendszerek és
alkalmazásuk a szolgáltatásokban. Az elõadás áttekintést nyújtott a 2014. január végére
elkészült autizmus-specifikus szakterületi és horizontális követelményrendszerekrõl,
melyek az FSZK „8 Pont Projekt”-jének keretében kerültek kidolgozásra.

Csepregi András (Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Békéscsaba): Az autizmus
spektrum zavarok kisgyermekkori diagnózisának dilemmái a szakértõi bizottságok
szempontjából. Az elõadás áttekintette, hogy milyen lehetõségek rejlenek a szakértõi
bizottságok és a pedagógiai szakszolgálatok együttmûködésében a megfelelõ idõben és
objektív módszerekkel történõ autizmus-specifikus diagnosztika terén.

Õszi Tamásné – Németh Zsuzsanna (Autizmus Alapítvány, Budapest): Kitekintés a fel-
nõttkorra – a felnõtt klub nyújtotta lehetõségek. Az elõadás röviden összegezte a nemzet-
közi szakirodalom és egy 2013-as hazai utánkövetéses vizsgálat tükrében az autizmus
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spektrumzavarok felnõttkori kimenetének legfontosabb jellemzõit, majd bemutatta az
Autizmus Alapítvány klubjának munkáját és fejlesztési törekvéseit. 

A szakosztályi munka az elhangzott elõadások tartalmi vitájával, értékelésével
zárult. A résztvevõk a gyakorlati munkában azonnal hasznosítható szakmai infor-
mációkkal és új kapcsolatokkal gazdagodhattak.

Hallásfogyatékosság-ügyi Szakosztály
Szakosztályvezetõ: Muraközy Andrea

Eredményes tanácskozást folytattunk a szegedi konferencia keretében. Valamennyi
magyarországi speciális intézmény képviseltette magát a rendezvényen. A konferenciára
való felhívás idején közös állásfoglalás kialakításában egyeztünk meg azzal kapcsolat-
ban, hogy a törvényi változások milyen kedvezõtlen következményekkel jártak a hallás-
sérült gyermekeket ellátó „EGYMI”-k mûködésére, és az általunk korábban ellátott
feladatokra. A közös állásfoglalást eljuttatjuk az Emberi Erõforrások Minisztériumába.
A szakmai beszámolók a kedvezõtlen hatásokat részletezték, illetve konkretizálták. Egy
különleges eszközzel is megismerkedhettünk, melynek használatával elõsegíthetjük a hal-
lássérült gyermekek kiejtésének javítását.

Dr. Czap László (Miskolci Egyetem): A beszédasszisztens. Az elõadó egy internet-
alapú speciális eszközt mutatott be, amely arra hivatott, hogy vizuális visszajelzést adjon
a hallássérült gyermek számára az adott szó kiejtésérõl. Az eszköz tartalmaz egy
„beszélõ fejet”, mely láthatóvá teszi a beszédszervek mûködését. A gyermek által kiejtett
szót viszonyítja egy mintához. Az optimálisnak tekintett hangmintát színes oszcillogra-
mok által összehasonlíthatóvá teszi a gyermek által kiejtett szóval. Az eszköz alkalmas
arra is, hogy prozódiai elemeket is érzékeljen és visszajelezzen. Az eszköz kipróbálásá-
ban három speciális intézmény szurdopedagógusai és tanítványai vesznek részt. A kö-
vetkezõ évben mód nyílik arra, hogy a kaposvári, szegedi, váci, soproni intézményben
közvetlenül megismerkedjenek a kollégák a Beszédasszisztenssel.

Tari Edina – Szirkó Piroska – Jávorszkiné Farkas Judit (Egri Mlinkó István EGYMI,
Óvoda, Általános Iskola és Kollégium): Beszédasszisztens a gyakorlatban. Az elõadás-
ban beszámolót hallottunk az eszköz használata során szerzett tapasztalatokról. Video-
felvételek tették érzékletesebbé, hogy miképpen használható az új eszköz.

Hulmán Istvánné (Soproni Tóth Antal EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális
Szakiskola és Kollégium): Utazótanári szolgálat a Tóth Antal EGYMI-ben. Az elõadás
arról számolt be, hogy milyen szakemberhiány mellett kell ellátniuk utazótanári felada-
taikat. A rehabilitációs órák biztosítása csak nyugdíjas kollégák bevonásával lehetséges.
Az intézmény tanulói többségükben beszédfogyatékosok, illetve részképességzavarok-
kal élõk.

Gyurina Éva (Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Pedagógiai Szak-
szolgálat, Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény, Diák- és Gyermekotthon, Kapos-
vár) elõadása számadatokkal támasztotta alá, hogy mennyi hallássérüléssel diagnosztizált
kisgyermek gondozott számának csökkenése valószínûsíti, hogy kiesnek a gyermekek az
ellátás rendszerébõl.

Égel Andrea (Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, EGYMI,
Kollégium és Gyermekotthon, Budapest) elõadásában bemutatásra került a hallássérült
tanulók integrációjának aktuális helyzete a fogadó pedagógusok szemszögébõl. A vizs-
gálat a sikeres és hatékony integrációhoz szükséges általános témaköröket érinti, mint
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a jellemzõ munkaszervezési módok, a fogadó attitûd, az egyenlõ esélyû hozzáférés, a szü-
lõkkel és gyógypedagógusokkal való együttmûködés, a szociális kapcsolatok alakulása.
Az eredmények feldolgozása és átgondolása segíti a közeli és távoli célok meghatáro-
zását.

A megnehezült intézményi mûködésrõl vezetõi beszámolókat tartott Szõllõsiné Sipos
Virág (dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, EGYMI, Kollégium
és Gyermekotthon, Budapest), dr. Farkasné Kovács Beáta (dr. Török Béla Óvoda,
Általános Iskola, Speciális Szakiskola, EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon, Budapest),
Horváth Norbert (Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény, Szakiskola, Kollégium és EGYMI, Szeged) és Mikesy György (Cházár András
EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon, Vác). 

Egy további elõadás az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Hallássérültek
Pedagógiája Tanszék hallgatója, Gazsi Eszter részérõl hangzott el. Nagy érdeklõdést
váltott ki a hallgatóságból, mivel külföldön szerzett szakmai tapasztalatokat osztott meg:
a pretoriai Eduplex hallássérültek számára létrehozott intézményt mutatta be. Az elõ-
adásban bemutatásra kerültek azok a tapasztalatok, amelyekbõl kitûnt, hogyan hasz-
nálják ki a szakemberek az épület és technika adta lehetõségeket, milyen módon zajlik
a hallássérült gyermekek együttnevelése óvodás kortól a középiskoláig, illetve hogyan
dolgoznak össze a hallássérült gyermek és családja körül a különbözõ diszciplínák
szakemberei.

Az intézményi beszámolók nyomán elkészült közös szakmai állásfoglalást – amit
Balog Zoltánnak, az EMMI miniszterének továbbítottunk – alább közöljük:

Állásfoglalás
Összefoglaló a hallássérült gyermekeket nevelõ-
oktató egységes gyógypedagógiai módszertani
intézmények helyzetérõl
Az érzékszervi fogyatékos tanulókat nevelõ-oktató gyógypedagógiai intézmények a ko-
rábbi években komplex ellátást nyújtottak a hozzájuk forduló családoknak, gyer-
mekeknek. Mûködésükhöz a feltételeket a települési, illetve a megyei önkormányzatok
biztosították. A gyermekeket nem egy-egy településrõl vagy megyébõl fogadták, hanem
több megyére kiterjedõen nyújtottak speciális ellátást a hallássérült és a halmozottan
sérült siket vagy nagyothalló gyermekek, tanulók számára. Ez az alapító okiratokban
„térségi ellátás”-ként vagy regionális intézményként került rögzítésre. A KLIK egy
intézményként kezeli az általa fenntartott intézményeket, ennek ellenére elõfordul,
hogy a megyéken átnyúló ellátási forma nem vagy nehezen értelmezhetõ, így elõfor-
dulhat, hogy a hallássérült gyermekek egy része egyszerûen kimarad az ellátásból.
Fennakadás tapasztalható az integráltan nevelt-oktatott hallássérült gyermekek utazóta-
nári támogatásában is, mert a megyéken túlmutató utazás is több helyen nehézségekbe
ütközik (pl. utazási költségek, jármûvek biztosítása). A vidéken dolgozó utazótanárok-
nak esetenként 60-70 km-t is kell utazni egy-egy családhoz, gyermekhez.

Pozitívum a fenntartó szándéka, hogy minél közelebb kell vinni a szakszerû ellátást
a rászoruló családokhoz –, csak nehézséget okoz a kivitelezésben, hogy vidéken nem
minden esetben állnak rendelkezésre megfelelõ számban a szakirányú végzettséggel
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rendelkezõ szakemberek. Esetenként – ha van is megfelelõ „papírral” rendelkezõ
kolléga, ez a második szakját jelöli, melyet néha 20-30 éve nem használt, mert az elsõ
szakjával tanított. Az eltelt évtizedekben a speciális szakok képzési tartalma – igazodva
pl. a technikai fejlõdéshez – jelentõsen átalakult, melyet a kollégák (többnyire) nem
követtek, hiszen nem használták a kérdéses szakot. Hallássérültek esetében megjelen-
tek a digitális készülékek, általánossá vált a cochleáris implantáció, sõt, ma már egyre
elterjedtebbé válik a bilaterális implantáció is. Mindezek új ismeretek megszerzését és
alkalmazását teszik szükségessé a hallássérültek oktatásában, nevelésében.

A hagyományosan a hallássérült gyermekek nevelését-oktatását felvállaló intézmé-
nyek törekedtek arra, hogy egy helyen nyújtsanak komplex ellátást a hozzájuk fordu-
lóknak, a korai gondozástól a középiskoláig. Ehhez szinte valamennyi intézményben
rendelkezésre állnak a pedoaudiológiák a megfelelõ mûszerezettséggel és szakembe-
rekkel. (Ennek biztosítását a 32/3012 (X.8.) EMMI rendelet – Irányelvek – is rögzíti.)
A korai nevelés, oktatás, tanácsadás átemelése az EGYMI-ktõl a Pedagógiai Szakszolgá-
latokhoz ezt az „egyablakos” ellátási formát szüntette meg, elbizonytalanítva a szülõket
abban, hogy hova is fordulhatnak hallássérült gyermekükkel. A fogyatékossággal élõ
gyermekek nevelése feltétlen bizalmat igényel gyógypedagógus, szülõ és gyermek kö-
zött, melyet a legkorábbi idõponttól kezdve, fokozatosan lehet felépíteni. Ezért (is) len-
ne jó, ha ezt a feladatot újra az erre a feladatra létrejött, nagy szakmai tapasztalatokkal
rendelkezõ intézmények végezhetnék, ahol a feladatellátásnak mind a tárgyi, mind
a személyi feltételei továbbra is rendelkezésre állnak. A speciális intézmények egyben
szakmai hátteret tudnak biztosítani egyrészt az integráltan nevelkedõ gyermekek ellátá-
sát végzõ kollégáknak, másrészt a többségi intézmények pedagógusainak a felkészíté-
sében, napi gyakorlatában továbbképzések, tapasztalatcserék szervezésével.

A pályaválasztás elõtt álló, speciális intézményben tanuló hallássérült gyermekek
pályaorientációját, a továbbtanulás, pályaválasztás elõkészítését a gyógypedagógiai in-
tézmények segítik ma is. A szülõk többsége teljesen bizonytalan gyermekük jövõjét ille-
tõen, és az iskolától, az osztályfõnöktõl várják a segítséget a továbbtanulás, a pályavá-
lasztás, a középfokú iskola kiválasztása során, de még a jelentkezési lap kitöltésében is.
A helyi vagy a lakóhelyhez közeli lehetõségek felkutatásában a tanuló iskolája tud haté-
konyan közremûködni, hiszen a Budapesten található szakértõi bizottság ebben nehe-
zen tudna tanácsot adni. A hallássérült gyermekek számára létezik olyan, az FSZK és az
iskolák által kifejlesztett és kipróbált program (Ráhangolás), mely kifejezetten az õ pá-
lyaválasztásukhoz nyújt támogatást, és már 6. osztálytól bevonja a gyermekeket az elõ-
készítésbe (http://fszk.hu/rahangolas/).

Megoldásra vár a középiskolás hallássérült tanulók és intézményeik gyógypedagó-
giai támogatásának teljes körû biztosítása, valamint a fiatal felnõttek ellátása. Új feladat-
ként jelenik meg a felnõtt (vagy fiatal felnõtt korban) cochleáris implantáción átesettek
gyógypedagógiai rehabilitációjának megoldása (finanszírozás, gyógypedagógus biztosí-
tása a beszédterápiához, CI állítás, alkatrészek, javítás helyi szinten történõ biztosítása).

További feladatot jelent a hallássérült tanulók speciális tankönyvekkel való ellátása,
hiszen az a tankönyvcsalád, ami rendelkezésünkre áll, körülbelül fél évszázados. Tartal-
mában elavult, megjelenésében korszerûtlen.

Jó lenne, ha volna mód a speciális feladatellátást végzõ szak EGYMI-k mûködési és
irányítási lehetõségeinek áttekintésére, hiszen mindenki – fenntartó, intézmények, szü-
lõk – ugyanazt szeretnék: a lehetõ legjobb ellátást, fejlesztést biztosítani a rászoruló
gyermekek, emberek számára.
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Az általunk képviselt gyermekek, tanulók és családjaik érdekében szeretnénk kérni
a területért felelõs szakembertõl, hogy egyeztessünk a felvetett problémák hatékony
megoldása érdekében. Valamennyiünk érdeke azonos: a lehetõ legjobb ellátást biztosí-
tani a ránk bízottaknak. Természetesen nyitottak vagyunk személyes találkozásra is tet-
szõleges helyen és idõpontban.

Szeged, 2014. június 20.

Korai fejlesztés Szakosztály
Szakosztályvezetõ: Melegné Steiner Ildikó 

A MAGYE 2014. évi nyári szakmai konferencia korai fejlesztés szakosztályi program-
jának megszervezésében jelentõs szerepet vállaltak a szegedi kollégák, amit ezúton is
köszönünk. A korai fejlesztés területét is érintõ átszervezések, nehézségek nem
kedveznek a szakmai innovációnak és az elõadói kedvnek. Talán pont ennek ellenére
fontos a hangunk hallatása, veszteségeink és új lehetõségeink számbavétele, a megol-
dásra váró problémák megfogalmazása, ha lehet, szakmán belüli tisztázása. Június 20-
án délelõtt elõadóink tartalmas és elgondolkodtató témákat tártak elénk. Röviden az
elhangzottakról:

Magyar Adél (Szegedi Tudományegyetem; ODÚ Fejlesztõ Központ): Kölcsönösség és
együttmûködés” – a kora gyermekkori ellátás 20 éve Szegeden. Az ODÚ Fejlesztõ Köz-
pont szolgáltatásait a kezdetektõl jellemezte a család-fókuszú megközelítés, a termé-
szetes közegben való tanulás, az egységes, integrált szolgáltatásra való törekvés és az
interdiszciplináris team-munka. A kezdeti tapasztalatok ma is iránymutatóak számunkra:
az eltérõ fejlõdésmenetû gyermekek tanulási és szociális tapasztalatot szerezzenek álta-
lános közösségi színtereken is. Az elõadás bemutatta a különbözõ rehabilitációs model-
lek fejlõdését és a kora gyermekkori ellátás nemzetközi trendjeit is. Az elmúlt tanévben
szakszolgálati intézménnyé váltak, megváltak a fejlesztõ iskolai csoporttól, ami nagy
veszteség. Végül felhívta a figyelmet a következõ idõszakot meghatározó TÁMOP 3.1.1;
TÁMOP 6.1.4. és a TÁMOP 3.4.2. pályázati lehetõségekre.

Kurucz Katalin (ODÚ Fejlesztõ Központ, Szeged): A családközpontú kora gyermek-
kori intervenció megvalósulása Hódmezõvásárhelyen az elmúlt 20 év tükrében. Magyar-
országon az 1970-es évektõl kezdve napjainkig nagy utat tett meg a korai fejlesztés. Az
elõadás egy nagyon személyes hangvételû interjún alapult, amely két nyugdíjas gyógy-
pedagógus kollégával, Szalai Lászlónéval és Rózsa Judittal készült, akik Hódmezõvásár-
helyen a korai fejlesztés megszervezésével úttörõ munkát végeztek: lelkesedésükkel,
empátiájukkal és példaértékû szakmai tudásukkal szilárd alapokat dolgoztak ki a ma
gyógypedagógusainak.

Mátyásné Geiger Ágnes (Szeged, MJVÖ Bölcsõdéi): Kisgyermeknevelõi attitûd az
eltérõ fejlõdésmenetû gyermekek ellátásában. Az elõadó kisgyermeknevelõk körében
végzett felmérést arról, hogy milyen attitûddel rendelkeznek az eltérõ fejlõdésmenetû
kisgyermekek ellátásában. 173 attitûd-kérdõív feldolgozása alapján a következõ megál-
lapításokat tette: a marginalizált csoportok közül elsõ helyen a fogyatékosok elfogadása
áll, leggyakrabban a bölcsõdeorvostól kérnek segítséget, nem érzik magukat elég
felkészültnek a fogyatékkal élõ kisgyermekek ellátására, a bölcsõdei feltételek nagyrészt
nem felelnek meg ezen kisgyermekek ellátásához, a kisgyermeknevelõk kevésbé érik
el a gyógypedagógusokat (!), az SNI megállapítása után csak részben tartották a szak-
emberekkel a kapcsolatot (!). Az utóbbi két megállapítás elgondolkodtató: vajon mi
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gyógypedagógusok mennyire vagyunk jelen a bölcsõdékben? Az elõadó gyógypeda-
gógus koordinátor jelenlétét javasolja a bölcsõdés gyermekek mellé. 

Dr. Sümegi Viktória (SZMJVÖ Bölcsõdéi): Kell-e nekünk bölcsõdeorvos? Az elõadó
saját gyakorlata szerint 1 éves kor alatt havonta, 1-3 éves kor között 3-6 havonta, illetve
igény szerint vizsgálja a bölcsõdés gyermekeket. A problémák elsõsorban a mozgás,
a beszéd és a szocializáció eltéréséit jelzik. A kiszûrt gyermekek nagy hányada „sajátos
nevelési igényû” minõsítést kapott a szakértõi vizsgálatokon, a szûrés igen effektív.
Nehézségként említi a továbbképzési hiányokat, a fejlesztõ pedagógusokkal való kap-
csolattartási nehézségeket, az orvosi és a kisgyermeknevelõi curriculum hiányait,
a szülõi ismeretek változatosságát, az egészségügyi irányelvek és szakmai protokollok
hiányát, az interdiszciplinaritás nehézségeit, a szabályozatlan kommunikációt. A bölcsõ-
dei orvos legyen képes megfelelõ módon megítélni a gyermek fejlettségét, partner és
segítség legyen, vegyen részt továbbképzések szervezésében és tartásában a szülõk és
a bölcsõde felé. 

Juhász Ibolya (Fõvárosi Pedagógiai Szakszolgálat XII. Kerületi Tagintézménye):
1. Perinatális szaktanácsadás mint a korai intervenció szerves része; 2. A köldökzsinórtól
az iskoláig, a perinatális idõszak sajátosságai a normatív fejlõdési változásokban. 1. A 0-3
éves korosztály korszerû szakellátásáról akkor beszélhetünk, ha látjuk fejlõdési, preven-
tív és intervenciós dimenzióit, annak különleges hatásait. A perinatális szaktanácsadás
a korai, embert formáló életidõ védelmében ad segítséget. Miért olyan különleges ez az
idõszak? Minden hatványozottan hat. Nagyon erõsek a transzferhatások, sokszor diffe-
renciálatlan modalitásokkal dolgozik a szakember, trimeszteri leképezõdések láthatók
a terápiában, kinyílik a kapcsolat az anya-gyerek között, jobban el tudják fogadni a fo-
gyatékosságot, transzgenerációkon átívelõ hatásokkal dolgozik (családi elakadások, IVF,
vetélések). Nem mindegy, hogyan bánunk az élettel a születés elõtt, alatt, után! A peri-
natális pszichológiai ismereteket be kell emelni a korai fejlesztésbe. A perinatális szak-
tanácsadás a korai idõszakban nyújtott szakszerû támogatással, tanácsadással nemcsak
a kisgyermeknek és családjának ad nagyobb lehetõséget, hanem egész társadalmunk
szemléletét alakítva a ráfordításokat is csökkenti, hatékonyabbá teszi. 2. Nem a szü-
letésünkkel kezdjük írni életünk történetét. A fogantatás, a várandósság és a szülés
egyre nagyobb jelentõségére mutatnak rá a tudományos kutatások. Minden feljegyzõdik
a legkorábbi idõktõl és a fejlõdés alapmintáivá lesz. A minták felderítésének nyomában
keressük a legjobb eszközöket, a kapcsolatokba rejtett reedukációs és a megnyugtató
feldolgozási lehetõségeket. A pedagógiai szakszolgálatokban a nevelési tanácsadás és
a korai fejlesztés közötti szoros kapcsolat, átjárhatóság szükséges! A korai fejlesztésre
várók élvezzenek elsõbbséget a szakértõi bizottságok várólistáján!

Beleznay Györgyi – Gyirkis Ágnes (Fõvárosi Pedagógiai Szakszolgálat VIII. Kerületi
Tagintézménye, telephely: Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztõ
Szakiskola): „Milyen anyja vagyok, milyen anyja lehetek sérült gyermekemnek?” – Vissza
az alapokhoz, avagy szülõi kompetencia, anya-gyerek kapcsolaterõsítés fejlesztõ
csoportfoglalkozás keretein belül. Az elõadók pszichológus és gyógypedagógus kettõs
vezetésével halmozottan sérült, életkoruk és mentális koruk között jelentõs különbséget
mutató gyerekek és szüleik számára hoztak létre csoportot. A kiválasztás szempontja-
ként a sérülés foka mellett az anya-gyerek kapcsolatban jelentkezõ látványos deficit is
jelen volt. E kapcsolati hiány tapasztalatuk szerint a gyermekek fejlesztését akadályozza,
illetve a fejlesztõ foglalkozások keretein belül megnyugtató módon nem orvosolható.
Ezért az anya-gyerek kapcsolatot fókuszba állító, pszichoterápiás kereteket alkalmazó
csoportot hoztak létre, melyben a gyógypedagógiai és pszichológiai eszköztár egymást
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kiegészítõen kapott szerepet, az eredmények igen megrendítõek és pozitívak voltak, az
édesanyákban lejátszódó változások erõsítették kötõdésüket, önértékelésüket,
enyhítették szorongásukat.

Kárászné Dudás Erzsébet (Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI,
Kalocsa; Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Kalocsai Tagintézménye): Állat-
asszisztált terápia a korai fejlesztésben. A kutya kötõdik az emberhez, kommunikációs
képessége is jó, oldja a szorongást, feltétel nélkül elfogadja a gazdáját, engedelmeske-
dik, gesztusokat, betanított szavakat megért. A kutyaterápia már bizonyos múltra tekint-
het vissza a gyógypedagógiai fejlesztésben. Az állat a gyermekeknél igen jó szocializá-
ciós és motivációs tényezõ lehet, javul önértékelésük, biztonságérzetük a kutya mellett.
Terápiás kutya abból az állatból válhat, mely erre kiképzett, a gazdája is kiképzett,
szervezethez csatlakozik és megfelel a vizsgakövetelményeknek (a képzést és vizsgát
rendelet szabályozza).

A szakosztályi munka lezárásaként a következõ javaslatok fogalmazódtak meg
a résztvevõkben, fontossági sorrend nélkül: a korai fejlesztés óraszámaiban a tanácsadás
megjelenítése szükséges lenne; a gyermekek korai ellátásában nem kellõen differenciált
a prevenció és az SNI ellátás; az eltérõ nyelvi fejlõdés ellátása esetleges; az ellátó
rendszerben sok a bizonytalanság és a párhuzamosság; a pszichoszociálisan
veszélyeztetett gyermekek korai ellátása nem megoldott; az autizmus sérülés-specifikus
ellátása szûkös; 3 éves korig elengedhetetlen a folyamatdiagnosztika; a korai fejlesztés
SNI státuszhoz kötése sok kisgyermeket kiszorít az ellátásból (akiknek enyhébb, de
ellátást, prevenciót igénylõ szükségletük van) – az õ számukra megoldást kell találni
a nevelési tanácsadásban; tanácsadási ismereteinket és a tanácsadás tartalmát bõvíteni
szükséges; a 18 hó alatti gyermekek szakértõi javaslatához neurológus vagy neonatoló-
gus javaslata elfogadható legyen; a korai fejlesztés kijelölésére váró vizsgálati kérelmek
elsõbbséget élvezzenek a szakértõi bizottságok várólistáján! A fenti javaslatokból is
látható, hogy a területen dolgozó szakemberek igen nagy felelõsséggel és elhivatottsággal
végzik munkájukat az állandó jobbítás szándékával. 

Logopédiai Szakosztály
Szakosztályvezetõ: Sósné Pintye Mária 

Szakosztályunk a nyári konferencia elõtt a MAGYE szokásos tavaszi konferenciájának
megrendezését is vállalta 2014. május 17-én, „Zûrzavar az írott nyelvi zavar körül” cím-
mel. A konferencia az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Logopédiai Tanszék,
a MAGYE és az MLSZSZ közös összefogásával jött létre. Ennek keretében a diszlexiás
és írott nyelvi nehézségekkel küzdõ tanulók ellátása került fókuszpontba. Olyan magas
elismertséggel rendelkezõ tudományos kutatók, vizsgáló és terápiás szakemberek elõ-
adásait hallhattuk, mint Dr. Prof. Csépe Valéria, Dr. Tóth Dénes, Dr. Jordanidisz Ágnes,
Dr. Mohai Katalin, Mészáros Andrea, Lõrik József, Sósné Pintye Mária, Pajor Emese. Az
elõadások a logopédusok szakmai kompetenciája, a diszlexia kognitív dinamikája,
a diszlexia diagnosztikus modelljei, a specifikus tanulási zavar neuropszichológiai felis-
merésének korszerû vizsgálati módszerei témakörét ölelték fel. Tagságunk aktivitását
jelzi, hogy több mint 200 fõ vett részt a szakmai tanácskozáson.

Részben ennek a témakörnek a folytatásaként rendezte szakosztályunk nyári ülését is
Szegeden, ahol szintén a tanácskozás legnépesebb szekcióját adtuk. Itt a diszlexia prob-
lémaköre mellett – a hallgatóság megelégedésére – színes, a logopédia kulcsproblémáit
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és határterületeit egyaránt felvonultató témaválasztékot kínáltunk, a logopédia-történet-
tõl a vakok beszédjavításán át a lovasterápia mutizmus kezelésében játszott szerepéig
vagy az agytörzsi eredetû beszédzavar terápiás lehetõségeinek bemutatásáig. 

Idén is sikeresen folytatódott a tavaly elõször megrendezésre került fiatal kollégák
szakdolgozati és TDK munkáinak bemutatását célzó programpont, mely ezúttal két
egyetem (SZTE, ELTE) logopédiai szakirányainak nagyobb kutatási projektjeibe is be-
pillantást engedett. Nagy örömünkre a szakosztály korábbi hagyományait felelevenítve
második éve rendezünk még a délutáni kávészünetet követõen is mûhelymunkát,
melyre idén az ELTE kutatóját, Jordanidisz Ágnest tudtuk megnyerni. Ennek keretében
a nyelvfejlõdési zavarral és az írott nyelvi zavarral küzdõ iskoláskorú gyermekek fej-
lesztési folyamatának felépítéséhez és megvalósításához kaphattunk hathatós segítséget.

Az elhangzott elõadásoknak alább csak tömörített ismertetése lehetséges, ezek szer-
zõi összefoglalója a MAGYE szakosztályi honlapján megtekinthetõ.

Bakai Bernadett – Tóthné Aszalai Anett Töredékek a szegedi logopédia történetébõl
címû munkája részben eddig nem ismert levéltári források alapján elevenítette fel a vá-
ros és a megye nagy formátumú logopédus egyéniségeinek munkásságát és a hozzájuk
fûzõdõ fejlõdési-fejlesztési folyamatokat.

Gereben Ferencné Nyelvi zavar új köntösben címû elõadása a fejlõdés-pszichopato-
lógia szempontjából tekintette át a már korai idõktõl atipikus fejlõdésû és/vagy atipikus
nyelvi fejlõdésû gyermekek differenciáldiagnosztikájában mutatkozó bizonytalanságo-
kat, valamint ennek hatását a megfelelõ és idõben érkezõ terápiás ellátásra. 

Szûcsné Göblyös Erika – Pál Zsuzsanna Logopédia a sötétben címmel nagy elismerést
kiváltott elõadást tartottak a vak gyermekek beszédjavításának és nyelvi fejlesztésének
mindennapjairól és az általuk kifejlesztett speciális eszköztárról. Az elõadáshoz videobe-
mutató is társult. 

Imre Angéla – Newell Laura – Turányi Zsófia Angol nyelvû óvoda után magyar
nyelvû általános iskola címû esettanulmányukban arról az egyre jellemzõbb problémá-
ról beszéltek, hogy milyen következményei lehetnek annak, ha egy magyar anyanyelvû,
a nyelvi rendszer kialakulásának szakaszában lévõ kisgyermek angol nyelvû óvo-
dáztatást követõen magyar nyelvû iskolába kerül, nyelvi és írott nyelvi kompetenciái
hogyan birkóznak meg az iskolai követelményekkel. 

Gerliczkiné Schéder Veronika Gyermekkori nyelvi és/vagy beszédzavarok lovas-
terápiás kezelési lehetõségei címû elõadása a lovasterápia pszichogén beszédzavarok
gyógyításában elért eredményeit mutatta be, alátámasztva azt a terápiás forma bizonyí-
tékokon alapuló hatásának leírásával. 

Kas Bence A diszlexia mint a nyelvi fejlõdés egyfajta zavara: elméleti modellek,
kutatási eredmények, gyakorlati következmények címû összefoglalója a specifikus nyelv-
fejlõdési zavarok (SLI) és az írott nyelvi zavarok differenciáldiagnosztikai kérdéseivel
foglalkozott, annak terápiás konzekvenciáira fókuszálva. 

Tóth Dénes A 3DM-H számítógépes diszlexia-teszt bemutatása címû elõadása egy,
a logopédusok által régen várt, az MTA által kidolgozott elektronikus teszt lehetõségeirõl
tudósított, mely az alsós korosztályban az olvasási teljesítmények mellett méri az annak
hátterében álló kognitív-nyelvi készségek fejlettségét is. 

Az ebédszünetet követõen került sor a frissen végzett kollégák dolgozatainak, vizs-
gálatainak bemutatására. Témáik sokszínûsége, jó felkészültségük, friss erõik üdítõen
hatottak a jelenlévõkre. 
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Ferter Cintia Agytörzsi eredetû beszédzavar diagnosztikájának és terápiájának lehe-
tõségei egy eset tükrében címû munkájában rendkívüli erõfeszítéseket tett, hogy egy agy-
törzsi infarktuson átesett, beszédképtelenné vált fiatalember számára személyre szabott
terápiás eljárást építsen fel és valósítson meg, eredményei figyelmet érdemelnek. 

Csányi-Csecsõdi Nikoletta A szociokulturális tényezõk mint védõfaktorok vagy nehe-
zítõ tényezõk az olvasástanulás hátterében címû kutatásában bemutatta, hogy a szocio-
kulturális háttértényezõk milyen összefüggésben állnak elsõ osztályosok olvasási és az
azzal szoros kapcsolatban álló kognitív-nyelvi teljesítményeivel. 

Désfalvi Ildikó A SZÓL-E? szûrés tapasztalatai és terápiás konzekvenciái a XI. kerü-
letben címmel több évre visszamenõen dolgozta fel a szûrés eredményeit. Azt is bemu-
tatta, hogy a jelenlegi fejlesztési gyakorlat változó hatékonysággal mûködik az olvasás-
készültség kialakítása szempontjából.

Varga Orsolya Fonológiai tudatosság fejlesztésének lehetõségei az olvasástanulás
idõszakában címû vizsgálata bemutatta, hogy a fonológiai tudatosság konzekvens
fejlesztése az elsõ osztályban szignifikánsan javítja nemcsak közvetlenül e háttérkészség
fejlõdési mutatóit, de az olvasási teljesítményt is. 

Jordanidisz Ágnes A NILD Tanulási Terápia kognitív nyelvi technikái és azok alkal-
mazása az írott nyelvi problémák kezelésében címû mûhelymunkája a fejlesztõ eljárás
kognitív-nyelvi technikáit mutatta be, melyek sikerrel alkalmazhatóak a nyelvi és/vagy
írott nyelvi zavarok kezelésében. 

A szakosztály tagjai az elõadásokat követõ beszélgetésekben, vitákban is aktívan
közremûködtek. A leggyakrabban a nemzeti köznevelési törvényhez kapcsolódó jog-
szabályok logopédusokra vonatkozó rendelkezéseinek értelmezése, az ellátás régión-
ként változó helyzete, a szakmai álláspont érvényesítésének módja merült fel témaként.
Ennek további segítését a szakosztály vezetése elsõdlegesen fontos feladatának tartja,
ezért párbeszédet kezdeményezünk a megyei és budapesti szakszolgálati referensekkel
az ellátás egyenetlenségeinek számbavétele és a logopédusok szakmai segítése
érdekében. 

Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Szakosztály
Szakosztályvezetõ: Dr. Radványi Katalin 

A Szegeden megrendezésre kerülõ konferencián korábbi gyakorlatunknak megfelelõen
igyekeztünk bevonni a helyi kollégákat. Így felkérésünkre a helyi gyógypedagógiai
intézmény, a SZKTT Közoktatási Intézménye Sólyom utcai Óvoda és Általános Iskola
igazgatóhelyettese, Neuné Nádai Csilla üléselnökséget is tudott vállalni.

Örömünkre szolgált, hogy a szakosztályi program iránt olyan nagymértékû érdeklõ-
dés mutatkozott, hogy a szomszédos terembõl is kellett székeket hozni. Sajnos, a szer-
vezõk nem számíthattak erre, mert a legkisebb termet kaptuk meg (korai fejlesztõt), így
voltak, akik a folyosóra szorultak, sõt, akik kénytelenek voltak átmenni más szekcióba,
mert a folyosóról sem tudták látni-hallani az elõadásokat.

Az utolsó elõadás kapcsán különösen gyümölcsözõ gondolatok, megjegyzések és
javaslatok születtek, amelyeket a témában érdemes továbbgondolni és a döntéshozók
elé vinni.

Bercse László – Galantin Rita – Gönczi Rita – Grábics László – Mogony Klára (ÉFOÉSZ)
A mi életünk program, és ami mögötte van címû elõadása az ÉFOÉSZ Kommunikációs
csoportjának munkáját mutatta be, mely során könnyen érthetõ kommunikációval
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szerkesztenek híreket megértési nehézséggel élõ sorstársaiknak, illetve mini videók és
munkalapok segítik az önálló életre történõ felkészülést.

Viedner Mónika – Schaffer István (Kiskõrösi EGYMI, Integrált Óvoda, Általános
Iskola, Elõkészítõ Szakiskola) Új perspektíva az értelmileg akadályozottak fejlesztésében:
digitalizált tananyagtartalmak címû elõadásukban olyan digitális tananyagok kidol-
gozásáról számoltak be, amelyeket önismeret és társas viselkedés témában, a NAT-ban
meghatározott tartalmak alapján dolgoztak ki, és amelyek a készségfejlesztõ szakiskola
9-12. évfolyamán és különbözõ tantárgyak oktatásába is jól beágyazhatóak.

Lakos Judit (ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejlesztõ Módszertani Köz-
pont) Új terápia bevezetése az értelmileg akadályozott gyermekek óvodai tagozatán címû
elõadásában az értelmileg akadályozott gyermekek óvodai tagozatán alkalmazott állat-
asszisztált terápia eredményeirõl számolt be.

Pál-Horváth Rita – Krafcsik Erika (Dió Általános Iskola, Elõkészítõ Szakiskola, EGYMI,
Kollégium és Gyermekotthon): Tapasztalatok az AAK-ról egy értelmileg akadályozott
tanulókat oktató általános iskolában. Az elõadók egy rendkívül aktuális módszertani
kihívásról, a nem beszélõ értelmileg akadályozott gyermekek kommunikációs fej-
lesztésének AAk-val történõ segítésérõl, annak gyakorlati tapasztalatairól számoltak be.

Szabó Mónika (1) – Kende-K. Orsolya (1) – Szabó Borbála (1) – Galgóczy Anna (2)
[(1) Prizma Általános Iskola és Óvoda, EGYMI; (2) ELTE BGGyK Értelmileg Aka-
dályozottak Pedagógiája Tanszéki Csoport] „Mindentudó bõrönd” – egy új diagnosztikai
eszköz bemutatása címû elõadásukban egy új diagnosztikai eszközt mutattak be, amely
segíti az értelmi akadályozottság teljes spektrumán az óvodás- és kisiskoláskorú
gyermekek képességstruktúrájának gyors megismerését, ezáltal hatékonyan támogatja a
gyógypedagógiai fejlesztõ munka mielõbbi szisztematikus tervezését.

Virág Dóra (1) – Galgóczy Anna (2) – Mede Perla (2) [(1) Prizma Általános Iskola és
Óvoda, EGYMI; (2) ELTE BGGyK Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszéki
Csoport]: Tanulást segítõ pszichikus funkciók mérése értelmi fogyatékos iskoláskorú
gyermekek populációjában – egy saját kidolgozású diagnosztikus eszköz bemutatása. Az
elõadásban egy olyan diagnosztikus eljárást mutattak be, amelyet Virág Dóra, a Prizma
Általános Iskola gyógypedagógusa dolgozott ki a tanulási képességeket meghatározó
pszichikus funkciók mérésére kifejezetten középsúlyosan értelmi fogyatékos, iskolásko-
rú gyermekek számára, kitérve a mérõeszköz bemutatásán túl arra a folyamatra is, hogy
az ELTE BGGyK Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszéki Csoport munkatár-
saival együttmûködve hogyan változott a feladatok struktúrája.

Ruzsics Ilona (SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képzõ Intézet) Személyre szabott költ-
ségvetés címû elõadásában arról beszélt, hogy a Nyugat-Európában már több évtizede
alkalmazott, személyre szabott költségvetés mint a szociálpolitika eszköze a felnõtt
értelmileg akadályozott személyek esetén jelentõsen hozzájárulhat a társadalmi integ-
ráció elõmozdításához. 

Nagy Dóra (Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közhasznú Nonprofit Kft.)
A munkahelyi gyakorlat program intézményi megvalósulásának vizsgálata címû elõ-
adásában bemutatta az MHGy keretében végzett vizsgálatainak tanulságos összegzését,
miszerint az elmúlt évek megváltozott financiális körülményei hogyan befolyásolják
a program megvalósítását. Bemutatásra kerültek továbbá a Budapesten, illetve megye-
székhelyeken, valamint a kisebb vidéki településeken mûködõ intézmények által szol-
gáltatott adatok összehasonlító vizsgálatának legfontosabb tapasztalatai is, amit szakdol-
gozatában dolgozott fel.
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Petres Anna (ELTE BGGyK): Az augmentatív és alternatív kommunikáció alkalma-
zása az értelmileg akadályozott személyeket nevelõ intézményekben. Friss diplomás
gyógypedagógusként szakdolgozatának legfõbb eredményeit mutatta be. Egy országos
kutatás keretében arra keresett választ, hogy az értelmileg akadályozott személyekkel
foglalkozó intézményekben van-e olyan populáció, ami a kommunikáció zavarával
küzd, és használnak-e ezek az intézmények augmentatív és alternatív kommunikációs
módszereket ennek a problémának a megoldására.

Földesiné Czövek Klára (Dió Általános Iskola, Elõkészítõ Szakiskola, EGYMI, Kollé-
gium és Gyermekotthon) Súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók önálló szabadidõ-
eltöltése címû elõadásában beszámolt a súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók sza-
badidõs tevékenységeinek jellemzõirõl, az aktív idõeltöltést nehezítõ és segítõ ténye-
zõkrõl, a gyógypedagógus feladatairól, lehetõségeirõl.

Tillingerné Sebestyén Erika (Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készség-
fejlesztõ Speciális Szakiskola, Budapest): Szakiskolás tanulók munkateljesítményének
mérése, tanulók nyomonkövetése az iskolaelhagyás után. Az elõadó háromévnyi nyo-
monkövetés összegzését követõen megállapította, hogy a készségfejlesztõ speciális szak-
iskola elhagyása után munkavállalásra reális esélye csak a fizikailag és mentálisan leg-
jobb képességû és jól felkészített fiataloknak van. 

Jékey Franciska (Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztõ Spe-
ciális Szakiskola, Budapest): Improvizációs színházi technikák alkalmazása értelmileg
akadályozott személyek fejlesztésében témájú elõadásában ismertette az intézményében
2011-ben a létrejött terápiás szemléletmódú csoportban folyó munkát, a csoporttagok-
ból létrejött Magmakamra Mûhely Társulat mûködését, külön fókuszálva a zenei, drama-
tikus, táncos alkotó tevékenységekre és a playback színházi technikák alkalmazási le-
hetõségeire.

Kovács Zsuzsa (Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztõ Speciális
Szakiskola, Budapest): A gyógytornász és a gyógytorna helye értelmileg akadályozott
tanulók iskoláiban. Lehetõségek – Sikerek – Kudarcok. Az elõadás hét év tapasztalatainak
összegzése, melyet videofilm illusztrált, kiemelve, hogy a tanulók értelmi képessége
behatárolja a velük való foglalkozás, kommunikáció lehetõségét; és az instrukcióknak
a foglalkozások tartalmi elemeinek részben ehhez az adottsághoz kell igazodnia.

Dr. Radványi Katalin (ELTE BGGyK Értelmileg Akadályozottak Pedagógiája Tanszéki
Csoport): Hogyan tovább? – a felnõttkor kérdései. Az elõadás a jelenlegi törvényi szabá-
lyozás tükrében foglalkozott azokkal a változásokkal, amelyek a kiváltás folyamatában
elsõsorban a bentlakásos intézményekben élõk további elhelyezésére vannak hatással,
nem lehet azonban a felnõttek, illetve felnõtté váló értelmileg akadályozott emberek
magyarországi elhelyezését komplex, átfogó stratégia nélkül kezelni.

Kajáry Ildikó (Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztõ Speciális
Szakiskola, Budapest): A speciális szakiskolai és készségfejlesztõs szakiskolai fejlesztés
koncepciója. A speciális szakiskolák és készségfejlesztõ speciális szakiskolák tárgyában
2013 õszétõl felállt egy munkacsoport az EMMI, NGM, NMH-SZFI, KLIK és a szakmai
szervezetek bevonásával. A megbeszélésen javaslatok születtek, összeállt a készségfej-
lesztõ speciális szakiskolára vonatkozó koncepció, amelynek bemutatása és megvitatása
az elõadás témája.

Összefoglalva: A szakosztály továbbra is feladatának tartja az egész életen át tartó
tanulás, az inklúziós szemlélet és a módszertani megújulás legfõbb elemeinek figyelembe
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vételét, terjesztését. Jó lenne, ha a rendszeresen, kiemelten szereplõ intézmények mellett
minél szélesebb körben adnának információkat a kollégák az új kezdeményezésekrõl.

Pszichopedagógiai Szakosztály
Szakosztályvezetõ: Dr. Eigner Bernadett

A MAGYE 2014. évi országos szakmai konferenciáján a pszichopedagógiai szakosztály
sokszínû, széles palettájú programot mutatott be. Az elõadások megjelenítették a pszi-
chopedagógia fontos, aktuális kérdéseit és ízelítõt adtak a sokrétû szakmai munkáról,
korszerû eszközökrõl, módszerekrõl is. Üléselnök a szakosztályvezetõ, Dr. Eigner
Bernadett volt. A vezetõség tagjai – Egri Tímea és Reményi Tamás – saját témájukban
is, illetve általános pszichopedagógiai kérdésekben is elõadtak, illetve aktív részesei
voltak a programnak. 

Az elsõ elõadás a pszichopedagógia aktuális szakmai és szakosztályi kérdéseit,
feladatait tárgyalta. Eigner Bernadett és Egri Tímea bevezetõ elõadásukban röviden be-
mutatták az aktuális pszichopedagógiai szakmai és szakmai érdekképviseleti tevé-
kenységeket, terveket és feladatokat. Ez a bevezetés a délután sorra kerülõ kerekasztal
témáihoz is támpontokat nyújtott. 

A Pszichodinamikus mozgás- és táncterápiás csoport az önelfogadás szolgálatában
címû elõadást Horváth Zsuzsanna gyógypedagógus, táncterapeuta doktorandusztól hall-
gattuk. Az elõadás során olyan módszertani szempontok kifejtésére volt lehetõség,
melyek segítik az ép vagy fogyatékos egyén önelfogadáshoz vezetõ útját. A pszichodi-
namikus mozgás- és táncterápiás foglalkozás alatt egyszerre van jelen az egyén lelki
folyamata és a csoportdinamika. 

Kertész Ildikó pszichopedagógus A korai fejlesztés, korai intervenció fejlesztési te-
rületei és terápiás lehetõségei a gyógypedagógus munkájában címmel tartotta meg
elõadását. A korai intervenciós rendszerbe bekerült gyermekek fejlesztése különbözõ
területeken valósul meg. A korai fejlesztésre jelentkezõ gyermekek kezelésének az alap-
ja a játék. Célja volt bemutatni a különbözõ képességek, készségek, ismeretek bõvítését,
fejlesztését és a team munkát a korai intervenció során. 

Eigner Bernadett (ELTE BGGyK Pszichopedagógiai Tanszék): Autisztikus viselkedé-
ses jegyek korai felismerése az anya-csecsemõ interakció elemzésével, a Korai Diádikus
Interakció (KDIK) módszerével (esetbemutatás). A korai intervenció szempontjából
rendkívül hatékony eljárásként lehetne alkalmazni az anya-gyermek interakció meg-
figyelését és elemzését. Az elõadó PhD-kutatása keretében kidolgozott egy, az anya-
csecsemõ interakciók mérésére szolgáló módszert, a Korai Diádikus Interakció Kód-
rendszert (KDIK). Egy esetpéldán mutatta be, hogy az interakció elemzésével hogyan
ismerhetjük fel egy csecsemõ autisztikus viselkedéses jellemzõit. 

A gyermekvédelem visszavár?! Elengedjük, vagy megtartsuk? címmel Domszky And-
rás kormánytisztviselõ, gyógypedagógus, szociológus elõadását hallhattuk. A pszicho-
pedagógus munkakörök csökkenésérõl beszélt az elõadó a gyermekvédelemben, és
felhívta a figyelmet, hogy egyre több és egyre súlyosabb problémákkal küszködõ spe-
ciális szükségletû gyermek van a területen, ahol a pszichopedagógusok részvétele sür-
getõ lenne. 

Egri Tímea (ELTE BGGyK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet) Három kívánság:
A pszichopedagógia körébe tartozó serdülõkorú fiatalok és fogyatékos tanulók össze-
hasonlító kvalitatív értékorientációs vizsgálata címû elõadásában az iskolai agresszió és

324

3_magye_beszamolok_2014.qxp  2014.12.15.  21:54  Page 324



a szenvedélyszerek kapcsolatáról volt szó. Az eredmények között kiemelhetjük, hogy
a pszichopedagógia körébe tartozó fiatalok körében a tárgyi eszközök mellett az anyagi
javak, a boldogság és a család értéke dominál. A zárt intézményekben élõ fiatalok a sza-
badságukat szeretnék visszakapni mihamarabb. 

Az iskolai agresszió és a versengés kapcsolata békéscsabai középiskolások körében
címmel Vetési Emese, pszichopedagógus BA-hallgató és Egri Tímea tudományos segéd-
munkatárs tartotta meg a következõ elõadást. A kutatás központi kérdése azt vizsgálja,
hogy az iskolában jelen levõ versengõ légkör fokozza-e a tanulók között megjelenõ
iskolai bántalmazások arányát és súlyosságát az egyes középfokú intézménytípusokban.
Az összes iskolatípust figyelembe véve a középiskolások körében leginkább a fizikai
agresszió és az ellenségesség a legjellemzõbb agresszív személyiségvonás. 

Az önkifejezés zárt intézményi keretek között, a tetoválás mint önkifejezési forma
címmel Pados Eszter pszichopedagógus BA-hallgató és Egri Tímea vizsgálata kiterjedt
a tetoválás készíttetés motivációs hátterére, különös tekintettel az önkifejezés faktorára,
a fiatalok énkép és testkép megítélésére, valamint a szociális kívánalmaknak való meg-
felelés igényére. A tetoválás megítélése a megkérdezettek válaszai alapján megegyezik
a sztereotip véleményekkel.

Seress Attila szociális munkás a Gyógyító tanulási közösségek – Agapeanum – bemu-
tatása címmel tartotta elõadását. Az Agapeanum Közösséghez úgy lehet csatlakozni, ha
valaki közli a célt, amit el szeretne érni, mert ebben valami korlátozottság megakadá-
lyozza. Egy 100 nm-es lakóingatlanban többen élnek együtt. A Camphill közösségfej-
lesztõ módszereit alkalmazzák a lakógyûléseken és a gazdálkodásban. A szabadság és
a szeretetfilozófia morális technikáját kísérletezik ki. 

Reményi Tamás (ELTE BGGyK Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet) Zavarjelen-
ségek és a pszichopedagógiai megsegítés lehetõségei címmel a korai életkorban megjelenõ
szenzoros integrációs zavarok és a tanulási zavarok, viselkedészavarok közötti kapcso-
latot és kezelési lehetõségeit bontotta ki elõadásában. 

Dyscalculine program képi reprezentációval. Egy, a diszkalkulia terápiájában alkal-
mazható eljárás volt Szabó Otília gyógypedagógus elõadásának címe. A Dyscalculine
Program, a diszkalkulia, matematikai teljesítményzavar kezelésére szolgál. Kidolgozott
módszer és két-, illetve háromdimenziós eszköztár. A fejlõdési diszkalkulia hátterében
gyakran több kognitív részképesség zavarához társuló moduláris mûködések integrá-
ciójának sérülése áll. 

A délután második felében „A pszichopedagógia aktuális kérdései – Szakmai
állásfoglalás megvitatása” témában került sor kerekasztal-beszélgetésre, illetve szakmai
vitára. A pszichopedagógia aktuális elméleti és gyakorlati kérdéseirõl, a szakosztályi
munka eddigi és jövõbeni tevékenységeirõl, szakmai és szakmai érdekképviseleti teen-
dõkrõl, tervekrõl, jövõképrõl, célokról szólt az eszmecsere. A szakosztály vezetõségében
változás történt: Metzger Balázs egyéb szakmai elfoglaltságai miatt lemondott tisztérõl,
helyette a szakosztály Reményi Tamást választotta meg szakosztályi vezetõségi tagnak.
A szakosztályvezetõ elõterjesztette egy korszerû pszichopedagógiai szakmai állásfoglalás
elkészítésérõl és közzétételérõl, annak megvitatásáról és elfogadásáról szóló javaslatát.
A változások, szakmai kihívások, az aktuális társadalmi, szakmai, szakmapolitikai
helyzet miatt a Szakosztály fontosnak tartotta a pszichopedagógia elméleti és gyakorlati
kérdéseinek megtárgyalását, széles szakmai körben való megvitatását, egy összefoglaló
szakmai állásfoglalás készítését és elfogadását a Szakosztály által, mely alapját jelenti
a további szakmai és érdekképviseleti munkának, állásfoglalásoknak, javaslatoknak.
A vitaanyagot a szakosztályi ülés elfogadta. Jelen állásfoglalást nyilvánossá tettük
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(http://www.magye-1972.hu/aktualis-hirek/530-a-pszichopedagogiai-szakosztaly-
felhivasa), illetve folyamatosan várjuk a kollégák észrevételeit, javaslatait, az aktuális
kiegészítéseket. A szakmai anyag évente felülvizsgálatra kerül, az összegyûjtött hoz-
zászólásokat évente megvitatjuk.    

Mozgásfogyatékosság-ügyi Szakosztály
Szakosztályvezetõ: Fótiné Hoffmann Éva 

Bacsa Judit (Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat) „Egység a többféleségben” címû
elõadásában a köznevelési rendszer átalakításának nyomán a pedagógiai szakszolgá-
latok mûködésében bekövetkezett változásokat mutatta be. Részletesen megismerked-
hettünk a konferenciának otthont adó Csongrád megye helyzetével, a különbözõ kap-
csolódási pontok kialakításának kezdeti lépéseivel és fontosságával.

Lénárt Zoltán (ELTE BGGyK) „Egyedül nem megy” fõcím alatt A bizonyítékokon ala-
puló terápia és nevelés-oktatás aktuális összefüggései a szomatopedagógiai rehabilitá-
cióban címmel tartott elõadást, melynek során betekintést nyújtott az evidencia alapú
terápia alkalmazásába több szakterületen. Az elõadás hangsúlyozta, hogy e szemlélet
a pedagógiai gyakorlat során is érvényesítendõ, s ennek kulcsa az együttmûködés
a kutatók, a gyakorló szakemberek és az érintett személyek között. 

Vámos Tibor (ELTE BGGyK – OORI) Új ergoterápiás felmérõ módszer az OORI-ban
címû elõadásában az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Ergoterápia team-jében
kipróbálás alatt álló szubjektív önértékelésen alapuló felmérõ módszert mutatta be,
mellyel a felnõtt mozgáskorlátozott kliensek meghatározzák, mi okoz nehézségeket
számukra önellátási, munka jellegû és szabadidõs tevékenységek területén.

Pataki Zsuzsa (Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja, Budapest) Gerinc-
velõ-sérülés másodlagos károsodásai a kései rehabilitáció során címû elõadásában az
ülõ életmódhoz társuló elváltozásokon belül a nyomási fekély és a törzs aszimmetria
problémáját mutatta be. Az eredmények hangsúlyozták a betegoktatás, a megfelelõ élet-
vitelt segítõ eszköz kiválasztásának és az újonnan felmerülõ panaszok egyénre szabott
kezelésének fontosságát a kései rehabilitációban.

Galambos Katalin a Közösségi szolgálat, társadalmi szerepvállalás a Mozgásjavító
Óvoda, Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intéz-
mény és Kollégiumban címû elõadása bemutatta a közösségi szolgálatban való közre-
mûködés elsõ évének tapasztalatait, továbbá az önkéntes tevékenység, a társadalmi fe-
lelõsségvállalás lehetséges formáit.

Czimmermann Éva és Galambos Katalin A Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola,
Szakközépiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium pálya-
választást támogató programjai címû elõadásukban bemutatták az intézmény által ki-
alakított pályaorientációs programot.

Csongorné Rézsó Eszter (Csillagház Általános Iskola és EGYMI) Csillagházas élet-
utak címû elõadásában bemutatta a Csillagházban és jogelõd intézményeiben 2000 elõtt
és a 2000–2014 között végzett tanulók továbbtanulásának, illetve a tovább nem tanulók
helyzetének változását egy összehasonlító vizsgálat alapján.

Lénárd Júlia (Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja, Budapest) Kliens-
segítõ kapcsolat aspektusai a szociális rehabilitációban címû elõadása azt vizsgálta,
hogy a segítõ szakmai identitása, szerepei, szemlélete, a segítéshez és a klienshez
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fûzõdõ kapcsolata hogyan befolyásolja a rehabilitációban részt vevõ ember önállóso-
dását, önrendelkezésének fejlõdését, a rehabilitáció hatékonyságát.

A Fiatalok fóruma keretében az ELTE BGGyK szomatopedagógia szakirány végzõs
hallgatói mutatkoztak be. Jablonkai Anna Mozgásjavítós életutak címû elõadásában
a Mozgásjavító Általános Iskola egykori diákjainak életútját tárta fel. Szilágyi Eszter
Az adaptált sport hatása mozgáskorlátozott emberek társadalmi integrációjára: egy nem
reprezentatív kutatás eredményei címû elõadásában a sport integrációt elõsegítõ hatásait
mutatta be. Ezt követte Fülöp Krisztina Mozgáskorlátozott emberek üdülési lehetõségei
a Balatonnál címû elõadása, melyben balatoni üdülõhelyek épített környezetének aka-
dálymentességének tapasztalatairól számolt be. 

A szakosztály tevékenységéhez tartozik továbbra is a Szomatopedagógiai Szakmai
Mûhely és a levelezõlista mûködtetése. Ezen túlmenõen a MAGYE fennmaradásáért kez-
deményezéshez három önkéntest adott a Mozgásfogyatékosságügyi Szakosztály. Szemé-
lyi változások nem történtek.

Tanulásban Akadályozottak Pedagógiája Szakosztály
Szakosztályvezetõ: Sum Ferenc
Összeállította: dr. Szekeres Ágota szakosztályvezetõ-helyettes 

A szakosztály ülése egy külföldi elõadással kezdõdött, amelyet Zsuk Tatjana, Breszt me-
gye Oktatási Hivatalának munkatársa tartott arról, hogy hogyan látják el az értelmi fo-
gyatékos személyeket Fehéroroszországban.

Gál Anikó (SZTE JGYPK Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék) Bárczi
Gusztáv tanulmányi felügyelõi tevékenysége az 1940-es években a gyulai Gyógypeda-
gógiai Intézetben címû elõadásában azt hangsúlyozta, hogy mennyire fontosak voltak
már akkor is az óralátogatások, hospitálások. Bárczi Gusztáv ezzel a tevékenységgel elõ-
remutató szakmai észrevételeket és javaslatokat fogalmazott meg az értelmi fogyatékos
tanulók oktatásának hatékonyabbá tétele érdekében.

Ezt követõen Kótabé Tünde (Debreceni Bárczi Gusztáv EGYMI, Általános Iskola,
Speciális Szakiskola és Kollégium) mutatta be Szucsák Elemér (1908–2004) életet és
gyógypedagógiai munkásságát. 

Farkasné Gönczi Rita (ELTE, Neveléstudományi Doktori Iskola) disszertációjához
kapcsolódó kutatás újabb szeletét ismerhettük meg a Mogyi étterme (számolási zavarok
diagnosztikája kicsit másképp) címû elõadásából. 

Juharos Ágota (Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány) a Kutyás terápia sokoldalú meg-
közelítésének tapasztalatai a Kiskõrösi EGYMI-ben témájú elõadásában az eddigi tapasz-
talatokat mutatta be, fókuszálva a tanulásban akadályozott gyermekek fejlesztésére. 

Fazekasné Fenyvesi Margit (SZTE GYPI) – Papp Gabriella (ELTE BGGyK): A beszéd-
értés fejlesztésének egy vetülete: a verbális szeriális munkamemória. Elsõsorban arra
mutattak rá, hogy a tanulásban akadályozott tanulók beszédértési nehézségei mögött a
verbális, szeriális munkamemória zavara is állhat. Ennek fejlesztése minden rehabilitá-
ciós órának fontos feladata lenne. 

Lesznyák Márta (SZTE GYPI) – Meggyesné Hosszu Tímea (SZTE-GYPI) Helyzetkép
a tanulásban akadályozott gyermekek idegen nyelvtanításáról címû elõadása egy na-
gyon fontos területet vizsgált. Megtudhattuk, hogy az érintett kollégák nincsenek fel-
készítve erre a feladatra, valamint azt is, hogy tankönyvet sem igazán találunk a piacon.
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Egy pedagógus-továbbképzés kidolgozása kiemelten fontos lenne a tanulóink és a kol-
légák támogatása érdekében.

Szabó Ákosné (ELTE BGGyK): Közös gondolkodás a fogyatékos személyek szexuális
szocializációjáról. A szerzõ amellett érvelt, hogy a szexuális nevelésnek nem egy „nor-
malizált” szexuális magatartást kell megcéloznia, hanem sokféle egyéni megvalósulást
kell elismernie és lehetõvé tennie.

Horváthné Storczer Adrienn (Nyitott Iskolákért Alapítvány) Hogyan válhatunk befo-
gadó iskolává? – Az Inklúziós (Illúziós?!) Index iskolafejlesztési program bemutatása
címmel egy olyan civil kezdeményezésrõl beszélt, amelynek célja a befogadó, inkluzív
szemlélet megismertetése és elterjesztése a hazai általános iskolákban. Ehhez eszközül
az Inklúziós Index iskolafejlesztési programot alkalmazták. Az elõadásban az eddigi ta-
pasztalatokról, a bevezetéshez kapcsolódó nehézségekrõl és eredményekrõl számolt be.

Kolozsi Katalin (ELTE BGGyK) kutatási eredményeit a Leendõ tanítók viszonyulása
az SNI gyermekek integrációjához címû prezentációjában részletezte. Eredményei közül
érdemes kiemelni azt, hogy a tanító szakos hallgatók többsége helyesen méri fel saját
szerepét és az SNI gyermekekhez való viszonyulásának fontosságát az integrációban.
A megkérdezettek körében a leginkább elfogadott fogyatékossági csoportot a mozgás-
korlátozott és az érzékszervi fogyatékos gyermekek alkotják, a legkevésbé elfogadottak
pedig az autizmus spektrumzavarral élõ tanulók.

Az ebédszünetet követõen Zentai-Fehér Anita (ELTE BGGyK) tartotta meg A tanu-
lásban akadályozott tanulók pályaválasztási elõkészületei a jelenleg rendelkezésre álló
tananyagok tükrében címû elõadását. Az elõadó egy svájci kutatás hazai adaptálását
végzi, ennek lépéseit ismerhettük meg. 

Benczéné Csorba Margit (Bárczi Gusztáv Módszertani Központ) rendszeres elõadója
szakosztályunknak. Az idei évben tartott elõadása A tehetséggondozás mint a rehabilitá-
ció eszköze a sajátos nevelési igényû tanulók körében témát tárgyalta. Megismerhettük
az intézmény tehetséggondozó programját, az alkalmazott eszközöket, az ehhez kap-
csolódó specifikumokat.

Virányi Anita (ELTE BGGyK) Fogyatékosság és infokommunikációs eszközök a gyógy-
pedagógusok vélekedésében címû prezentációjában doktori kutatásának egy szeletét mu-
tatta be. A gyógypedagógusokat az IKT-metria eredményei alapján, illetve a gyógype-
dagógiai modellek mentén való gondolkodásuk jellemzõi mentén jellemezte. 

Utolsó elõadásként Horváth Endre (ELTE BGGyK) – Szekeres Ágota (ELTE BGGyK)
beszélt Egy felhasználó központú szoftver alkalmazása a Mérei-féle több szempontú
szociometriában témáról. A több szempontú szociometriával nyert adatok könnyebb ér-
telmezéséhez kidolgoztak egy szoftvert, amellyel a módszer szélesebb körben alkalmaz-
ható. Elérhetõvé válhatnak olyan populációk is, mint például az értelmileg akadályozott
és autizmussal élõ tanulók, akiknél eddig a módszer korlátai miatt nem volt lehetõség
az adatfelvételre.

A hosszú, de tartalmas napot egy workshoppal zártuk, amelyet Báncs-Szendrõdi
Szilvia (Nyitott Iskolákért Alapítvány) – Horváthné Storczer Adrienn (Nyitott Iskolákért
Alapítvány) vezetett. A kiscsoportos munka során a résztvevõk megismerkedtek az ink-
luzív értékekkel és a hozzájuk kapcsolódó dimenziókkal. A Tanulásban Akadályozottak
Pedagógiája Szakosztály munkája nagyon eredményes volt, hiszen az egész nap során
sok aktív kolléga vett részt, akik hozzászólásaikkal, kérdéseikkel segítették az elõadók
további munkáját, kutatását. A jövõben szeretnénk hasonló módon szervezni a szakosz-
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tályi napot, vagyis egész napos programot kialakítani, legalább egy workshopot tartani,
illetve a Facebookot felhasználni a szakosztályi program terjesztésére.

Látássérültek pedagógiája szakosztály
Szakosztályvezetõ: Hegyiné Honyek Katalin

A MAGYE nyári konferenciáján a szakosztályi nap ebben az évben is sok érdeklõdõt
vonzott. Szakosztályunk programján bemutatkoztak a látássérült gyermekekkel, ta-
nulókkal foglalkozó társintézmények szakemberei, akik beszámoltak szakterületük
életérõl, eredményeirõl. Rajtuk kívül sikerült olyan elõadókat is megnyerni, akik nem
szûkebb szakmánk képviselõi: szemész orvos, pszichológusok, korai fejlesztõk, szülõk.
Minden elõadás figyelemre méltó, érdekes volt. Az ülés levezetõje Somorjai Ágnes, a Va-
kok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézménye, Diákotthona és Gyermekotthona igazgatója volt. Ülésünkön a
következõ elõadások hangzottak el:

Madács Anita (BHRG Alapítvány): Az eltérõ fejlõdés korai tünetei, vizsgálata és terá-
piás lehetõségei 0-8 éves kor között. Bemutatásra kerültek a csecsemõk és kisgyermekek
fejlõdésének meghatározó elemei a genetikai faktorok és a környezeti hatások. Eltérõ
fejlõdés esetén sérülhet a gyermek motoros, pszichés-kognitív és/vagy szociális telje-
sítménye, ezért a tünetek korai felismerése nagy jelentõséggel bír, ezek kontrollálása és
– szükség esetén – terápiája a késõbbi életút szempontjából meghatározó. Organikus
érettséget célzó terápia a TSMT és a HRG módszer. 

Néczin Marianna (látássérült gyermeket nevelõ szülõ): Terápiák, fejlesztések itthon és
külföldön. A születéskor jelentkezõ fogyatékosság vagy késõbbi sérülés esetében nagyon
fontos a terápiák, fejlesztések minél elõbbi megkezdése. Nagyon fontos, hogy a meg-
felelõ ellátási formát megtalálja a szülõ vagy sérült felnõtt. Az elõadó szülõként mutatta
be, miként, milyen terápiákra jutott el gyermekével, és hogy ezek számukra mennyire
voltak hatásosak.

Bezeczky Eszter (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar): Az erdõpedagógia
szerepe és helye a látássérült tanulók nevelésében-oktatásában. Az elõadás témája a Bu-
dapest körül négy erdei iskolában látássérült tanulókkal kapcsolatban szerzett tapaszta-
latok bemutatása volt szakdolgozat alapján. Az elõadó betekintést nyújtott a hozzáállás,
a természetismereti programok, kézmûves és egyéb foglalkozások hozzáférhetõségé-
nek, adaptálhatóságának, valamint a látássérült tanulókat oktató-nevelõ intézmények
nyitottságának a lehetõségek igénybevételének, erdei iskolai programok beindításának
kérdéseibe. 

Veres Katalin (látássérült gyermeket nevelõ szülõ): Megalakult a látássérült (látás-
sérültként) gyermeket nevelõ mentorszülõk hálózata. A mentorszülõ hálózat azért jött
létre, hogy segítséget nyújtson, ha egy gyermek valamilyen szemproblémával született,
esetleg teljes látásvesztés veszélye is fennáll, és a család ebben a helyzetben nagyon
egyedül érzi magát és tanácstalan. 

Göblyös Erika (Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona): Logopédia
Sötétben. Az elõadás a súlyos fokban látássérült gyermekek logopédiai ellátását mutatta
be a Vakok Iskolájában, innovatív megoldásokra ösztönözve a logopédusokat, Pál-
Damjanovics Zsuzsanna és Szücsné Göblyös Erika közös, „Logopédia Sötétben” címû
munkája alapján.
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Borhy Ágnes (Fõvárosi Pedagógiai Szakszolgálat Látásvizsgáló, Gyógypedagógiai
Tanácsadó, Korai Fejlesztõ, Oktató és Gondozó Tagintézménye): Látássérült kisgyerme-
kek komplex fejlesztése az uszodában. A csoportos uszodai foglalkozások a látássérült
kisgyermekek számára komplex fejlesztést biztosítanak minden területen. 

Gõbel Orsolya (Károli Gáspár Református Egyetem): „Látom a világot, bennem van,
megmutatom!” – A szocioemocionális pedagógiai terápia szerepe a látássérültek képi
világának megteremtésében. A szülési és megszületési nehézségek erõteljesen befolyá-
solhatják az egyes képességek kibontakozását, köztük a látás képességét. A szocioemo-
cionális pedagógiai terápia (SZPT) a gyermekek belsõ világának, képzeletének gazda-
gításával, az érzelmek és társas kapcsolatok megerõsítésével képessé teszi õket arra,
hogy a bennük lévõ képesség-kapacitást, így látás-lehetõségüket is a maga teljességé-
ben kihasználhassák. A terápiás módszer bemutatásán túl egy látássérült kislány életútját
követhetjük végig a születéstõl az általános iskola 5. osztályáig.

Dr. Balázsovics Ágnes (Fõvárosi Pedagógiai Szakszolgálat Gyógypedagógiai Tanács-
adó, Korai Fejlesztõ, Oktató és Gondozó Tagintézménye): Alternatív módszerek a látás-
sérült gyermekek rehabilitációjában. A felnõttkori látásromlások bizonyos eseteiben
a szemtorna és a homeopátia alkalmazásával szerzett pozitív tapasztalatok alapján a mód-
szerek alkalmazása látássérült gyermekek körében

Csütörtökiné Nagy Klára (Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagó-
giai Módszertani Intézménye és Kollégiuma): Mese és pszichodráma a gyerekek lelki
egészségéért. A gyermekpszichodráma óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló kiscsopor-
tos pszichológiai foglalkozás. Segít a szorongással, túlmozgással és figyelmi nehézsé-
gekkel élõ gyerekeknél, a tanulási problémákkal küzdõknek, vagy akik a kortársakkal
nehezen tudnak kapcsolatot kialakítani, barátságot kötni, és pszichoszomatikus tünetek
esetén szolgál feszültség és stressz levezetésére is. Minden gyermeknek van mit kiját-
szania magából!

Szentgáli Kinga Csenge (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar): A nemezelés
adaptálása vak személyekre. Szakdolgozati munka alapján az elõadó bemutatta a neme-
zelés adaptálásának lehetõségeit vak fiataloknál, technikájának és mintázási megvaló-
sításainak átgondolását a tapintás pszichológiai ismereteinek felhasználásával.

Rozsmann Éva (Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye, Kollégiuma és Gyermekotthona): „Jó gya-
korlatok” – Aliglátó gyermekek látásnevelése a Vakok Általános Iskolájában. Az elõadás
a látásmaradvánnyal rendelkezõ gyermekek érdeklõdésének felkeltésétõl a vizuális világ
egyszerû ingereinek értõ elemzéséig tartó folyamat bemutatásáról szólt. 

***

A szakosztályi beszámolók jól tükrözik a gyógypedagógia különbözõ szakterületeinek
újabb eredményeit, a változatos, innovatív szakmai tevékenységet. De tükrözi a változá-
sokkal együtt járó és megoldásra váró problémákat, a szakemberek és döntéshozók
közös gondolkodás iránti igényét. A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete elnöksége,
szakosztályai szívesen fogadják az intézmények jelzéseit, eredményeit, gondjait, hogy
az ország legnépesebb, tradícionális szakmai szervezete képviselni tudja a gyó-
gypedagógus szakma és a gyógypedagógiai ellátás fejlõdésének ügyét. Mert EGYÜTT
VAGYUNK ERÕSEK!

Bíztatjuk szakosztályainkat MÛHELYKONFERENCIA szervezésére. 
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Tervezett ezévi õszi konferenciánk idõpontja szervezési nehézségek miatt várhatóan
2015. elejére tolódik.

Nyári konferenciánk helyszíne Mohács, idõpontja: 2015. június 25–27.

Összeállította: Gereben Ferencné, a MAGYE elnöke
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EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR

„INTEGRÁLT SZÜLÕ-CSECSEMÕ KONZULTÁCIÓ (HÉDERVÁRI-HELLER–NÉMETH)” 
SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK – 2015

A képzést indító felsõoktatási intézmény neve, címe: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar,
Gyógypedagógiai Továbbképzõ Központ • Tel: 3515501 • www.barczi.elte.hu
Az oklevélben szereplõ szakképzettség megnevezése: Szülõ-csecsemõ/kisgyermek konzulens
Képzési idõ és az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 4 félév (120 kredit) 
Képzési forma: levelezõ képzés
A szakirányú továbbképzés képzési területe: Társadalomtudományok

A felvétel feltételei: Legalább BA szintû diploma (fõiskolai vagy egyetemi végzettség) a következõ képzési
területeken: Gyógypedagógia, Bölcsészettudományok, Társadalomtudományok, Orvostudományok
Szakmák szerinti megjelölésben: gyógypedagógus, pszichológus, pedagógus, orvos, gyógytornász,
bölcsõdei gondozó, védõnõ, szociális munkás, gyermek- és családjogi szakértõ 

A képzés létrehozói: Prof. Dr. Hédervári-Heller Éva, gyermek és ifjúsági analitikus, Potsdam Fachhoch-
schule; Dr. Németh Tünde, gyermekgyógyász, pszichoterapeuta, Országos Gyermekegészségügyi Intézet

További oktatók: Danis Ildikó, Ph.D., fejlõdéspszichológus, integrált szülõ-csecsemõ konzulens;
Góczán-Szabó Ildikó, gyógypedagógus-pszichológus, integrált szülõ-csecsemõ konzulens;
Koller Éva, klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta; Prónay Beáta, gyógypedagógus-pszichológus,
integrált szülõ-csecsemõ konzulens

A képzés célja: 1. A koragyermekkori egészséges fejlõdéssel, illetve a klasszikus regulációs prob-
lémákkal kapcsolatos ismeretek átadása, megszilárdítása és kezelési lehetõségek szupervízióval történõ
gyakorlása a kisgyermekekkel és családjaikkal foglalkozó szakemberek számára. 2. A képzésben részt
vevõ hallgatók ismereteinek és kompetenciáinak megfelelõen új szakma kialakítása és elterjesztése
Magyarországon: a szülõ-csecsemõ konzultációs/terápiás tevékenységet folytató prevenciós és interven-
ciós munkakörök társadalmi elismertetése és támogatása (egészségügyi finanszírozás kérdésének
megoldása), a lakosság számára megbízható és preferált segítõ hálózat kialakítása.

A program elvégzésével a hallgatók a következõ kompetenciákkal rendelkeznek: a csecsemõ- és
kisgyermekkora vonatkozó komplex egészségügyi, pszichológiai, pedagógiai, valamint aktuális család-
szociológiai kérdések ismerete.
Az interdiszciplináris képzés – orvos, pszichológus, pedagógus, gyógypedagógus, gyógytornász, szo-
ciális munkás, gyermekjogi szakemberek – az elméleti képzés mellett új minõséget hoz létre a gyakor-
lati tapasztalatok megosztása által, így a hallgatók képessé válnak interdiszciplináris megoldások gyakor-
lati alkalmazására.
Korszerû ismeretek birtokába kerülnek a csecsemõ- és kisgyermekkor testi és lelki fejlõdésének sajá-
tosságairól, a kötõdési kapcsolatok minõségérõl kisgyermek- és felnõttkorban, a szülõvé válás folya-
matáról, a párkapcsolat problematikájáról.
Képesek lesznek a koragyermekkori regulációs zavarok – viselkedési zavarok – idõbeni felismerésére,
erre a területre kidolgozott, speciális interjú készítésére, diagnózis és differenciál-diagnózis felállítására,
krízisintervencióra, intervenciók speciális alkalmazására, dokumentáció készítésére.

További információ a honlapon: www.barczi.elte.hu
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