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ELNÖKI KÖSZÖNTŐ 

 

„Együtt vagyunk erősek!” 

 

Országos szakmai konferenciánkon az integráció folyamatainak tudatos tervezésével a 

koragyermekkori intervenciótól, az óvoda és iskola világán át, a szakképzés rendszerében és 

a felsőoktatás kereteiben, a felnőttgondozáson át szeretnénk előmozdítani a társadalmi 

részvételt, szakmai ismereteink, gyógypedagógiai, inkluzív pedagógiai gondolkodásmódunk 

és gyakorlatunk által.  

A világjárvány – számos hatása mellett – az oktatás terén, a sajátos nevelési igények, 

szükségletek ellátásában is jelentős változásokat hozott világszerte. Azt, hogy ezek közül 

melyek lesznek visszafordíthatók és melyek visszafordíthatatlanok, nem látjuk még 

pontosan. Azonban a pandémiát megelőző időkben is számos jel sarkallt minket arra, hogy 

elgondolkodjunk és tudományos kutatások tárgyává tegyük, valamint a módszertanok 

szintjén is alkalmazkodjunk a gyermekek, tanulók és felnőttek változó szükségleteihez. Ezen 

folyamatok modell- és paradigmaváltást is jelezhetnek a jövőre nézve. Könnyű belátnunk, 

hogy a megváltozott körülmények, a gyökeres, nem tervezett változások a gyógypedagógiai, 

inkluzív pedagógiai gondolkodás és gyakorlat számára is kérdéseket vetnek fel, egyben új 

kihívásokat támasztanak.  

Az idei MAGYE 50, jubileumi Országos Szakmai Konferencia 2022. kiemelt témája, 

egyesületünk alapításának és elmúlt öt évtizedének szakmai kihívásairól és eseményeiről 

való megemlékezés mellett, a köznevelés és felsőoktatás szereplőinek összefogásáról, 

együttműködéséről és a társadalmi integráció előmozdításának fontosságáról való közös 

gondolkodás, hisz… 

„Együtt vagyunk erősek!” 

Egyesületünk múltjáról való megemlékezés és a közös, szakmai jövőnk tervezése alkalmából 

köszöntöm a gyógypedagógusokat és minden sajátos nevelési igény és speciális szükséglet 

ellátásában együttműködő szakembert, kollégát! 

 

 

Reményi Tamás 

Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének elnöke 

Miskolc, 2022. június 29. - július 1. 
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FŐVÉDNÖKI KÖSZÖNTŐ 

 

 

Tisztelt Gyógypedagógusok, Kedves Barátaim! 

 

Legelőször is engedjék meg, hogy megköszönjem, hogy én lehetek a fővédnöke a Magyar 

Gyógypedagógusok Egyesülete 50. fennállását ünneplő konferenciájának! Nagy 

megtiszteltetés ez, hiszen kereken fél évszázados történet az Önöké, öt évtizednyi szolgálat, 

öt évtizednyi elhivatottság és odafigyelés, öt évtizednyi önzetlen törődés története. 

Az Önök egyesülete az 1972-es indulás óta szolgálja országunkat, városunkat és azokat az 

embertársainkat, akiknek bizony az Önök segítsége minden túlzás nélkül életbevágó és 

nélkülözhetetlen. Olyan áldozatvállalás ez, amely példát mutat mindannyiunknak 

emberségből, szeretetből, és természetesen szaktudásból is. 

Olyan áldozatvállalás ez, amelyhez hasonló mára csak nagyon kevés maradt. 

Polgármesterként és pedagógusként én személyesen is szeretném megköszönni Önöknek ezt 

az áldozatvállalást, ezt az elhivatottságot, és ezt a szolgálatot. Szeretnék Önöknek sok-sok 

erőt, kitartást, és a jövőre nézve sikereket kívánni hivatásukhoz. Valamint szeretnék jó 

munkát is kívánni az Önök előtt álló konferencia három napjához!  

Köszönöm, hogy a jubileumi találkozó helyszínéül szeretett városunkat, Miskolcot 

választották! 

 

Veres Pál 

Miskolc MJV polgármestere 
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VÉDNÖKI KÖSZÖNTŐ 
 

 

Annak idején, amikor 2016-ban megalapítottuk a Nő a Siker Alapítványt és elhatároztuk, 

hogy a nők esélyegyenlőségének javítása mellett igyekszünk segíteni a fogyatékossággal élő 

gyermekeket nevelő családokat, még nem tudtuk milyen csodálatos, szeretettel teli 

küldetést vállalunk. Nem csak mi istápoltuk, tanítottuk a fogyatékossággal élő gyermekeket 

az elmúlt években, de mi is rengeteget tanultunk tőlük. Őszinteség, önzetlen szeretet, 

ragaszkodás. Csak néhány azok közül az értékek közül, amelyeket a hétköznapi emberek 

leginkább családjuk, szeretteik körében tapasztalnak meg. Ezek a gyermekek azonban 

megmutatták nekünk, hogy nyílt, őszinte, feltétel nélküli szeretettel vadidegen emberek is 

harmonikus egységet alkothatnak. Az ő világukban nem a pénz és a hatalom, hanem a 

szeretet a mértékadó. A fogyatékossággal élő gyermekek megérdemlik, hogy szakmailag 

felkészült, elhivatott kezek irányítsák sokszor bizonytalan lépéseiket. A fogyatékosságügy 

fejlődését a kutatási anyagok mellett, a szakmai, tudományos rendezvények is igyekeznek 

segíteni, támogatni. Olyanok, mint a most megrendezésre kerülő, Magyar 

Gyógypedagógusok Egyesületének 50. évfordulójára szervezett konferencia is. Minden 

résztvevőnek ezúton is hálásan köszönöm a hétköznapok során, a fogyatékossággal élő 

gyermekek érdekében végzett munkáját, és mindenkinek ezúton is nagyon jó tanácskozást 

kívánok! 

 

 

Csöbör Katalin 

Országgyűlési képviselő 

Nő a Siker Alapítvány alapítója 
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VÉDNÖKI KÖSZÖNTŐ 
 

 

 

Tisztelt Munkatársak, kedves Gyógypedagógus Kollégák! 
 

Köszönöm a megtisztelő felkérést, hogy védnöke lehetek a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 

fennállásának 50. évfordulójára rendezett konferenciának.  

Az Egyesület 1972 óta szolgálja a fogyatékosságügy fejlődését, támogatja a fogyatékossággal élő 

gyermekek, fiatalok és felnőttek beilleszkedését a társadalomba, régiónk és városunk életébe, segíti a 

fiatalokat az oktatásba és később a munka világába történő bekapcsolódásban. 

A Miskolci Egyetem rektoraként elkötelezett vagyok a társadalmi felelősségvállalás ügye mellett, a 

harmadik missziós tevékenységek intézményünk életében kiemelt szerepet töltenek be. 

Gyógypedagógia alapszakunk célja olyan szakemberek képzése, akik – hasonlóan az Egyesület 

célkitűzéseihez – segítséget nyújtanak a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekeknek, fiataloknak 

és felnőtteknek képességeik fejlesztéséhez, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz. 

Az Egyesület tevékenysége, áldozatvállalása példaértékű, 50 éven át végzett, embert próbáló, 

elhivatott munkája mindannyiunk számára mintaként szolgál. A fogyatékossággal élő emberekkel 

való törődés fáradságos munka, de a rengeteg szeretet, amit ezek az emberek adnak, feledtetni tudja 

a nehézségeket. 

Az Egyesület munkája, a gyógypedagógusok munkája által a fogyatékossággal élő embertársainkat 

olyan jól felkészült, szakmailag elhivatott szakemberek segítik, akik folyamatosan fejlődnek, ehhez 

járul hozzá a most megrendezésre kerülő konferencia is. 

Nagy örömmel tölt el, hogy e jeles eseménynek a Miskolci Egyetem adhat otthont, kívánok Önöknek 

további jó munkát, kitartást, sok erőt és további szakmai sikereket! 

 

Vivat Academia! 

 

Prof. Dr. Horváth Zita 

a Miskolci Egyetem rektora 
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PROGRAMVÁZLAT 
 

A 3 napos program részletei a következő linken elérhetők a Program című fájlban. 
https://drive.google.com/drive/folders/1-KCkOzAe6sFRVbeQ407x8hMrraRWGfsY  
A fakultatív programok részletes leírása is ezen a linken elérhető az Ismertető című fájlban.  
 
2022. június 29.  

Helyszín: Avasi Gimnázium Színházterme és Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és 
Készségfejlesztő Iskola 

 11.00 – Regisztráció 

 12.00 – 12.45 Megnyitó műsor és köszöntők 

 12.45 – 13.00 Szünet 

Helyszín: Avasi Gimnázium Színházterme vagy Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és 
Készségfejlesztő Iskola 
13.00 – 15.00 Inklúzió/integráció témakörében előadások két helyszínen 

 15.00 – 15.30 Szünet 

 15.30 – 17.00 Inklúzió/integráció témakörében előadások két helyszínen 

 17.30 Templomok városa Miskolc program 

 17.30 Séta a „Történelmi Avasi Pincesoron” 

 19.00 Borvacsora, édesség és borkóstolóval a Bormúzeumban 
 
2022. június 30.  

 8.00 Szimbiózis Alapítvány szakmai látogatása 

 8.00 Lillafüred látványosságai, ebéd a Hotel Tókert Étteremben 

Helyszín: Miskolc, Városház tér 

 11:00 A MAGYE 50. évfordulójának tiszteletére szimpózium nyitánya  
(Flashmob nyitány)  
„Bolygónk és az emberek tisztelete” címmel 

Helyszín: Bartók Béla Zeneművészeti Intézet – Zenepalota 

 13.30 regisztráció  

 14.30-18.20  Plenáris nap 

Helyszín: Helyszín: Belváros – Színháztörténeti és Színészmúzeum 

 17.00 Séta a belvárosban. A Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és 
Készségfejlesztő Iskola diákjai műsorának megtekintése a Színháztörténeti és 
Színészmúzeumban (A múzeum is megtekinthető). 

Helyszín: Miskolctapolca – Barlangfürdő 

 20.00 Társasvacsora a Miskolctapolca-Barlangfürdőben, élő zenével, éjszakai 
élményfürdőzéssel 

https://drive.google.com/drive/folders/1-KCkOzAe6sFRVbeQ407x8hMrraRWGfsY
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2022. július 1.  

Helyszín: Miskolci Egyetem Cím: 3515 Miskolc – Egyetemváros, Egyetem út 1.  

 9.00-16.00 SZAKOSZTÁLYI ÜLÉSEK  
- Autizmus Szakosztály - A/2. magasföldszint II. előadó  
- Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakosztály – A/1. magasföldszint XXXIII. 
előadó  
- Felnőtt fogyatékosságügyi szakosztály – C/1. II. emelet 203. terem  
- Hallássérültek pedagógiája szakosztály – A/1. magasföldszint 11.  
- Látássérültek pedagógiája szakosztály – C/1. földszint 1.  
- Logopédiai szakosztály – A/1. magasföldszint 10.  
- Pedagógiai szakszolgálati szakosztály – A/1. magasföldszint 12.  
- Pszichopedagógiai szakosztály – A/1. magasföldszint XXXII. előadó  
- Súlyosan és halmozottan fogyatékosokat segítők szakosztálya – A/6. földszint 
XVIII. előadó  
- Szomatopedagógiai szakosztály – A/1. magasföldszint V. előadó (3-4. ajtó) 
- Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakosztály – A/1. magasföldszint XXXII. 
előadó  

 Szakmai kiállítások megtekintése a Miskolci Egyetem termeiben egész nap 

 8:30 Szimbiózis Alapítványnál szakmai tanulmányút 
 



9 
 

Részletes program 

Nulladik nap – 2022. június 29. 
 
Helyszínek: Avasi Gimnázium Színházterme és Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és 
Készségfejlesztő Iskola 
 
11.00 – Regisztráció  

12.00 – 12.45 Megnyitó műsor és köszöntők                 (konferancié: Hulényi Laura egyetemi hallgató) 

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény tanulóinak és gyógypedagógusainak műsora  

Köszöntők 

 Reményi Tamás a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének elnöke  

 Dr. Illésné dr. Kovács Mária egyetemi docens, dékán, Miskolci Egyetem 

 Matiscsák Éva a Nő a Siker Alapítvány kuratóriumának elnöke – mint a Martin János 
Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola fenntartója – Lénárt György 
Lászlóné igazgató  

 Demeter Attiláné intézményvezető, Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

12.45 – 13.00 Szünet  

13.00 – 15.00 Inklúzió/integráció témakörében előadások két helyszínen  

15.00 – 15.30 Szünet 

15.30 – 17.00 Inklúzió/integráció témakörében előadások két helyszínen  

 

Helyszínek:  

1, Avasi Gimnázium Színházterme  

PROGRAM  

13.00 – 13.40 Kerekes Barbara (főigazgató, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat) 
- Lőrincz Judit (gyógypedagógus, Kamilla Korai Fejlesztő Központ): Változások – valami régi, valami új. 
Korai fejlesztés a pedagógiai szakszolgáltatásban.  

13.40 – 14.00 Molnárné Szalai Zita (óvoda intézményegység-vezető, Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, 
Általános Iskola és EGYMI Tüskevár Tagóvodája): Mit tehet az integráció érdekében egy szegregált 
óvoda?  

14.00 – 14.20 Simon Éva (intézményvezető, Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskola): Speciális 
integráció – rehabilitáció a Miskolci Petőfi Sándor Általános Iskolában  

14.20 – 14.40 Bander Katalin (gyógypedagógus, Miskolci Könyves Kálmán Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola): Játsszunk együtt integrációt!  

14.40 – 15.00 Simonné Huszár Katalin (tanácsadó szakpszichológus, klinikai szakpszichológus 
rezidens): A tanulás szimbolikus modellje  

15.00 – 15.30 Szünet 

15.30 – 15.50 Metzger Balázs (főigazgató-helyettes, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat): Kihívások az 
együttnevelés terén, a gyógypedagógiai intézmények feladatváltozásai  



10 
 

15.50 – 16.20 dr. Perjésiné Farkas Krisztina (utazó gyógypedagógus, MI-TI munkaközösség vezető) – 
Kovács Gizella (utazó gyógypedagógus) – Németh Rita (utazó gyógypedagógus): Az „EFOP 3.1.6” 
pályázat eredményei a Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és EGYMI utazó 
gyógypedagógiai hálózatában  

16.20 – 16.40 Lénárt György Lászlóné iskolaigazgató, mesterpedagógus, szaktanácsadó, köznevelési 
szakértő Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola: Tanulás Minden Szinten  

16.40 – 17.00 Dr. Egri Tímea, ME-BTK Tanárképző Intézet Gyógypedagógiai Intézeti Tanszék, 
tanszékvezető, egyetemi docens: Gyógypedagógus képzés a Miskolci Egyetemen  

 

2, Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola  
 

12.00 – 13.30 Regisztráció – Iskola megtekintés  

13.30 – 13.45 Konferencia köszöntése  
Véleményformálók, szakemberek együtt egy helyen.  

Inklúzió (szakképzés – munkaerőpiac) témáinak többszempontú közös feldolgozása.  

Szakmai diszkurzus az oktatás jövőjét érintő új kihívások, elméletek és elképzelések 
megismerésére.  

13.45 – 16.45 Kerekasztal beszélgetés – meghívott/résztvevő szakemberek  

15.00 – 15.30 Szünet  

Résztvevők:  
1. Dr. Kiss László - Szakszolgálati és gyógypedagógiai referens – Emberi Erőforrások 

Minisztériuma  
2. Kovácsné Dr. Nagy Emese - Intézetigazgató, egyetemi docens – Miskolci Egyetem  
3. Prémné Horváth Katalin - Pályaválasztási tanácsadó pedagógus, mesterpedagógus – Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat  
4. Munkaerőpiaci szereplők – jelenlegi-leendő partnerek  

 Tóth Ádám - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, stratégiai 
koordinátor, oktatási és képzési szakigazgató  

 Dr. Menyhárt Szabolcs Gyula - Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály, 
főosztályvezető  

 Nuno Varajão Barbosa (Portugália) – egyetemi tanár, Mobility Friends, igazgató, Sara 
Penouço, Fidan Uysal, Luís Neiva – szakmai vezetők  

 Bénó Gábor - Bénó kertészet Tulajdonos, ügyvezető igazgató  

 Bihari András - Bástya Konferencia és Welness Hotel ügyvezető - tulajdonos  

 Lukács Szabolcs – KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft.  

 Herczeg Péter – Serenity Printing ügyvezető igazgató  

 Demeter László – Gasztvital vezérigazgató  

 Jánosi Ferenc Miskolci Állatkert állatkert vezető  

 Ducsai Dóra Miskolci Állatkert állatgondozó-kertész  

5. Rozinay Zoltán-Igazgatóhelyettes, mesterpedagógus, köznevelési szakértő – Martin János 
Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola  

6. Hollóné Kalász Mónika-Igazgatóhelyettes – Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és 
Készségfejlesztő Iskola  

7. Birta Attila-Igazgatóhelyettes – Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő 
Iskola 
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8. Lénárt György Lászlóné – Igazgató, mesterpedagógus, szaktanácsadó, köznevelési szakértő – 
Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola  

Moderátor: Alvári Ferenc – Szakképzési szakértő  
Téma címek:  

1. Sajátos nevelési igényű tanulók szakképzése, jogszabályok – törvénykeretek.  
2. Eredményes hatékony oktatási módszerek alkalmazása a szakképzésben.  
Fókuszban a komplex képességfejlesztés és motiválás a KIP módszerével - ahol a munkaerőpiac, a 

szakmai oktatás találkozik a közismerettel.  
3. Rugalmas tanulási utak – találd meg Önmagad – pályaorientációs program – inkluzív nyílt 

munkaerőpiaci munkavállalás – esélyek.  
4. Inklúzió - integráció - duális képzés - szakképzés - munkavállalás más szemmel - a munkaerőpiac 

oldaláról  
5. Inklúzió/integráció - duális képzés - szakképzés - munkavállalás Portugáliában „Mentor szerepe a 

karrierfejlődésben” Új módszerek, innovatív környezettudatos technológiák az egyes 
ágazatokban. Ágazatonkénti munkaprogramok az ECVET szellemében.  

A Portugál Mobility Friends cég bemutatkozása, munkaerőpiaci tevékenysége, inklúzió 
szemléletével.  

6. Inklúzió, zöld utak a szakképzésben a munkaerőpiacon – duális képzés – egyes szakmai ágazatok 
sikerei.  

7. Tanulás Minden szinten  
 
13.15 – 16.45  
8. Érzelmi aromaterápia és illat wellness a testnek, a léleknek, egybekötött masszázsbemutatóval, a 

fogyatékossági területek figyelembevételével.  
Előadók:  

Matiscsák Éva – Selfness pszichológiai konzultáns  
Lázár Anita – Selfness pszichológiai konzultáns 

 

Fakultatív programok  
 
Indulások helyszíne: 
Avasi Gimnázium előtti térről busszal (templomok megtekintése)  
1. 17. 30 – Templomok városa Miskolc  
Miskolc belvárosában három történelmi egyház templomának bemutatása, bejárása  
 
2. 17. 30 – Séta a „Miskolci Történelmi Avasi Pincesoron”  
(a séta indulásának helyszínére az Avasi Gimnázium előtti térről busszal szállítjuk a program iránt 
érdeklődő kedves vendégeinket) 
 
3. 19.00 – Borvacsora az Avasi bormúzeum és borvendéglőben  
Borvacsora ára 16.500 Ft/fő, mely tartalmazza:  
Bor és csokoládékóstoló  
Pincelátogatás, borbemutató, borkóstolás a Kern-pincészet jóvoltából (6 féle bor)  

Kockacsoki Nonprofit Kft. – csokoládé bemutató - kóstoló  
Előadás – „Királyok itala – Istenek eledele.” – A bor és a csokoládé a történelemben.  
Előadó: Dr. Tózsa-Rigó Attila-Egyetemi docens  

Kötetlen szakmai beszélgetés  
Symphonia Alapítvány vonósainak fellépése.  
Zenehallgatás – tánc lehetőség. 
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1. nap – 2022. június 30. 
 

 

Fakultatív programok 

Lillafüred látványosságai – séta Lillafüreden, függőkert, vízesés, garadnai halastó megtekintése igény 
szerint.  
Indulás: 08.00  
Indulás helyszíne: szálláshelyekről és aznap érkező résztvevők a Kelemen Didák Kollégium elől  
3525 Miskolc, Kelemen Didák utca 1.  
Ebéd a Hotel Tókert étteremben.  

 1-es menü: 3.850,- Ft/fő – Húsleves tésztával, sertésjava baconba tekerve, görögsaláta, 
sültburgonya és vanília fagylalt, forró gyümölccsel  

 2-es menü: 3.500,- Ft/fő – Kókusztejes eperkrém leves, rizottóval töltött cukkini, zöldsaláta és 
gyümölcssaláta  

 3-as menü: 4.500,- Ft/fő –Tyúkhúsleves, egészben sült lillafüredi pisztráng, friss saláta, 
sültburgonya és somlói galuska  

Étkezés fizetése a helyszínen.  

2, Tanulmányút a Szimbiózis Alapítványnál – Támogatott lakhatás, nappali ellátás és 
foglalkoztatás tapasztalatainak átadása – Kisbuszos szakmai látogatás az Alapítványnál  
Indulás: 08.00  
Indulás helyszíne: Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és EGYMI, Miskolc Szeles utca 57.  
 

3, MAGYE 50. évfordulójának tiszteletére szimpózium nyitánya „Bolygónk és az emberek tisztelete” 
címmel – kiállítások, közös alkotás és művészeti, játékos tevékenységek a térre látogatókkal, 
járókelőkkel  

Farkas Dénes Gitárművész - gitárjátéka  
Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Kar  
Ideje: 11.00 – 15.00  
Helyszín: Miskolc – Városház tér  
 

12.45 Köszöntőt mond: dr. Vitályos Eszter Kulturális és Innovációs Minisztérium Miniszterhelyettes  
13.00 - A MAGYE 50. Országos Konferenciájának FLASHMOB nyitánya  
A rendezvényre való figyelem felkeltésének céljából a rendezők és gyerekek közös akciója  
zenés-táncos performance.  
Ideje: 13.00 -14.00  
Helyszín: Miskolc – Városház tér  

MAGYE elnökségi ülés és ebéd (zártkörű)  
Ideje: 11.00- 12.30  
Helyszín: Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és EGYMI, 3526 Miskolc Szeles utca 57.  

 

14.30 – Plenáris ülés 

Helyszín: Bartók Béla Zeneművészeti Intézet – Zenepalota  

13.30 – Regisztráció  
14.00 -14.30 Sajtótájékoztató (zártkörű) 
 

14.30 – Plenáris ülés megnyitó ünnepség – orgonajáték és Hulényi Laura jelnyelv és magánének  
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14.40 – Köszöntők 

 dr. Vitályos Eszter Kulturális és Innovációs Minisztérium Miniszterhelyettes  

 Fővédnök: Veres Pál – Miskolc Megyei Jogú Város Polgármestere  

 Védnökök:  
- Csöbör Katalin – Országgyűlési képviselő  
- Prof. Dr. Horváth Zita – A Miskolci Egyetem rektora  
- dr. László István – A Miskolci Tankerületi Központ igazgatója  

 Reményi Tamás – Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének elnöke  

15.10 - Kitüntetések átadása 

előterjesztő: Kajáry Ildikó főtitkár 

átadja: Reményi Tamás elnök 

 

Plenáris előadások a MAGYE felkért előadói által  

15.30-16.00 Dobos László: A MAGYE alapítása és a Miskolci régió szerepe  

16.00-16.30 Gereben Ferencné PhD ny. főiskolai tanár, a MAGYE tiszteletbeli elnöke  

Évtizedek távlatából – visszatekintés és helyzetkép a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete szakmai-
közéleti szerepéről  

Minden egyesület életében jelentős esemény, ha évtizedekben számolható múltat hagy maga 
mögött. Különösen akkor, ha ezek az évtizedek változó, átalakuló szakmai-társadalmi környezettel 
jellemezhetők. Az idei évforduló – a MAGYE50 - késztetés arra, hogy ötven év távlatából számba 
vegyük: szakmai civil szervezetként honnan indultunk, mi felé haladunk? Mi áll annak a hátterében, 
hogy gyógypedagógus-generációk adták át egymásnak az együttműködés stafétabotját a 
fogyatékossággal élők és családjaik számára biztosított segítségnyújtás, a közös gondolkodás 
érdekében.  

16.30-17.00 Dombóvári Ildikó Szilvia főigazgató-helyettes: Diagnosztikai Centrum. A Fővárosi 
Pedagógiai Szakszolgálat szakértői bizottsági tevékenységének átalakulása 

szakmai innováció, koncentrált szaktudás, szolgáltató és támogató szemlélet erősítése, kliensbarát 
környezet, többletszolgáltatás biztosítása 

Hosszú évek előkészítő munkája után létrejött a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 
intézményrendszerén belül egy olyan Diagnosztikai Centrum, ami a szakértői bizottsági 
tevékenységet korunk kihívásaihoz igazítja. Megszűntetve az eddigi széttagolt intézményi 
szerkezetet, 2022. márciusa óta immár korszerű környezetben, egy helyen látja el diagnosztikus 
feladatát a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézménye. A nyolc tagintézmény 
összeolvadásából megvalósult centrum több, mint a részek összessége. Nem titkolt célunk a szakértői 
bizottsági tevékenység praxisának hatékony átalakítása a következő megfontolások mentén: 

 újfajta szervezési és ellátási gyakorlat, melynek középpontjában a kliensek érdeke áll 

 jó hagyományaink megőrzésére alapozott szakmai innováció 

 feladatátfedések, párhuzamosságok kiküszöbölése 

 hatékony humánerőforrás gazdálkodás, mely rövidíti a kliensutakat 

 szaktudás és eszközkoncentráció egy helyen 

 előkészítő szakasz megerősítése, kibővítve a diagnosztikai munkát térben és időben a 
komplex feltárás érdekében 

 szolgáltató és támogató szegmens megerősítése 
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 szülői és intézményi kompetenciák megerősítése a diagnosztikus folyamatban, valós 
partnerség kialakítása 

 hatékony infokommunikációs társadalmi rituálék beépítése a vizsgálati folyamatba 

 a diagnoszták praxisbeli munkájának könnyítése, mintaintézmény, oktató intézmény 
létrehozása 

 a kliensek életminőségének javítása, az intézményi elhelyezés fontosságának megfelelő 
hangsúly megadásával 

17.00-17.20 Szünet  

17. 20-17.50 Művészeti pályázat díjainak átadása  

17.50-18.20 Kerekasztal beszélgetés a MAGYE elmúlt 50 évének meghatározó szakembereivel, 
szakembereiről - Aczél Anna, Dr. Benczúr Miklósné, Prof. Dr. Csocsán Emmy, Rosta Katalin, Prof. Dr. 
Mesterházi Zsuzsanna 
 
Séta a belvárosban a múzeumhoz 
Helyszín: Belváros – Színháztörténeti és Színészmúzeum  
18.20 – 18.50 Séta a belvárosban a múzeumhoz  

18.50 – Színháztörténeti és Színészmúzeum megtekintése a Martin János Szakképző Iskola, 
Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola diákjainak műsora  
 

Fakultatív program 

20.00 Állófogadás és (igény szerint) fürdőzés  
Pohárköszöntőt mond Reményi Tamás a MAGYE Elnöke  
Helyszín: Miskolctapolca – Barlangfürdő  
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SZAKMAI NAP – SZAKOSZTÁLYI PROGRAMOK 
2022. július 1. 

 

Helyszín: Miskolci Egyetem, 3515 Miskolc – Egyetemváros, Egyetem út 1. 

07.30 – Regisztráció Helyszín: Főbejárat (Szökőkút) 

09.00 – 16.00 Szakosztályok szakmai programja 

Regisztrációs díjak:  

 Nem MAGYE tagok esetében: 12.000 Ft 

 MAGYE tagok esetében: 9.000 Ft 
 

 

Autizmus szakosztály 
Szakosztályvezető: Őszi Tamásné 

Üléselnök: Őszi Tamásné 

Helyszín: A/2. épület magasföldszint II. előadó 

 
9.00-9.20 
Az ülés megnyitása, a szakosztály működése, vezetősége, a tisztújítás eredménye 
Őszi Tamásné szakosztályi koordinátor 
 
9.20-9.40 
Tere-fere az autizmusról – érzékenyítő és szakmai program szakembereknek 
Beregi Judit Kis Istvánné, Prompt Alapítvány az Autizmussal Élő Személyekért 
szakmai ismeretátadás, inklúzió, együttműködés  
Az előadásban a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai  Intézet ( és előd intézményei ) által kiírt, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatott  Fogyatékos személyek helyi, regionális és 
országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása ( FOF 2018-2021 ) című pályázatokon 
elnyert, négy évet átölelő program tapasztalatai kerülnek bemutatásra. A program sorozat 
koncepcionálisan épült fel, melyben olyan ágazat és szakmaközi csoportok kerültek megkeresésre,  
akik kapcsolatba kerülnek az autizmus spektrumzavar tüneteit mutató vagy már diagnózissal 
rendelkező gyermekekkel, s családjaikkal.  Az előadás négy év tevékenységét mutatja be, melyek 
gyermekorvosok, védőnők, családsegítők, bölcsődei gondozónők, óvodapedagógusok, általános 
iskolai és középiskolai pedagógusok körében kerültek szervezésre. Az ismertetés egy sikeres módját 
mutatja be annak,  hogyan lehet ötvözni a szakmai ismeretadást interaktív lehetőségekkel, gyakorlati 
példákkal, jó kedélyű hangulattal.  
 
9.40-10.00 
Autizmus specifikus szolgáltatások a miskolci Szimbiózis Alapítványnál 
Jakubinyi László, Tóth Aliz Szimbiózis Alapítvány 
komplex szolgáltatási portfólió, együttműködések, autizmusspecifikus szolgáltatások  
A több, mint 20 éve működő Szimbiózis Alapítvány egymást kiegészítő szolgáltatási portfóliót hozott 
létre. Jelenleg több, mint 500 fogyatékossággal élő személyt és családját segítik, akik közül jelentős 
százalékban vannak autizmussal élők. Az egyik fókusz, azon szolgáltatások és programok köre, 
melyekkel az érintettek családban maradását támogatják. Kiemelkedő szerepe van a speciális 
iskolabusz- programnak, az autizmussal élő gyermekek számára szervezett nyári táboroknak, és a 
speciális bébiszitter szolgáltatásnak. Legújabb fejlesztésük a Mosolykuckó fejlesztőház, ahol többek 
között autizmus specifikus fejlesztés- és tanácsadás, valamint AOSZ- Infópont működik. A tavaly 
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indított „Egy hét mennyország” program keretében olyan alacsony jövedelmű családok egy- egy heti 
tehermentesítése valósul meg, akik számára nincs lehetőség pihenésre és feltöltődésre speciális 
szükségleteik miatt. A felnőtt autizmussal élő személyek számára nappali intézményeik is 
rendelkezésre állnak. Itt napközben kiemelt szerepet kap a foglalkoztatás, délutánonként pedig 
fejlesztő programok valósulnak meg. A szakmai tevékenység második fókusza az önálló/ részben 
önálló életvitel biztosítását segíti. Az autizmussal élő személyek hosszú távú és stabil 
foglalkoztatásának biztosításához a Szimbiózis Alapítvány társadalmi vállalkozásokat működtet.   
Legyen szó bármelyik munkahelyről, minden esetben autizmus specifikus eszközök támogatják a 
munkavégzést és a segítő személyek esetében is fontos a szakmai felkészültség. A speciális 
foglalkoztatási iroda az elmúlt években több esetben is az érintettek sikeres nyílt munkaerőpiaci 
kivezetését valósította meg.   
 
10.00-10.20 
Egy sikeresen megvalósított reintegrációs folyamat bemutatása I. 
Bata Teodóra Füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola 
reintegráció, mentori program, partneri együttműködések  
Egy sikeresen megvalósított reintegrációs folyamatot, a lépéseit, nehézségeit és eredményeit 
szeretnénk bemutatni. A gyermek 10 évesen az egri Szalaparti EGYMI-be járt, az ottani autista 
tagozatra. 3. osztályos volt, amikor magán ellátásba hozta a szülő, majd a gyermekkel való 
foglalkozások – és a szülőkkel való beszélgetések - során kiderült, hogy nincs „felmenő” elképzelés az 
iskolában. Egy tanév alatt sikerült őt motiválni arra, hogy megpróbáljunk egy más közösséget. Félve 
attól, hogy a felső tagozatba való integrációja túl nagy törés lenne, sok változóval, amire lehetetlen 
felkészülni, abban állapodtunk meg, hogy a negyedik osztályt a füzesabonyi Széchenyi István 
Katolikus Általános Iskolában kezdi. Segítségünkre volt a család vallásos szellemisége, az 
együttműködés minősége, az iskola befogadó szemlélete, valamint az, hogy megpályáztuk az 
AUTMENTOR2021 pályázatot, kifejezetten a kisfiúra írva. Szerencsére nyertünk. A mentorral – aki 
évek óta partner nekünk – összeállítottuk a tanévre vonatkozó elképzeléseinket. Ezek 
megvalósulásáról, buktatóiról, nehézségeiről és sikereiről szeretnénk beszámolni.  
 
10.20-10.40 
Egy sikeresen megvalósított reintegrációs folyamat bemutatása II. 
Bata Teodóra Füzesabonyi Széchenyi István Katolikus Általános Iskola 
 
10.40-11.00 
Ismerj meg! Fogadj el! Fogadj be! - Komplex program az autizmussal élő gyermekek befogadására 
Berzsák Katalin Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
integráció, komplex program, tudásmegosztás 
Közel két évtizedes utazó tapasztalat érlelete meg, hogy az integráció feltételei között elsődleges a 
sajátos nevelési igény hátterében levő fogyatékosságról szerzett alapvető ismeret és a befogadó 
attitűd. A tudásmegosztás vonatkozik a sérülés mibenlétére, az alkalmazandó speciális módszertanra, 
az autizmus-specifikus eszköztárra. Nehezebb feladat a pozitív fogadókészség alakítása. 
Az Arany János EGYMI szakmai műhelyében kidolgozott és mára sok tapasztalatot nyújtó Ismerj meg! 
Fogadj el! Fogadj be! című komplex programunk bemutatásával, átadásával adaptálható mintát 
kívánunk nyújtani az autizmus integrációjában érintett gyógypedagógusok számára. 
 
11.00-11.20 Szünet 
 
11.20-11.40 
A befogadást támogató együttműködés szakmai protokollja 
Lugosiné Neumann Márta Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
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utazó gyógypedagógus, integráció, hálózati tanulás  
Az utazó gyógypedagógus külső helyszínen, idegen szervezeti kultúrában megvalósuló fejlesztő 
munkájának tartalma, formái és feltételei szerteágazóak, kapcsolatrendszere összetett, sokszereplős. 
A vonatkozó jogszabályok a szolgáltatás alapvető kereteit szabályozzák. A megszervezés és 
működtetés, egységes eljárás, követhető szabályrendszer, a visszacsatolás rendszeressége, a 
minőségbiztosítás a rendezettség, egységesség és átláthatóság fogalmak mentén részletezett szakmai 
eljárásrend, protokoll megalkotását teszik szükségessé. Létrejötte eligazodást, gyakorlati segítséget 
nyújt az integráló pedagógusoknak az utazó tevékenység megismerése mellett saját szerepükről, 
feladataikról. Megjeleníti a gyógypedagógus munkakör egy sajátos területének arculatát, hálózati 
tanulást, saját tevékenységük elemző, értékelő összehasonlítását biztosítja az EGYMI-k számára.  
 
11.40-12.00 
A pedagógiai szakszolgálatok feladatai az autizmus területén 
Dr. Kovácsné Tóth Krisztina Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat 
szakszolgálatok, feladatellátás, autizmus  
A pedagógiai szakszolgálatok az egész országban elérhető, a családoknak elsődleges ellátást, 
útmutatást nyújtó intézményhálózat. Előadásomban áttekintem az autizmussal élő gyermekek és 
családjaik számára igénybe vehető szakszolgálati feladatellátási területeket, ezek jogszabályi hátterét 
- igyekszem körképet adni az erősségekről és fejlesztendő területekről, és felvázolni a fejlődés 
lehetséges útjait.  
 
12.00-12.20 
Kortárs-tudásformáló program evidencia-alapú fejlesztésének bemutatása 
Bertók Csilla, Stefanik Krisztina, Győri Miklós és az MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani 
Kutatócsoport bertok.csilla@barczi.elte.hu 
MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport; ELTE BGGYK ATIVIK 
tudásformálás, együttnevelés, tipikusan fejlődő kortársak 
Az előadásban bemutatjuk a játékos aktivitásokból álló Csillagbusz Inklúziós Intervenciós Programot 
(CsIIP), annak fejlesztési folyamatát, valamint a kipróbálásával kapcsolatos első tapasztalatokat. A 
CsIIP azt a célt tűzte ki, hogy alsó tagozatos, tipikusan fejlődő gyermekek autizmussal kapcsolatos 
tudását formálja, illetve, hogy növelje megértésüket és empátiájukat autista osztálytársuk felé és 
(nem csak az autizmus kapcsán hasznos) viselkedéses stratégiák elsajátításában támogassa meg őket. 
A kutatást és a jelen előadás elkészítését a Magyar Tudományos Akadémia Tantárgypedagógiai 
Kutatási Programja támogatta. 
 
12.20-12.40 
Okos eszközök, értő használók  - A DATA-rendszer és ami mögötte van I. 
Havasi Ágnes, Bertók Csilla, MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport (MASZK) 
DATA-rendszer, módszertani-technológiai támogatás, fő funkciók 
Mára szabadon elérhető az AOSZ és az ELTE konzurciumában fejlesztett, digitális platformon futó, 
autizmussal élő emberek mindennapjait támogató DATA-rendszer (Digitális Autonómia-Támogatás az 
Autizmus spektrumon).  A rendszer hátterét az igen komplex vizuális támogatási stratégiák adják, 
melyek eredményessége autizmusban tudományos bizonyítékokkal is alátámasztott. Az eszköz 
használata azonban csakis akkor éri el célját, ha jól értjük a támogatási módszertanát, célját is és 
digitális kompetenciáink is megfelelőek a használathoz. 
Ennek biztosítása érdekében a DATA-rendszer fejlesztésekor az informatikai rendszer kialakítása 
mellett a módszertan megértéséhez és megtanulásához többféle, a felhasználók megértését és 
módszertani-technológiai segítését célzó képzési anyagot és szolgáltatást dolgoztunk ki. 
Előadásunkban egyrészt bemutatjuk, hogy mire szolgál a webes Tervezőfelületből és 
mobilalkalmazásból álló rendszer, másrészt azt is, milyen módszertani-technológiai segítségek 
érhetők használatának megtanulásához. 
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Az előadás első felében bemutatjuk a kétkomponensű rendszer felépítését, felhasználói körét és 
példákat mutatunk a DATA tizenegy fő funkciójára is. Az előadás második felében az elérhető írott és 
videós módszertani anyagokat, valamint a tanulási lehetőségeket nyújtó szolgáltatásokat: a 
workshopsorozatot, az e-learning tananyagot, a Helpdesk szolgáltatást és a közösségi médiában 
tervezett módszertani-technológiai lehetőségeket prezentáljuk, amelyek a felhasználók megértését 
növelik, tanulását biztosítják.  
 
12.40-13.20 Ebédszünet 
 
13.20-13.40 
Okos eszközök, értő használók  - A DATA-rendszer és ami mögötte van II. 
Havasi Ágnes, Bertók Csilla, MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport (MASZK) 
 
13.40-14.00 
Ha a gyerek AAK-t tanul jobb lesz az AAK-ban&quot; - milyen szerepet tölt be az AAK valójában? 
Havasi, Ágnes, Stefanik, Krisztina, Győri Miklós, MTA-ELTE Autizmus Szakmódszertani Kutatócsoport, 
ELTE BGGYK ATIVIK 
kommunikációs részvétel, AAK, hosszabb távú utánkövetés eredményei 
Patrícia Howlin (2013) a címben idézett összegző felvetése arra utal, hogy az egyes kommunikáció-
fejlesztési módszerek tanításának veszélye, hogy csak a tanítási helyzetben "működnek", miközben 
céljuk egy jobb kommunikációs részvétel biztosítása. Komplex kommunikációs igényű gyermekek 
kommunikáció-fejlesztésében szakmailag egyértelműen támogatott módszer az augmentatív és 
alternatív kommunikációs (AAK) rendszerek használata, de keveset tudunk ma még arról, hogyan tölti 
be az AAK azt a szerepet, hogy az autizmussal élő emberek egyre inkább funkcionális, rugalmas 
kommunikációs rendszerként tudják azt használni.  
Kutatásunkban ötvenegy komplex kommunikációs igényű iskolás gyermek AAK-használatát vizsgáltuk 
iskolai és mindennapi helyzetekben egy rövidebb távú 6 hónapos és egy szűkebb mintáján hosszabb 
távú, 6 éves utánkövetési időszakban. Előadásunkban arra keressük a választ, hogy mire használták az 
AAK-s eszközöket a gyerekek az iskolai és a mindennapi helyzetekben, s ez hogyan változott a vizsgált 
időszakban. Az előadásban az AAK-val megvalósuló kommunikációs funkciók körére vonatkozó 
eredményeinket mutatjuk be az osztálytermi kommunikációs interakciókból az AAK-val megvalósuló 
interakciók elemzése, illetve a mindennapi AAK-használat pedagógusi és szülői kikérdezésével nyert 
eredményei mentén. Röviden bemutatjuk az AAK által kiemelten célzott triádikus interakciók körét, 
adatainkat itt összevetve a hosszútávú utánkövetési időszak eredményeivel is.  
Eredményeink azt mutatják, hogy az iskolai és "mindennapos" AAK-használat jelentős különbségeket 
mutat, mégis hasonló mintázatok ragadhatók meg, a minőségi fejlődés pedig rövid- és hosszútávon is 
kimutatható. Eredményeink szerint ugyanakkor az AAK-használat ma még nem tölti be a 
kommunikáció fejlődésében neki szánt rugalmas, funkcionális participációs szerepet. Mindezek 
alapján egyértelmű felvetések fogalmazhatók meg a pedagógiai beavatkozás számára.  
 
14.00-14.20 
Hogy vannak most az autista gyermekek, a kortársaik és tanítóik az iskolában? Mit tehetnénk 
közösen? - áttekintés az Országos Autizmus Stratégia tükrében 
Kővári Edit Autisták Országos Szövetsége, Őszi Tamásné Autizmus Alapítvány, MTA-ELTE Autizmus 
Szakmódszertani Kutatócsoport; ELTE BGGYK ATIVIK 
stratégiai tervezés, intézkedéscsomag, javaslatok  
Az Autisták Országos Szövetsége a Kormánytól felkérést kapott arra, hogy Országos Autizmus 
Stratégia készüljön annak érdekében, hogy az autizmusban érintett gyermekek, felnőttek és 
családjaik mindennapjaiban érezhető változások történjenek. Lehetőségünk adódott arra, hogy a 
stratégiai partnereinkkel közösen évek óta folytatott érdekvédelmi kezdeményezéseinket 
rendszerezett, tudatosan felépített, a teljes életkor perspektívájában végiggondolt 
intézkedéscsomagra tegyünk javaslatot. 
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Az Autisták Országos Szövetsége elkötelezett abban, hogy érdekvédelmi tevékenységét széles 
látókörű, az érintettek, a velük dolgozó szakemberek és a teljes szolgáltatási környezetből érkező 
jelzések összhangjában végezze. A prezentáció keretében bemutatásra és megvitatásra kerülnek a 
szakmai előkészítés során kidolgozott javaslataink.  
 
14.20 – 14.40 Szünet 
 
14.40 – 15.00 
Gyermekek, akik felnőttek/felnőnek - valódi segítségek és támogatások a felnőttkori autonómia és 
érzelmi biztonság megteremtése érdekében 
Kővári Edit Autisták Országos Szövetsége autizmusban érintett fiatal felnőttek gondolatain keresztül 
az előadás résztvevőivel közösen. 
iskoláskor, fejlesztési célok, felnőttkori perspektívák 
Minden ember, az életének 2/3-át, szerencsés esetben ¾-ét a felnőtt korában éli le. A gyermekkori 
tapasztalások, a fejlesztések céljai, irányai meghatározóak a felnőttkori kilátások, boldogulások, 
lehetőségek tekintetében. Az Autisták Országos Szövetségéhez évente legalább 1 000 megkeresés 
érkezik az autizmusban érintett személyek, családjaik, velük dolgozó szakemberek, vagy velük 
találkozó szolgáltatások részéről. Gyakori tapasztalatunk, hogy az iskolában eltöltött idő jelentősége 
óriási a felnőttkori kilátások viszonylatában. Az előadás keretében feszegetjük a gyermekkori 
fejlesztési célok felnőttkori hatásait autizmusban érintett fiatal felnőttek gondolatain keresztül az 
előadás résztvevőivel közösen. 
 
15.00 – 15.20 Hozzászólások, megvitatás, javaslatok, a szakosztályi munka zárása 
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Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakosztály 

Szakosztályvezető: Dr. Radványi Katalin 

Üléselnök: Dr. Radványi Katalin 

Helyszín: A/1 épület magasföldszint XXXIII. előadó 

 

9.00-9.20 
Az óvodai integráció az érintettek szemszögéből 
Radványi Katalin, Apor Vilmos Katolikus Főiskola, főiskolai tanár 
integráció, SNI, óvoda, óvódapedagógus képzés 
Az intézményi integrációt, inklúziót, mint a társadalmi beilleszkedés alapjának emberjogi hátterét ma 
már minden ember elfogadja. A gyakorlati megvalósítás azonban még mindig akadályokba ütközik, 
ennek sok oka lehet. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola hallgatóival az óvodai integráció 
megvalósulásának hátterét vizsgáltuk, óvodapedagógus hallgatók, óvónők illetve óvodába járó 
gyermekek szüleinek a véleménye alapján. 
A jelenleg hatályos törvények és rendeletek egyértelműen utalnak az együttnevelés kereteire, a 
pedagógiai módszertan és a szülői intézményválasztás szabadságára. A feltételek is megfelelően 
szabályozottak, kérdés, hogy a gyakorlatban mindebből mennyi és milyen formában valósul meg, hol 
lehetnek azok a behatási pontok, amelyekre különös figyelmet kellene fordítani az integrációs 
szemlélet hatékony megvalósítása szempontjából. 
A vizsgálatok kitértek a három csoport véleményére az integráció jelenlegi helyzetével kapcsolatosan, 
az óvodapedagógusoknak az elméleti és gyakorlati képzésre vonatkozó elégedettségére, a szülők 
véleményére gyermekük intézményi jóllétével kapcsolatosan, illetve azokra a személyi és tárgyi 
feltételekre, amelyek megléte alapvetően fontos az eltérő fejlődésű gyermekek sikeres óvodai 
inklúziója szempontjából, amely egyben az iskolai együttnevelésük, illetve társadalmi elfogadottságuk 
megalapozásának fontos alappillére lehet. Jóllehet a vizsgálatok eredményei nem hoznak 
különösebben meglepő eredményeket, jól dokumentálják a teendőket. 
 
9.20-9.40 
Új utakon az iskolakészültség megállapításának vizsgálata során 
Oroszné Pál Zsuzsanna, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Nyíregyházi 
Tagintézmény 
iskolakészültség, törvényi változások, módszerek és eszközök, integrálási lehetőségek 
Az iskolába lépés, az első évek alapvetően meghatározzák a gyermek további fejlődését, a 
tanuláshoz, iskolai élethez való hozzáállását, motivációját. Régen érettségről beszéltünk, ma már 
inkább az alkalmasság, iskolakészültség fogalmának használata jobba jelzi azoknak a képességeknek, 
készségeknek a szükségét, melyek a zökkenőmentes iskolakezdéshez elengedhetetlen. 
Az iskolakészültség fogalma magában foglalja azokat a kognitív, affektív és szociális készségeket, 
melyek hatékonyan jelzik az iskolai követelményeknek való megfelelést. Tulajdonképpen a gyermek 
egész személyiségének fejlettségét foglalja magában. Így ennek vizsgálata, korrekt meghatározása, 
felmérése is komplex folyamat. Számos formája van jelen az iskolakészültségi vizsgálatoknak. A 
Pedagógiai szakszolgálatok nem rendelkeznek egységes vizsgálati protokollal. Erre vannak 
kezdeményezések. A „Kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése EFOP195-VEPOP-16-
00001” program során kifejlesztett eljárás rendelkezésre áll. Korábban az Edukáció által kialakított 
vizsgálati eszköz is elterjedt, de a korábbi „Kanizsa” néven kifejlesztett vizsgálati eszközt is használják 
országszerte. 
2020. január elsejétől jelentős törvényi változások történtek az iskolába lépés meghatározása során. 
A korábbi gyakorlattól eltérően - mely szerint az óvodapedagógus és a szülő közös megegyezése 
alapján történt az iskolai alkalmasság megállapítása, valamint kérdéses esetben a Pedagógiai 
Szakszolgálatok vizsgálatának bevonása történt – minden gyermek, aki augusztus 31-én betölti 
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hatodik évét, tankötelessé válik. Az óvodában maradást a szülő kérelmezheti az Oktatási Hivatalnál, 
SNI, vagy BTMN diagnózissal rendelkező gyermekek esetében, amennyiben a vélemény javasolja az 
óvodai ellátást, az óvoda rögzíti a tankötelezettség halasztását. 
Előadásomban áttekintem a törvényi változásokat, ennek gyakorlatban való megjelenését, az ezzel 
kapcsolatos problémákat, bizonytalanságokat. Ismertetem a használt vizsgálati eszközöket, 
módszereket. Kitérek az értelmileg akadályozottak, az SNI kategóriával rendelkező gyermekek sajátos 
helyzetéről, lehetséges integrálásáról. 
 
9.40- 10.00 
A gyógypedagógus-képzés ötödik szereplője - a DE GYGYK 
Gortka-Rákó Erzsébet, Pető Ildikó, Debreceni Egyetem, Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, 
Gyógypedagógia Intézet 
Gyógypedagógia szak, Értelmileg akadályozottak pedagógiája, Észak-Alföldi régió 
A gyógypedagógushiány az Észak-Alföldön és Észak-Magyarországon az országos átlagnál is 
magasabb. Az Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógusok hiánya 
az egyik olyan jelenség, ami általánosan igaz az országban, de az ország keleti régióiban 
kiemelkedően magas. 
A Debreceni Egyetem beiskolázási körzetében a főiskolai, egyetemi végzettségűek aránya az országos 
átlagnak csak kétharmada, ami azzal is magyarázható, hogy a régióban élő jó képességű fiatalok nagy 
része nem tudta és nem tudja vállalni a lakóhely-változtatással együtt járó továbbtanulás költségeit. 
A Debreceni Egyetem képzése előtt a Budapesten gyógypedagógus képesítést szerző diplomásoknak 
a kelet-magyarországi térségbe, a vizsgálatok szerint, rendkívül alacsony arányban tértek vissza. A 
képet tovább rontja, hogy a levelező tagozaton végzettek a végzés után elvándoroltak és 
elvándolrolnak a keleti régióból. 
A Debreceni Egyetemen három szakirányt kínál a Gyógypedagógia szakon belül, javasolva a 
kétszakirányos képzést. A szak szerencsésen megörökölte a Debreceni Egyetem képzéseit hosszú 
évek óta jellemző Karok (a GYGYK szakjai, az Általános Orvosi Kar szakjai) közötti együttműködést, az 
átoktatást, a társszakmák képviselői plusz ismereteket és szemléletet adhatnak hozzá a képzés 
tartalmához. A GYGYK-n jelenleg kb. 130 fő tanul Értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon 
levelező és nappali tagozaton, egy-vagy kétszakirányos képzésben, ami nagy felelősség a számunkra. 
 
10.00-10.20 
A befogadás, együttműködés szakmai protokollja 
Lugosiné Neumann Mária, Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
utazó gyógypedagógus, szolgáltatás alapvető keretei, részletezett szakmai eljárásrend, protokoll, 
integráló pedagógusok, hálózati tanulás, EGYMI 
Az utazó gyógypedagógus külső helyszínen, idegen szervezeti kultúrában megvalósuló fejlesztő 
munkájának tartalma, formái és feltételei szerteágazóak, kapcsolatrendszere összetett, sokszereplős. 
A vonatkozó jogszabályok a szolgáltatás alapvető kereteit szabályozzák. A megszervezés és 
működtetés, egységes eljárás, követhető szabályrendszer, a visszacsatolás rendszeressége, a 
minőségbiztosítás a rendezettség, egységesség és átláthatóság fogalmak mentén részletezett 
szakmai eljárásrend, protokoll megalkotását teszik szükségessé. Létrejötte eligazodást, gyakorlati 
segítséget nyújt az integráló pedagógusoknak az utazó tevékenység megismerése mellett saját 
szerepükről, feladataikról. Megjeleníti a gyógypedagógus munkakör egy sajátos területének 
arculatát, hálózati tanulást, saját tevékenységük elemző, értékelő összehasonlítását biztosítja az 
EGYMI-k számára. 
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10.20-10.40  
Akciókutatásból mérőeszköz fejlesztés – kutatási utak világjárvány alatt  
Kármán Bianka, ELTE BGGY Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet 
értelmi akadályozottság, szemléletformálás, hatékonyságvizsgálat, világjárvány, 
mérőeszközfejlesztés 
Doktori kutatásom célja egy kutatásokkal megalapozott, bizonyítottan hatékony szemléletformáló 
eljárás kialakítása, mellyel az értelmileg akadályozott személyekkel kapcsolatos előítéletes 
gondolkodás, attitűd formálható pozitív irányba. A tervezett kutatás kevert módszertanú, melyben 
kvalitatív és kvantitatív elemek is megjelennek, a bázisát pedig a terepkutatáson szerzett adatok 
adják, mely beavatkozást a korábbi eredményeinkre alapoztunk. 
2020-ban azonban világ méretű járvány alakult ki, így maga a terepkutatás ellehetetlenedett. A 
szakirodalmi áttekintés és a kamaszokkal végzett interjúk alapján azonban kirajzolódott egy új iránya 
a kutatásnak, ami a területen nagy hiányt pótolna. A területen ugyanis nincs olyan egységes 
mérőeszköz, amely kifejezetten jól és körülhatároltan mérné az ilyen típusú beavatkozások 
hatékonyságát, így maguk a módszertanok alátámasztottsága és összehasonlítása is nehezített, 
megkérdőjelezhető. Éppen ezért, jelen doktori kutatás új céljául tűzte ki egy olyan kérdőívcsomag 
összeállítását és bemérését, mely a későbbiekben megalapozhatja a terület mérésének 
módszertanát. 
 
10.40 -11.00 
Kérdések-válaszok az elhangzott előadások kapcsán 
 
11.00-11.20 Szünet  
 
11.20-11.40 
Könnyen érthető kommunikáció- könnyen érthető élet 
Farkasné dr. Gönczi Rita, fogyatékosságügyi referens, Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet 
könnyen érthető kommunikáció, támogatott lakhatás 
A könnyen érthető kommunikáció az egyenlő esélyű hozzáférés egyik pillére, így a támogatott 
lakhatás info-kommunikációs akadálymentesítésének egyik eszköze lehet. Az előadás az eddigi 
fordítói és szövegalkotási tapasztalat alapján  mutat példákat a sikeres alkalmazásra és keresi a 
további lehetőségeket. A könnyen érthető kommunikációról további szakmai ismeret található 
a www.konnyenertheto.gonczirita.hu honlapon. 
 
11.40-12.00 
Átdolgozhatók-e a szépirodalmi művek egyszerűen/könnyen érthető nyelvi szintre? 
Horváth Péter László, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet 
Gyógypedagógiai Tanszék egyetemi adjunktus 
Pechan Eszter, Budapest III. Kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon, gyermekotthoni 
intézményegység-vezető) 
szépirodalom, átdolgozás - fordítás, egyszerűen érthető nyelv, könnyen érthető nyelv, 
fókuszcsoportos interjú 
Az értelmileg akadályozott emberek a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ egyezmény 
30. cikke alapján joga, hogy egyenlő eséllyel férhessenek hozzá a kultúrához. Ugyanakkor a 
köznevelés intézményrendszerében szerzett tapasztalat, hogy a szépirodalmi műveket a célcsoport 
éppen a nyelvezetük szépirodalmi jellege miatt sokszor nehezen vagy egyáltalán nem érti. Miközben 
Magyarországon nem történtek érdemi lépések, addig pl. Finnországban vagy Németországban nagy 
hagyománya van a szépirodalmi művek más nyelvi szintre történő átdolgozásának (Horváth és mtsai, 
2022). 
A fenti indokokra tekintettel a Petőfi Irodalmi Múzeum megbízásából 2022.03.09.- 04.12. között a 
fókuszcsoportos interjú módszerével, félig strukturált kérdéssorral feltáró kutatást végeztünk. 

http://www.konnyenertheto.gonczirita.hu/
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Minthogy a szépirodalmi művek egyszerűen/könnyen érthető nyelvi szintre történő átdolgozásáról 
Magyarországon nagyon kevés tapasztalattal rendelkezünk, analóg helyzeteket kerestünk. Így 
állítottunk össze 9, azonos munkaterületen tapasztalattal rendelkező, egyenként 3, egy esetben 4 
főből álló fókuszcsoportot (pl. műfordítók; bábszínházi dramaturgok; múzeumpedagógusok; 
gyermekkönyvek illusztrátorai; tanulásban/értelmileg akadályozott általános iskolai tanulóknak 
magyar nyelvet és irodalmat innovatív módszerekkel oktató gyógypedagógusok). Egy-egy 
fókuszcsoportos interjú átlagosan 90 percig tartott. 
Az előzetes eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy a kutatásba bevont személyek kivétel nélkül 
egyetértenek abban, hogy a szépirodalmi műveket hozzáférhetővé kell tenni a tanulásban/értelmileg 
akadályozott személyeknek. Sokszínű a kép, ha a hozzáférhetőség biztosításának módszeréről van 
szó. A szakemberek egy része megőrizné az eredeti művet, de a feldolgozást kiegészítő módszerekkel 
segítené. A szakemberek egy másik része szerint a már létező szépirodalmi műveket az erre a célra 
felállított munkacsoport (pl. kortárs szerzők a gyermek- és ifjúsági irodalom területéről, 
illusztrátorok, gyógypedagógusok, az érthetőség ellenőrzése céljából a célcsoport képviselői, a 
kiadók/finanszírozók képviselői) egy speciális szempontrendszer alapján átdolgozhatná 
egyszerűen/könnyen érthető nyelvi szintre, melynek biztos megértését magyarázó erejű képek 
(illusztrációk) segíthetik. Lehetséges az is, hogy kortárs szerzők kifejezetten ennek a célcsoportnak 
szóló szépirodalmi műveket alkossanak. Végül szólni kell arról, hogy a fókuszcsoportban részt vevő 
személyek többsége szerint az egyszerűen/könnyen érthető nyelvezetű művek hordozhatnak 
szépirodalmi jelleget. 
Bízunk abban, hogy kutatásunk eléri célját, és a jövőben megkezdődhet a kifejezetten a 
tanulásban/értelmileg akadályozott személyek számára is érthető, szépirodalmi művek kiadása; ezzel 
segítve a köznevelés területén dolgozó gyógypedagógusok munkáját is. 
 
12.00-12.20 
Innováció a könnyen érthető nyelv területén: az első magyarországi ellenőrképzés tapasztalatai 
Ladányi Lili, Magyar Ágoston, Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, 
Gyógypedagógus-képző Intézet könnyen érthető nyelv, könnyen érthetőségi ellenőr, ellenőrképzés, 
felnőttképzés, képzésfejlesztés  
Az értelmi sérült személyek számára hozzáférhető információ készítésének több szabályrendszere is 
megerősíti, hogy a könnyen érthető információ érthetőségét az információ célcsoportjába tartozó 
egy vagy több személynek ellenőriznie kell. (Inclusion Europe és ÉFOÉSZ, 2009) Az ellenőrzés személyi 
feltételeinek biztosításáról európai színtéren különböző nézetekkel találkozhatunk. Az egyik 
nézőpont képviselői úgy vélik, hogy nincs szükség az értelmi sérült személyek ellenőri tevékenységre 
való tanfolyami felkészítésére, hiszen a mindennapi életben szerzett személyes tapasztalataiknál 
fogva lesznek alkalmasak erre a feladatra. A másik nézőpont szerint, mint minden szakmunkánál, 
szükség van az értelmi sérült személyek tanfolyami keretek közötti felkészítésére. (Horváth, Magyar 
A, Ladányi &amp; Magyar Á., 2021) A Szegedi Tudományegyetemen létrejött Könnyen Érthető 
Információs Központ (KÉIK) munkatársai mindkét nézőpontot megismerhették egy-egy tanulmányút 
keretein belül Grazban, illetve Augsburgban. A két tanulmányút tapasztalatait összevetve a KÉIK 
vezetői egy munkacsoport létrehozását követően kidolgozták a könnyen érthetőségi ellenőrök 
képzési programját, és 2022 februárjában megtartották Magyarország első ellenőrképzését. Jelen 
előadás e képzés kidolgozásának és megvalósításának tapasztalatait mutatja be. 
 
12.20- 12.40 
A változás jó 
Kisari Károly, a nyíregyházi Rejtett Kincsek Down Egyesület elnöke 
esélyegyenlőség, inkluzív oktatás, tanácsadás, támogatás, fejlesztés 
A Rejtett Kincsek Down Egyesület küldetése, hogy segítse a rászorulókat kora gyermekkortól idősebb 
korig. Legfőbb célunk a fogyatékossággal élő gyermekek, különösen a Down-szindrómás fiatalok és 
felnőttek támogatása mind az oktatás, mind az egészségügy területén. Politikailag semleges, 
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nonprofit szervezetként működünk, az esélyegyenlőség megteremtéséért, az inkluzív nevelésért 
küzdünk. 
Segítséget nyújtunk a fogyatékossággal élő gyermeket nevelő szülők számára, lehetőséget biztosítunk 
az érintett családok közötti kommunikációnak, sportolási- és kikapcsolódási lehetőségekért 
biztosítunk. Két önálló intézményben várjuk a gyermekeket; Nyíregyházán 2011 óta, Budapesten 
pedig 2018 márciusa óta látjuk el a korai fejlesztésre szoruló fogyatékossággal élő és SNI 
gyermekeket. Intézményeinkben játszóházat is működtetünk, ahol a fogyatékossággal élő és tipikus 
fejlődésű gyerekek együtt kapcsolódhatnak ki. 
 
12.40-13.20 Ebédszünet  
 
13.20-13.40 
Felnőtté válni; a nonverbális kommunikáció jelentősége az értelmileg akadályozott személyek 
gyógypedagógiai kísérésében 
Barthel Betty, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Atipikus Viselkedés és Kogníció Intézet, 
értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirány 
Bényi Eszter, Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény és Kollégium 
Galgóczy Anna, Budapesti Korai Fejlesztő Központ 
értelmi akadályozottság, nonverbális kommunikáció, kultúraközi kommunikáció, felnőtt-
szerepbetöltés, interdiszciplinaritás 
Háttér, célok: Az értelmileg akadályozott személyek nonverbális kommunikációjának minősége 
többnyire eltér az átlagostól (Martin, O’Connor-Fenelon & Lyons, 2010), mely főként a kognitív 
képességek érintettségéből fakad (Radványi, 1994; Cameron & Murphy, 2002; Lányiné 2017). Marton 
(1995) állítása szerint az értelmileg akadályozott személyek a neurotipikus emberekkel való 
kommunikációs interakciók során komplementer kapcsolatot alkotnak, így rendszerint az inferior 
vagy szekunder szerepet töltik be. Horányi a kommunikáció kultúraközi aspektusait középpontba 
helyező megközelítése (2006) alapján két különböző kommunikációs szubkultúrába  sorolhatjuk ezen 
személyeket, amely kapcsán felvetődik a kommunikációs szakadék áthidalásának kérdése, valamint 
az az aspektus, hogy kinek a feladata/felelőssége az említett kommunikációs szempontból vett 
szubkultúrák közötti híd megteremtése (Maton, 1993), milyen eszközök vannak a szakemberek 
kezében mindehhez, illetve köthető-e életszakaszhoz a fenti kompetenciák támogatása. 
Módszer: A kutatásban egy lakóotthon négy értelmileg akadályozott lakója  és két segítőjük  
nonverbális kommunikációs megnyilvánulásainak meghatározott időintervallumokban - vacsora 
előkészítése és elköltése alkalmával– megvalósuló strukturált megfigyelését végeztük el 
videófelvételes rögzítéssel, amelyet szakirodalmilag megalapozott megfigyelési szempontsor („coding 
manual”, Yoder & Symons, 2010) alapján elemeztünk (Falus, 1993). A megfigyelés az étkezés 
előkészítése mellett az „átlagos” és „csendes” – ekkor nincsen verbális közlés – vacsorákon valósult 
meg. 
Eredmények: Az interkulturális kommunikációban tapasztalható kommunikációs szakadék (Horányi, 
2006) áthidalását prezentálja az illusztráló gesztusok kapcsán kapott eredmény, mely szerint az 
illusztráló gesztusok vizsgálati mintánkban a különböző kommunikációs szubkultúrájú lakók és a 
segítők közötti kommunikációs szakadék redukálására szolgálnak. A korábbi szakirodalmakat 
alátámasztva (Hódi, 1981) az irányító gesztusokat leginkább a domináns fél alkalmazza a 
kommunikációs interakcióban. 
Következtetések: Az értelmileg akadályozott személyekkel rendszeres kapcsolatban lévő neurotipikus 
emberek egyfajta modellként vannak jelen a kommunikációs interakciókban, így tehát jelentős 
hatással vannak ezen személyek kommunikációs szerepbetöltésére. Ez egyszerre feladat és eszköz a 
szakember kezében. A kutatás rámutat, hogy szakemberként elengedhetetlen az értelmileg 
akadályozott személyek kommunikációjának mind tartalmi, mind pedig dinamikai aspektusból 
történő tudatos támogatása, kísérése, ezáltal is előkészítve és támogatva a felnőtt 
szerepbetöltésüket. Ennek a munkának részét kell, hogy képezze a nonverbális jelzések - köztük az 
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illusztráló gesztusok - társadalmilag elfogadott, konvencionális  alkalmazására és értelmezésére való 
felkészítés is. 
 
13.40-14.00 
Speciális filmezés 
Fábián Gábor, Magyar Speciális Mozgókép Egyesület 
speciálisfilm, film, magyar film, speciáliskommunikáció, filmfesztivál, filmszemle, mozgókép, 
fogyatékosság, autizmussal élők 
A fogyatékossággal élő emberek már több mint egy évtizede foglalkoznak a filmkészítéssel, ami újabb 
távlatokat nyitott meg önkifejezésükben, közösségi életükben, hétköznapjaik hasznos eltöltésében. 
További célt kaptak, sikerhez jutottak, közösségben, egymással együttműködő csoportokban egy 
különleges és összetett formanyelvvel foglalkoztak. A film, a kép egy könnyen érthető és nemzetközi 
nyelvezet, amely direkt módon tárja szemünk elé a közvetített képeket, a gondolatokat, a történetek 
és olykor a valóságot. A mozgóképkészítéssel újfajta lehetőség nyílt a fogyatékossággal élő emberek 
számára, hogy elbeszéljék történeteiket, kifejezzék érzéseiket.  
A tevékenység a speciális filmezés nevet kapta, amely 2009-ben egy vidéki, felnőtt értelmi 
fogyatékossággal élő embereket ellátó bentlakásos otthonban indult, egy speciális filmszemle 
megszervezésével. Ez a filmszemle további hat évet élt meg, amelyre évente 15-20 pályaművet 
küldtek be, jellemzően bentlakásos intézményekben élő alkotócsoportok. Az értelmi 
fogyatékossággal élők mellett már kezdetektől alkottak a pszichiátriai-, és szenvedélybeteg alkotók is. 
2015-ben egy nagyobb elképzelés hatására, a meglévő folyamatok alapjain elindult a Magyar 
Speciális Független Filmszemle Budapesten, amely integrált módon mutatta be a fogyatékossággal 
élők által készített alkotásokat, de fogadta a róluk szóló, professzionális-, illetve amatőrfilmesek által 
készített filmeket is. 
A budapesti országos rendezvényre 60-90 film érkezett évente, míg 2021-ben nemzetközivé nem vált 
annak köszönhetően, hogy 250 pályamű érkezett összesen 50 országból. A többnapos program 
2022.-től a Magyar Speciális Filmfesztivál (Hungarian Disability Film Festival) néven folytatja 
tevékenységét. 
A Budapesten működő nemzetközi filmfesztivál mellett két regionálisan működő, de országos hatású 
filmszemle indult el. A Tiszántúli Speciális Filmszemle Kisújszálláson kerül megszervezésre 2019-től, 
amit 2022-ben Szombathelyen, a Dunántúli speciális Filmszemle követett. Jelenleg 3 speciális filmes 
seregszemle működik a Kárpát-medencében a Magyar Speciális Mozgókép Egyesület szervezésében. 
 
 
14.00-14.20 
Értelmileg akadályozott munkavállalók a vendéglátásban. Munkáltatói és munkavállalói 
interjúkutatás 
Dunás-Varga Ildikó, ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Atipikus Viselkedés és Kogníció 
Gyógypedagógiai Intézet, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakcsoport 
Virág Hanna, Budapesti Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola 
munkaerőpiac, vendéglátás, értelmileg akadályozott emberek, interjúkutatás 
A fogyatékossággal élő személyek aktív munkaerőpiaci jelenléte továbbra is alacsony mértékű, egyes 
szektorokban különösen. Az előadás során főként az értelmi fogyatékos személyek munkavállalási 
helyzetéről és lehetőségeiről beszélünk, eljutva az értelmileg akadályozott személyek vendéglátásban 
való foglalkoztatásának gyakorlatáig. 
Az interjúkutatást Budapest és Fejér megyében végeztük közismert szervezeteknél. Az interjúk során 
megjelenő igények és tapasztalatok mentén néhány, megfontolásra érdemes gyakorlati szempont 
kerül előtérbe az oktatás-képzés, a munkavégzés és a mindennapos tevékenységek oldaláról. 
 
14.20-14.40 Szünet 
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14.40 – 15.00 
Ahol van értelme felkelni reggel! 1. 
Jakubinyi László, Szimbiózis Alapítvány 
önálló- és részben támogatott önálló életvitel,szociális farm, rehabilitációs majorság, foglalkoztatás, 
munkaszerződés, saját kereset, adófizető állampolgárrá válás felnőtt élet: társas kapcsolatok, 
mikroközösség, párkapcsolatok,felnőtt társadalmi státus elérése pozitív imázs-transzfer, 
értékteremtés,transzformációs turizmus 
A mai társadalomban a részvétel sokrétű megközelítésből vizsgálható: az alapvető fogyasztói 
mivoltból való kizárástól a társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális életből való elszigetelődésből 
való távolmaradásig. A végletes exklúziót jelentő nagy és totális intézményekbe zárt világ 
rendszerének dezinstiticionalizáló megoldása hazai- és nemzetközi szinteken is jobb lakhatási 
körülményeket hozott a felnőtt fogyatékossággal élők számára. Ugyanakkor az integrált 
környezetnek mondható, de a zárt kerítések mögötti életmód, és a szociális szolgáltatási kisbuszokkal 
közszolgáltatásokhoz szállított személyek életében a valódi áttörés hétköznapi értelmezése még sok 
megválaszolatlan kérdést vet fel.  
A szociális farm modell első ránézésre nem biztos, hogy a jogszabály szellemisége szerint integrált 
szolgáltatási rendszer, ugyanakkor mindennapi működési struktúrájában szétfeszíti a hagyományos 
szegregációs struktúráról alkotott fogalmainkat. Van olyan ország, ahol éppen e miatt a jogi kivételek 
közé tartoznak. A miskolci baráthegyi Majorság bő húsz működési éve bebizonyította azt, hogy ez a 
hazai modell egyszerre tudja biztosítani a protetikus környezetet és tartalommal teli társadalmi 
interakciók létrejöttét. Egy olyan hely, ahol a súlyosabb fokban érintettek számára is: van értelme 
felkeni reggel! 
A Baráthegyi Majorság a Szimbiózis Alapítvány legkomplexebb telephelye, ahol több mint 100 fő él, 
mozog, dolgozik nap, mint nap. Három házban 38 fő (értelmileg akadályozott és autizmussal élő 
felnőtt személy) lakhatása valósul meg, többnyire mindenkinek saját szoba-fürdőszobája van. A 
nappali intézményi struktúrában 24 fő jár be otthonról. Ők mind a különböző munkaegységekben 
dolgoznak, s van, aki külső munkahelyre jár el. Rajtuk kívül kb. 50 fő megváltozott munkaképességű 
kolléga dolgozik a farmon, akik többsége egészségkárosodott-, pszichiátriai beteg, és egyéb 
fogyatékossággal élő személyek. Természetesen egy sokrétű szakmai stáb fogja össze a munkát. 
Ha kívülről nézzük, az öthektáros domboldal különböző funkciójú épületeivel „falu a városban”.  A 
valamikor itt gazdálkodó pálosok hagyományát felelevenítő baráthegyi majorban kertészet, 
gombatermesztés, gyümölcsös működik, az alapanyagokat a városi ebédfutár szolgálatot is 
működtető főzőkonyha és gyümölcsfeldolgozó üzem hasznosítja. Az állattartó részlegen kecske, ló, 
szamár, disznó, nyúl, baromfi és alpaka található (ez utóbbira különleges állatasszisztált program 
alapozódik). A sajtkészítő manufaktúra termékei több díjat és védjegyet birtokolnak, a városi piacon 
saját kis üzlettel rendelkezünk. A farmon szétszórva kisebb kézműves műhelyek találhatóak: fazekas-, 
gyertyaöntő -, szappan- és ajándéktárgy készítés folyik. A társadalmi vállalkozás erőssége a turisztikai 
szolgáltatás, mely több mint tíz éve Erdei Iskola és ifjúsági szállással indult. Hat éve épült a Diósgyőri 
vár fából készült másaként az Interaktív Játszóvár (400m2, 8 m magas tornyokkal). Tavaly adtuk át 
Családbarát wellness panziónkat. Évente többezres vendégnapot regisztrálunk, az „Egy hét 
mennyország” programunk pedig a fogyatékos gyermeket nevelő családok számára innovatív 
hiánypótló szolgáltatás. 
15 éve még álmodozva adtuk egyik első szakmai kiadványunknak a „Miért éppen majorság,” címet. 
Ma már tudjuk a választ, a másfél évtizedes gyakorlatunk igazolja vissza! 
 
15.00 – 15.20 
Ahol van értelme felkelni reggel! 2. 
Jakubinyi László, Szimbiózis Alapítvány 
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15.20-16.00 HELYSZÍN: A/1. magasföldszint XXXIII. előadó  
Közös gondolatok – közös utak 
A Felnőtt fogyatékosságügyi, az Értelmileg akadályozottak pedagógiája és a Súlyosan és halmozottan 
fogyatékosokat segítők szakosztályainak szakmai megbeszélése. 
 
A szakosztályi program zárása. 
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Felnőtt fogyatékosságügyi szakosztály 

Szakosztályvezető: Zahoránszky Mária 
Helyszín: C/1. épület II. emelet 203-as terem  

 
8.30-11.00  
Tanulmányút a Szimbiózis Alapítványnál – Támogatott lakhatás, nappali ellátás és foglalkoztatás 
tapasztalatainak átadása Szakmai látogatás az alapítványnál (szervezett út kisbusszal)- majd 
visszatérés a Miskolci Egyetemre a szakosztály előadásaira. 
Elkötelezetten a társadalmi változásokért” szlogennel azonosítjuk azt a szerteágazó tevékenységet, 
amely a Szimbiózis Alapítványra jellemző. Első ránézésre, segítő tevékenységünk fókusza a 
fogyatékossággal élő emberek életminőségének javítására irányul, ugyanakkor minden programunkat 
átszövi a társadalmi környezet pozitív attitűdjének, szemléletének előmozdítása. Nem csupán az 
integrált munkahelyek működtetése, táborok és rendezvények megszervezése és lebonyolítása az 
erősségünk, hanem határozott erőfeszítéseket teszünk az általunk segítettek közszolgáltatásokhoz 
való egyenlő esélyű hozzáférése , illetve nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedése érdekében. Támogatjuk 
tehát a fogyatékossággal élőket abban, hogy egyenrangú polgárokként, jó szomszédokként, értékes 
munkatársakként jelenjenek meg a mindennapokban. Alapító Okiratunkban a preambulum immár 
több mint 20 éves és a mai napig érvényes: A „Szimbiózis” (Alapítvány elnevezése) jelképe az 
önmagukban egyedi értékeket képviselő, de megnyilvánulásukban a harmonikus egymásrautaltságot 
kialakító létformáknak. Szimbolizálja az egyén és a közösség, a hagyományok és a technikai 
vívmányok, a mesterséges és a természeti környezet szükségszerű kapcsolatát, ahol csak az 
egyensúlyi állapot megtartása jelenthet „életképes létesülést". A fogyatékossággal élők,- különös 
tekintettel az értelmileg akadályozottakra és az autizmussal élőkre- képesek értékteremtő munkával 
hasznos tagjaivá válni a társadalomnak. Ehhez egyrészt megfelelő felkészítésre, tárgyi feltételekre, 
szakmai segítségnyújtásra van szükség, másrészt adekvát szociális szolgáltatásokra, továbbá 
elengedhetetlen a befogadó társadalmi szemléletváltozás. A „szimbiózis” minden érintett fél azon 
egyenrangú partnerségben létrejövő együttműködését jelképezi, ahol képességeikhez mérten a 
közösség javára munkálkodnak együtt. 
 
11.00-11.20  
Az ülés megnyitása, szakosztály működése, megbeszélés 
Némethné Varga Viktória (egységvezető) Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített 
Szociális Intézménye Fejlesztő Gondozó Központ,  
Zahoránszky Mária (MAGYE SHF szakosztályi koordinátor) 
 
11.20-11.40  
Látássérült felnőttek rehabilitációja 
Németh Márta, (intézményvezető) Búzavirág Alapítvány 
A felnőttkori látássérülés olyan gyökeres változást jelent, amellyel egyedül megbirkózni lehetetlen. Az 
ember elveszíti az önállóságát, és az élet szinte minden területén segítségre szorul. Ahhoz, hogy újra 
dolgozhasson, elláthassa magát, mindent újra kell tanulni, immár látássérülten. A LÁTÁSREHAB 
Központ Miskolcon ebben a folyamatban nyújt személyre szabott, szakszerű és ingyenes segítséget az 
újrakezdéshez. Klienseink kipróbálhatnak és kölcsönözhetnek segédeszközöket, megtanulhatják jól 
kihasználni a még megtartott látásukat-tanácsokat kaphatnak a lakás akadálymentesítéséhez, a 
mindennapi tevékenységek végzéséhez. Megismerkedhetnek beszélő eszközökkel, számítógéppel, 
újra megtanulhatnak önállóan közlekedni, segítséget kaphatnak a veszteség feldolgozásához, 
segítünk megigényelni az elérhető juttatásokat. A Búzavirág Alapítvány pedig azzal a céllal alakult, 
hogy a teljes élet lehetőségét nyújtsa olyan látássérült felnőtteknek, akik családi háttér nélkül nem 
tudnak önálló életvitelt folytatni. Számukra rehabilitációs célú lakóotthont létesítettünk 12 
férőhellyel. Az önálló, önrendelkező élethez elengedhetetlenül hozzátartozik a munka, az anyagi 
önfenntartás eszközeként és a hasznos, értelmes tevékenység igényeként egyaránt. Olyan szakmákat 
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választottunk és a műhelyeket úgy terveztük, hogy számukra biztonságos, „áttekinthető” és 
akadálymentes legyen, a munkafolyamatokat úgy szervezzük, hogy képességeiknek megfelelő, 
kreatív munkát végezhessenek. A fennmaradó munkahelyeket felkínáltuk a térségben élő fogyatékkal 
élő személyeknek. 2013-tól kézműves táborokat is szervezünk Vámosújfaluban: 30 fős ifjúsági 
szállásunkra iskolák, gyermekotthonok, gyülekezetek által szervezett csoportokat várunk, vezetőikkel. 
Műhelyeinkben délelőttönként kézműves foglalkozást (agyagozás, szövés, kosárfonás) szervezünk kis 
csoportokban, akadályozottsággal élő mestereink vezetésével. A táborozás páratlan lehetőséget kínál 
sérültek és egészségesek együttműködésére, a gyerekek szemléletformálására, az integráció és az 
esélyegyenlőség értékeinek elsajátítására. 
 
11.40-12.00  
Megváltozott munkaképességű munkavállalók helyzete és segítése 
Táncos Zsuzsa, munkaerőpiaci szolgáltatás vezető, Motiváció Alapítvány 
Szervezetünk 31 éve működő közhasznú szolgáltató szervezet. Célcsoportjaink a fogyatékossággal 
élő, megváltozott munkaképességű személyek és fogyatékos gyermeket nevelő szülők. Segítő 
szolgáltatásainkat elsősorban Budapest területén élő személyek, szervezetek és munkáltatók vehetik 
igénybe. Tevékenységeink és kapcsolati hálónk kialakítása során kiemelt figyelmet fordítunk 
mindazokra az állami, önkormányzati, civil szervezetekre, cégekre, közintézményekre, akiknek 
feladatai szorosan kapcsolódnak a felvállalt célcsoportjainkhoz. Szoros, együttműködő és élő 
kapcsolataink vannak partnereinkkel, ami közös pályázatokban, rendezvényekben, előadások és 
tréningek tartásában, oktatási feladatokban, modellértékű módszereink átadásában, sport és 
kulturális rendezvények lebonyolításában valósul meg. Szervezetünk jelenlegi létszáma 27 fő. 
Programjainkat a szakterületükön is elismert szakemberekkel valósítjuk meg. Munkánkat évente több 
önkéntes segíti. Hitelességünket támasztja alá az a tény is, hogy munkatársaink több mint 40%-a 
maga is valamilyen fogyatékossággal élő személy. Ellátunk alapápolási, gondozási, kísérői, szállítási, 
információnyújtási, tanácsadási, és ügyintézői szolgáltatási tevékenységet biztosítunk a főváros 
területén. A személyi segítők körülbelül évente 65-70 fő súlyosan fogyatékos személyt látnak el a hét 
minden munkanapján, ügyfelenként változó szükségletek alapján 2, 3, vagy 8 órában napi szinten. 
Komplex Munkaerő-piaci Szolgáltatás (KMP) elnevezéssel országosan alkalmazott módszertant 
dolgoztunk ki, amely egy sokrétű, egymásra épülő szolgáltatás. Az ügyféllel való kapcsolatteremtést 
követően teljes körűen feltérképezzük adottságait, képességeit, készségeit, majd ezek után 
tanácsadással, egyéni fejlesztési tervvel juttatjuk el a lehetőségei legmagasabb szintjére. Személyre 
szabott eszközöket, módszereket alkalmazunk, amelyek elősegítik az egyén hosszan tartó munkában 
maradását. A komplexitásba szorosan beletartoznak a munkaadók számára nyújtott szolgáltatások, 
melyek révén a munkáltatók befogadóvá, elfogadóvá, az esélyegyenlőség gyakorlati megteremtőivé 
válnak. Alapítványunk ingyenes jogi szolgáltatást nyújt szociális és munkajogi kérdésekben. A 
szolgáltatás magába foglalja az egyéniés csoportos jogi konzultációt, fogyatékos ügyfelek esetén 
okiratszerkesztést, egyedi mérlegelés alapján jogi képviseletet. A fogyatékossággal élő emberek 
társadalmi beilleszkedésének egyik alapvető feltétele, hogy a mindennapi élet különböző színterein 
való érvényesüléshez az ép emberekkel egyenlő esélyt kapjanak. Alapítványunk 1991-es 
megalakulása óta vesz részt az egyenlő esélyű hozzáférés megvalósulásában. Az eltelt években 
20.000-nél több helyszínt mértünk fel és tettünk javaslatot az akadálymentes környezet megfelelő 
kialakítására. 
 
12.00-12.20 
Az „akadálymentes” út a korlátok nélküli, méltóságteljes felnőtt élethez – esetbemutatással a 
Kaposvári Támogatott Lakhatásban. 
dr. Hegedüs – Beleznai Csilla (intézményvezető) - Patcai Katalin (esetfelelős) Mozgáskorlátozottak 
Somogy Megyei Egyesülete - Napsugár Rehabilitációs és Habilitációs Intézménycsoport) 
Előadásunkban feltesszük azt a kérdést, hogy bekerülhet – e a Támogatott Lakhatásba egy nagyon 
magas támogatási szükséglettel élő fiatal nő? Megismertetjük a Támogatott Lakhatásunk 
gyógypedagógiai szemléletét. Bemutatjuk a családból érkező, 22 éves, súlyosan –halmozottan 
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fogyatékossággal élő fiatal nő Támogatott Lakhatásba való beszoktatási időszakának jelentősebb 
állomásait és a felmerülő problémákra választ adunk. Elmondjuk a lakótársak segítő szerepének 
jelentőségét. Pár perces film keretében összefoglalva látható a fiatal nő mindennapi élete. 
 
12.20- 12.40 
Magas támogatási szükséglettel rendelkező súlyosan, halmozottan fogyatékos emberek helyzete és 
ellátása az ellátórendszer tükrében. Jó gyakorlatok és együttműködési lehetőségek a családban élő 
fiatal és felnőtt súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek nappali ellátásában, jövőkép tervezés. 

Némethné Varga Viktória (egységvezető) Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített 
Szociális Intézménye Fejlesztő Gondozó Központ 
A KSH 2011-es népszámlálása alapján a halmozottan fogyatékos személyek nagyrésze 
magánháztartásokban él. Rendkívül fontos ismerni az ellátórendszert, amely segíteni tudja ezen 
fogyatékos személyeket nevelő, gondozó családok mindennapjait. Ezt részben az állam, másrészt 
egyházi és alulról jövő civil szolgáltatók jelentik, mint az alapszolgáltatások legjelentősebb résztvevői. 
Az élet számos területén néznek szembe kihívásokkal nem csak a fogyatékos személyek, családjaik, 
de az őket ellátó intézményrendszer is. Ezekre a sajátosságokra szeretnék rávilágítani, kiemelve egy 
lehetséges jó gyakorlatot, amit a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Egyesített Szociális 
Intézményének Fejlesztő Gondozó Központja (FENO)kínál. A nappali ellátók akarva akaratlanul hidat 
képeznek a köznevelés és a szakosított ellátási formák között. Mint ilyen, szerepet vállal a jövőkép 
tervezésben, az elért eredmények megtartásában, a súlyosan, halmozottan fogyatékos személyek 
érdekeinek érvényesítésben. 
 
12.40 – 13.20 Ebédszünet 
 
13.20 – 13.40 –14.00  
Inklúzió az oktatásban, a szakképzésben és a munkaerőpiacon Portugáliában. Mobility Friends 
nemzetközi tevékenységeinek bemutatása 
Sara Penouço (európai projektmenedzser) - Fidan Uysal (európai projektmenedzser) - Luís Manuel 
Valente Nei va Santos (munkaerőpiaci menedzser) – Nuno Varajão Barbosa - (Mobility Friends 
igazgató) Mobility Friends 

Inklúzió az oktatásban, a szakképzésben és a munkaerőpiacon Portugáliában Mobility Friends 
nemzetközi tevékenységeinek bemutatása. 

A Mobility Friends egy modern szervezet, amelynek központja a portugáliai Barcelosban található, és 
három területre specializálódott: 

- Különböző EU-programok projektek kidolgozása és menedzselése; 
- Szakmai képzés (4122/2021 számú bizonyítvány); 
- Turizmus. 

A Martin János Szakképző, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola nemzetközi partnereként bemutatják 
tevékenységüket, együttműködésüket. 

 

14.00 – 14.20 Aktualitások, kérdések megbeszélése. 

14.20 – 14.40 Szünet 

14.40-től  
A szakosztály az értelmileg akadályozottak pedagógiája szakosztály programjaihoz kapcsolódik a 
délután folyamán. 
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Hallássérültek pedagógiája szakosztály 

Szakosztályvezető: Pál Horváth Rita 

Helyszín: A/1. épület magasföldszint 11. terem  

 

9.00-9.20   
Az ülés megnyitása, a szakosztály működése, vezetősége  
Pál-Horváth Rita  
  
9.20-10.00   
220 éve a hallássérültek szolgálatában-Kisfilm az első gyógypedagógiai intézmény történetéből  
A filmet a Cházár András EGYMI munkatársai készítették  
magyar gyógypedagógia, siketoktatás, szurdopedagógiai módszerek, ellátási színterek, 
intézményhálózat fejlődése  
Egyszer volt, hol nem volt, réges-régen a Rozsnyói-hegyek védő ölelésében, a Csermosnya-patak 
partján, hogy élt egy különleges EMBER jólészi házában.  Ez az ember, nevezetesen Cházár András, 
amikor a családjában elszenvedett csapások összetörték minden reménységét, a következő 
elhatározást tette: „A mások nyomorúságát fogom enyhíteni, hogy a magamét felejtsem!”. S csodák 
csodája, még két esztendő sem telt el az elhatározást követően, az adakozásából állott a ház, az 
emberszeretetnek temploma, a siketnémák iskolája. 1802. augusztus 15-én ebből az intézményből 
indult útjára a magyar gyógypedagógia, itt valósult meg elsőként az általános ismeretek átadására 
irányuló nevelés és tanítás, a szakmaképzés, majd a hallássérültek óvodai ellátása. Ezt a mesébe illő 
történetet, a 220 éve működő gyógypedagógiai intézmény történetét kívánja bemutatni a kisfilm.  
 
10.00-10.20   
Gyógypedagógiai panoráma-hallássérültek a hazai köznevelésben 2022  
Ványi Lászlóné intézményvezető Cházár András EGYMI  
szurdopedagógia, innovatív megoldások, szakmai kapcsolódás 
1802 és 2022 között eltelt 220 év alatt minden tekintetben sokat változott a hallássérültek, illetve a 
siketek oktatása és nevelése hazánkban. A régebbi időszakban szoros együttműködés volt jellemző a 
siketek iskolái között és az iskolák és a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskola között. Ez az együtt 
működés kiterjedt a szakmai és a pedagógiai tevékenységre egyaránt. Azonban napjainkra a „tiszta 
profilú siket intézetek” változások sorozatán vannak túl, mivel nagyon sok tekintetben megváltozott 
körülöttünk a világ…, így megváltoztunk mi is. Holt tartunk ma? Hol tart ma a magyar siketoktatás? 
Milyen típusú pedagógiai munka folyik Vácon, Pesten, Kaposváron, Szegeden, Egerben, Debrecenben 
és Sopronban? Ez a körbetekintő – összegző előadás nem vállalkozik arra, hogy egy tanulmány 
precízségével tárja fel a jelenkort, de kísérletet tesz arra, hogy egy pillanatkép erejéig bemutassa a 
hallássérültek és az anyaintézetek jelenlegi helyzetét.  
 
10.20-10.40  
In memoriam Angyal József - Dokumentumfilm a MAGYE első elnökéről  
A dokumentumfilmet Szentpéteri Tamás készítette Angyal Paula és gyógypedagógusok 
visszaemlékezése alapján 
A Gyógypedagógiai Szemlében (2002 – XXX. évf.) Farka Miklós így emlékszik rá:  
„Fennállásának második 100 évében a váci intézet két időszakban tudott a hazai siketoktatás szakmai 
központjává lenni: – Az első időszak főleg Borbély Sándor nevéhez és szakmai tekintélyéhez kötődik. 
A második időszak Angyal József igazgatósága idejére esik, amikor a 2. világháborút követően a váci 
intézet újra az ország szakmai központjaként működött.” 
Angyal Józsefnek feladata volt a háború utáni újrakezdés megszervezése, a régi értékek és az épület 
megőrzése, újjáépítése. Megszervezte a Hallássérültek Kisegítő Iskoláját, melyet 1971-ben adtak át, 



32 
 

ezzel megoldva látszott a különálló szükségletspecifikus ellátást, melyre abban az időben nagy 
hangsúlyt fektettek. 
Angyal József az idén 50 éves jubileumát ünneplő Egyesület első elnöke volt. 2023-ban lesz 
születésének 115., halálának 25. évfordulója. Embersége, szakmai elhivatottsága és példaértékű 
szakmai életútja alapján megérdemli, hogy az utána következő gyógypedagógus generáció 
méltóképpen emlékezzen rá. Ebből a célból készült el a film. 
 
10.40-11.00  
Az autizmus spektrum zavarban érintett súlyos fokban hallássérült gyermekek és tanulók 
fejlesztése- módszertani összecsengések   
Slajchó Anikó gyógypedagógus Hallássérültek Óvodája, Általános iskolája, Szakiskolája, EGYMI és 
Kollégiuma Budapest  
hallássérült, autizmus, halmozottan sérült, módszertan, integráció  
Hallássérült gyermekeket ellátó óvodánkba egyre több autizmusban érintett, illetve tüneteket 
mutató, de nem diagnosztizált siket kisgyermek érkezik. Az előadás feltérképezi ezen gyermekek 
fejlesztését, a hallássérült módszertani elemek kiegészítését, esetenként módosítását autizmus 
specifikus elemekkel. Az általános iskola alsóbb évfolyamain 1-1 kettős sérült tanuló esetének 
bemutatása, nyomon követesé, "integrációja" a hallássérült osztályban.  
 
11.00-11.20 Szünet   
 
11.20-11.40    
Az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények működési sajátosságai az integráció-
szegregáció-inklúzió fényében  
Simon Ágnes tagintézményvezető Cházár András EGYMI Simon Antal Tagintézmény  
integráció, szegregáció, inklúzió, EGYMI  
Az általános iskolák padjaiban egyre többen ülnek olyan diákok, akik a többségi iskolai „menetrend” 
szerint egyre kevésbé állják meg helyüket, és a lemorzsolódás problémája évtizedek óta változatlan 
intenzitású probléma az oktatásban. Jogosan merülhet fel az a dilemma, hogy az abszolút társadalmi 
integrációt szorgalmazó 21. században, az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények 
betöltik-e azt a funkciót, ami miatt létrejöttek?  
 
11.40-12.00   
Sor(s)minta   
Riportmozaik - film hallássérült emberekről  
hallássérültek életútja, társadalmi integráció 
A hallássérült emberek mindenhol a világban, így hazánkban is, évszázadokon át külön társadalmi 
csoportot alkotva, saját zárt közösségben éltek. Napjainkban ez teljesen megváltozott, mert 
számtalan lehetőség adódik a többségi társadalomba történő problémamentes beilleszkedésre.  
Az emberek egyaránt “hallássérültek” gyűjtőfogalommal nevezi meg a siket és a nagyothalló 
személyeket, függetlenül a hallássérülés okától, súlyosságától, a hallásállapot milyenségétől.   
Pedig az érvényesülés sikere nagyon sok mindentől függ. Eltérések vannak az intellektus, a habitus, a 
kommunikációs készség területén, sőt az érdeklődési kör, a személyes ambíción túl különbözőségek 
adódódnak az eltérő szociális helyzetük, az eltérő kulturális igényeik és lehetőségeik tekintetében is.  
A magyar gyógypedagógia hiába alkalmaz egységes szurdopedagógiai módszereket és hiába fektet 
nagy hangsúlyt a készségek, képességek, kompetenciák fejlesztésére, mégis más – más 
eredményességet jelent ez a tanítványok életének alakulásában. A film néhány érdekes életutat 
mutat be a hallássérült tanítványok megszólításával.  
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12.00-12.20   
Siket ez a gyerek? - Egyoldali hallássérülés gyerekkorban  
Bábiné Szottfried Gabriella népegészségügyért és prevencióért felelős igazgatóhelyettes OKFŐ   
egyoldali hallásvesztés, védőnői hálózat, szűrés, korai hallásvizsgálat, fejlesztés 
Az elmúlt években több esetben előfordult, hogy a születésekor és kisgyermekkorban még mind a két 
fülére jól halló gyermek esetében hírtelen bekövetkező egyoldali hallásvesztés történik. A probléma 
megjelenése a viselkedésben nem jár feltétlenül radikális változással, ami éppen a másodlagos 
veszélyforrást jelenti, mivel a hallásfigyelem kondicionálását minél előbb el kell kezdeni.  Miután a 
szülő ezt az állapotot nem mindig érzékeli azonnal, a manifesztálódás idején már nehéz a pontos 
kiváltó okot/okokat meghatározni. A szülő is, a pedagógus is „csupán” azt konstatálja, hogy 
figyelmetlenebb lett a gyermek.  
Ezért nagy a szerepük a védőnői hálózatban dolgozóknak és az általuk precízen elvégzett 
szűrővizsgálatoknak. Nekünk pedig a gyógypedagógusi munkánk során új kihívását jelenhet a 
többségi óvodákban vagy iskolákban, sokszor rejtett problémával ülő gyermek.  
  
 
12.20-12.40   
Hozzászólások, javaslatok  
 
A szakosztályi program zárása. 
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Látássérültek pedagógiája szakosztály 

Szakosztályvezető: Garai Szilvia 

Üléselnök: Garai Szilvia 

Helyszín: C/1. épület földszint 1.  

9.00-9.10 
Bevezető, szakosztályi ügyek  
Garai Szilvia (szakosztályi koordinátor, MAGYE Látássérültek pedagógiája szakosztály)  
  
9.10-9.30 
Hangzó Miskolc  
Weisz Ildikó (Látás-Mód Alapítvány)  
audionarráció, látássérülés, egyenlő esélyű hozzáférés, ágazatközi együttműködés  
Miskolc - Acélváros. Ez az első gondolat, ami megfogalmazódik az emberek fejében a borsodi 
megyeszékhely kapcsán. Pedig az Észak-magyarországi régió legnagyobb települése több ezer éves 
múltra tekint vissza. Egyike Európa legrégebben lakott területeinek, fontos kereskedelmi utak 
találkozásánál épült, és már 1365-ben városi rangot kapott Nagy Lajos királytól. Számtalan történelmi 
esemény helyszíne volt, melyek emlékeit ma is őrzi a város. Őrzi városképében, emblematikus 
épületeiben, köztereiben, szobraiban.  
De vajon mennyit tudnak az itt élő, vagy turistaként ide látogató látássérült emberek az épített 
örökség ezen kincseiről? Hogyan és honnan szereznek ismereteket a vizuális információk részleges 
vagy teljes hiánya folytán a patinás épületek homlokzatáról, vagy épp egy kiemelkedő irodalmi 
személyiséget megörökítő szoborról?  
E kérdések vezettek minket a Hangzó Miskolc elnevezésű pályázati program tervezésekor.  
A projekt célja Miskolc város épített örökségének - ezen belül emblematikus épületeinek, köztereinek 
és szobrainak  - hanganyag formájában történő megismertetése az itt élő, vagy épp ide látogató 
látássérült személyekkel. A képzett audionarrátorok munkája nyomán heti rendszerességgel készülő 
40 darab hangos ismertető bárki számára elérhetővé válik az Interneten keresztül, teret adva ezzel az 
egyenlő esélyű hozzáférésnek. A gyógypedagógia, az audionarráció és a turizmus ágazatközi 
együttműködésének köszönhetően a projekt megalapozza az audionarrációs szolgáltatás kiépítését a 
megyeszékhely, a későbbiekben pedig az egész megye területén.  
A pályázati program megvalósításában kiváló szakemberek vesznek részt. A volt NFSZK által 
szervezett "Látássérült személyek kommunikációját segítő audionarrátor" képzésen végzett Fekete 
Csilla, Gazdik Kati, Kelemen Erzsébet és Virányi-Kovács Margit audionarrátorok hozzáértése és 
elhivatottsága képezi a szakmai munka alapját, akik mellett két látássérült tapasztalati tanácsadó, 
Amriskó Tamás és Kedves Balázs vesz részt az anyagok véglegesítésében.  
A projekt része továbbá két, látássérült személyek és kísérőik részére szervezett csoportos városnéző 
séta lebonyolítása, melyen a Tourinform Miskolc irodavezetőjének munkáját alapítványunk részéről 
élő narrációval kísért szolgáltatás egészíti ki.  
A program a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatásával valósul meg (kódszám: FOF2021-A-1433).  
 
9.30-9.50 
Látássérült személyeket támogató kisegítő lehetőségek és mobil-alkalmazások  
Riczkó Alexandra Zsófia, Dr. Gombás Judit (ELTE BGGYK)  
látássérülés, okoseszközök, kisegítő lehetőségek, iOS  
Háttér és célok: A világ okostelefon felhasználóinak száma 2021-ben elérte a 6,3 milliárdot, és 
feltevések szerint ez a szám 2026-ra akár 7,5 milliárdra is nőhet (O’Dea, 2021). Az infokommunikációs 
eszközök kiemelten fontosak a látássérült személyek aspektusából, hiszen ez az elsőszámú asszisztív 
technika a minél akadálymentesebb oktatásukat illetően (Alves id. Alves et al, 2009). Több a témában 
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készült kutatás (Martiniello et al., 2019; Crossland et al. 2014; Griffin-Shirley et al., 2017) azt az 
eredményt vázolta, hogy a látássérült személyek elsősorban az iOS operációs rendszerrel működő 
eszközökkel rendelkeznek, továbbá rendszeresen használnak specifikusan látássérült személyek 
számára készített alkalmazásokat.  
Módszer: Kutatásunkban egy 21 kérdésből álló online kérdőív segítségével mértük fel a magyar, 
felnőtt korú , iPhone eszközt használó látássérült populáció telefonhasználati preferenciáit és 
tapasztalatait.   
Eredmények: A minta tagjainak (n=98) 92%-a elégedett eszközével és nem tervez másik rendszerrel 
működő telefonra váltani. 95%-ban veszik igénybe az iOS rendszer kisegítő lehetőségeit, melyek közül 
a VoiceOver képernyőolvasó a legszélesebb körben használt. A minta többsége használ specifikusan 
látássérült személyek számára készült alkalmazásokat, elsősorban a vizuális segítségnyújtás 
területén. A közösségi média felületek többnyire hozzáférhetőnek bizonyultak a válaszok alapján.   
Következtetések: Az alkalmazások és kisegítő lehetőségek minél hatékonyabb fejlesztése érdekében  
fontos a szoftver-, és alkalmazásfejlesztő cégek és az érintett személyek közötti párbeszéd 
megvalósulása.   
 
9.50-10.10 
Látássérült nők anyasággal kapcsolatos attitűdje  
Dr. Lendvay Lilla (ELTE PPK)  
látássérült nők, anyaság, kvalitatív vizsgálat  
Háttér és célok: A magyar társadalom hagyományos női szerepfelfogása szerint a nőiség 
elengedhetetlen része az anyaság. Fogyatékossággal élő nők esetén azonban az anyaság diskurzusa 
bonyolulttá válik (Vaidya, 2015), a domináns csoport tagjai megkérdőjelezik kompetenciájukat és 
autonómiájukat (lásd pl. Lendvai, 2019; Garland-Thomson, 2002; Wendell, 2011). Jelen vizsgálat célja 
annak feltárása volt, hogy a látássérült nők hogyan élik meg az anyaságot, valamint hogyan 
értelmezik a domináns csoport anyaságukhoz való viszonyulását.  
Módszer: Kvalitatív vizsgálatunk során 5 látássérült anyával (aliglátó és vak, veleszületett és szerzett 
látássérüléssel élő nők) vettünk fel félig strukturált interjút. A téma érzékenységére való tekintettel 
ezeket interpretatív fenomenológiai analízissel (IPA) elemeztük (Rácz, Kassai & Pintér, 2016).   
Eredmények: Az anyai identitás erős volt az interjúalanyokban, azonban a női szerepeket nehezen 
összeegyeztethetőnek találták. A tehermentesítésben a férj/apa szerepvállalása jelenthetett 
segítséget. A nemi szerepelvárásokra és sztereotípiákra reflektálva az interjúalanyok kifejtették, hogy 
a domináns csoport tagjai nemnélkülinek tartják őket. A mikrokörnyezet attitűdjét is a kezdeti 
kompetenciamegkérdőjelezés jellemezte, amelyet azonban az interjúalanyok felül tudtak írni. A 
várandósgondozás és a szülés alatt, valamint a gyermekorvossal való kapcsolattartás során is negatív 
viszonyulással találkoztak.  
Következtetések: A látássérült anyák előítélettel és diszkriminációval szembesülnek a többségi 
társadalom részéről, valamint a mikrokörnyezetük és az egészségügyi dolgozók is megkérdőjelezik az 
anyaságra való alkalmasságukat.  
 
10.10-10.30 
Láthatáron innen, láthatáron túl  
Szőke-Tóth Cecília (Színház- és Filmművészeti Egyetem, Doktori Iskola)  
audionarráció, látássérülés, (beavató) színház, művészetpedagógia  
Háttér és célok: Az audionarráció (AN) a színház, televízió / film, múzeumi kiállítások és más 
események vizuális elemeinek – cselekmény, jelmezek, díszletek és hasonlók - elbeszélését nyújtja 
(Snyder, é. N.). Lehetővé teszi a vakok vagy gyengénlátók számára kulturális programok teljesebb 
átélését - a látvány verbális lesz. Művészetközvetítés, egyfajta irodalmi, művészeti forma. 
Röviden ismertetem hazai előzményét, a színházi előadás közvetítésétől, egészen a streamelt színházi 
előadások akadálymentesítéséig. Betekintést nyújtok a Pesti Magyar Színház társadalmi 
felelősségvállalási programjába.  
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Ezt követően a Színház- és Filmművészeti Egyetemen való doktori kutatásomnak, Az audionarráció 
mint pedagógiai eszköz című fejeztének eredményéről számolok be. Azt feltételezem, hogy a beavató 
színházi műfaj segítségével a látássérültek számára közelebb hozható a színház esztétikai 
sajátosságai, a színház világának és jeleinek értelmezése.   
Módszer: Jenei András: Az enyém c. műve és további „vakság-történetek” alapján olyan színházi 
jeleneteket írok, melyekben a beavató narrációk szerves része a látássérültek számára készített 
audionarráció. A beavató színház műfaja keresi helyét a pedagógia és a színházesztétika között, 
ennek egy lehetséges új állomását mutatom be.  
Következtetések: Az audionarráció a látássérültek számára teljesebb élményt biztosít az előadások 
élvezetéhez, míg a látó nézőket megtanítja aktív nézővé, megfigyelővé válni.  
 
10.45-11.05 
A 0-15 éves látássérült gyermekek populációjellemzőinek változása  
Kiss Erika, Dr. Pajor Emese (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)  
látássérült gyermek; súlyosan, halmozottan fogyatékos látássérült gyermek; koraszülöttség; 
populációjellemzők 

A 2011. évi népszámlálás adatai szerint hazánkban a 0-14 év közötti látássérült gyermekek, 

tanulók száma 2591 fő. Közülük 247 fő a vak, 2344 fő a gyengénlátó gyermek. Intézményes 

ellátásukat speciális formában öt intézmény vállalja fel, azonban egyre több látássérült 

gyermek nevelése, oktatása zajlik integrációs keretek között. Különösen a speciális 

iskolákban dolgozó szakemberek hívják fel a figyelmet arra (Somorjai, 2021; Hegyiné 

Honyek, 2018), hogy az elmúlt másfél-két évtizedben nagyfokú változás következett be a 

tanulói populáció összetételében. Korábban a speciális intézményekbe többségében ép 

intellektusú látássérült gyermek járt, napjainkban az arány (nagy mértékben) eltolódott a 

halmozott sérülés felé. 

A vizsgálat 1432 fő, 0-14 év közötti látássérült gyermek adatainak elemzésével tárja fel a 

koraszülöttség előfordulásának arányát, a szemészeti diagnózisok, társuló fogyatékosságok, 

krónikus betegségek gyakoriságát és jellemzőit a populációban. A vizsgálat leírja az életkori- 

és az intézményes ellátás szerinti csoportokat, elemzi a gyengénlátó és vak gyermekek 

speciális és integrált nevelési, oktatási ellátását az egyes intézményi szakaszokban, 

kiegészítve a súlyosan, halmozottan fogyatékos látássérült gyermekek arányával. A vizsgálat 

kiegészült egy 130 fő bevonásával készült kutatással, ahol a koraszülött és időre született 

látássérült 0-15 év közötti gyermekek kognitív mutatói kerültek összehasonlításra az azonos 

életkorú koraszülött és időre született látó csoport eredményeivel.   
 
11.05-11.25 
A jövő kilátásai – Látássérült gyermekek és fiatalok oktatási inklúziójának támogatása az 
érdekképviselet eszközeivel  
Németh Orsolya (Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége)  
látássérült fiatalok, oktatás, MVGYOSZ  
A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége (MVGYOSZ) 2017-ben indította el A jövő 
kilátásai című programját, amelynek célja kezdetben a vak és gyengénlátó középiskolások oktatási 
inklúziójának támogatása volt. Ezt a célcsoportot terjesztettük ki később a felsőoktatásban, majd a 
köznevelésben résztvevő látássérült fiatalokra és gyermekekre, a korai fejlesztéstől egészen a 
diploma megszerzéséig feltárva a köznevelésben és a felsőoktatásban felmerülő kérdéseket és 
lehetőségeket. A szövetség nem csak nagymúltú szolgáltatásaival támogatja a diákokat, hanem 
érdekképviseleti tevékenységei között is egyre hangsúlyosabb az oktatási esélyegyenlőség témaköre. 
Az érdekképviseleti munka során alkalmazott eszköztárban szerepel a jogszabály-véleményezés, az 
oktatási intézményekkel és társszervezetekkel való szakmai egyeztetés és együttműködés, a 
nyilvános kommunikáció és a szemléletformálás. A látássérült gyermekeket és fiatalokat segítő 
szolgáltatásaink is intenzíven fejlődtek az elmúlt időszakban: az online hangoskönyvtár, az adaptált 
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tankönyvek készítése, a saját gyártású tanulást segítő eszközök, az Együtt a jövőnkért online 
kerekasztal-beszélgetések és a reál tantárgyak tanulását támogató kurzusok mind ezt a célt 
szolgálják. A terület online platformja a jovokilatasai.mvgyosz.hu honlap, amelyen keresztül számos 
fontos információhoz juthatnak az érintettek és a téma iránt érdeklődők. Előadásom fókusza 
túlmutat a fenti tevékenységek puszta bemutatásán, abban elsősorban a látássérült gyermekek és 
fiatalok oktatási inklúziójának gyakorlati tapasztalatai kapcsán felmerülő, olykor provokatív 
kérdésekkel kívánom további közös gondolkodásra és cselekvésre bírni a terület szereplőit.  
 
11.25-11.45 
Látássérült fiatalok fizikai aktivitását akadályozó tényezők – egy pilot felmérés tanulságai  
Baráth Erika Anita (Gyengénlátók Általános Iskolája, EGYMI)  
gyengénlátás, fizikai aktivitás, „Látássérült Fiatalok Fizikai Aktivitását Akadályozó Tényezők Kérdőív” 
Háttér és célok: A Bandura-féle társas kognitív elmélet szerint az ember viselkedését környezete 
visszajelzései alapvetően meghatározzák. Pilot kutatásunk célja azonosítani a gyengénlátó fiatalok 
körében a fizikai aktivitással kapcsolatos mintázatokat.  
Módszer: A „Látássérült Fiatalok Fizikai Aktivitását Akadályozó Tényezők Kérdőív” (Physical Activity 
Barriers Questionnaire for Youth with Visual Impairment, PABQ-VI) (Armstrong, Lieberman, 
Prokesová és Martin, 2018) felvétele gyengénlátó diákok körében  
Eredmények és következtetések: A jelenleg zajló pilot felmérést követően szegregált és integrált 
intézményi környezetben tanuló gyengénlátó fiatalokkal vesszük fel a kérdőívet. A kapott 
eredmények útmutatást nyújtanak a gyengénlátó fiatalok minél mozgásgazdagabb életformájának 
előmozdításához; tájékoztatják a szakembereket a fiatalok által tapasztalt akadályokról és segítő 
tényezőkről egyaránt.  
 
11.45-12.05 
Gondolatok a látássérültek nyelvtanulásáról – kihívások, módszerek, lehetőségek  
Dr. Flamich Mária, Dr. Hoffmann Rita (ELTE BGGYK)  
nyelvtanulás, motiváció, eszközök, többségi oktatási környezet  
A többségi oktatási környezet számos tantárgy vonatkozásában jelenthet kihívást látássérült 
taanulóknak és pedagógusaiknak egyaránt. Számtalan fórumon hallhatjuk, hogy a tanárok “nem 
tudnak mit kezdeni” látássérült tanítványaikkal, ugyanakkor jelentős azoknak a látássérült diákoknak 
a száma is, akik felmentést kérnek a nyelvvizsgák alól. A nehézséget jelentő tantárgyak egyike az 
angol, illetve más idegen nyelvek annak ellenére, hogy a nyelvtanári pálya évszázadok óta egyike 
azoknak a karrierlehetőségeknek, amelyek megélhetést, elismerést, társadalmi inklúziót biztosítanak 
látássérült művelőiknek. Előadásunk a látássérültek idegen nyelvoktatásának történeti áttekintése a 
14. Századtól napjainkig. Célja megvizsgálni milyen tényezők, módszerek határozták meg a múltban, 
és milyen tényezők, módszerek, lehetőségek befolyásolják ma látássérült tanulók idegen nyelv 
tanulását. Célja továbbá összegezni a múltban alkalmazott jógyakorlatokat és javaslatokat fogalmazni 
meg azok releváns alkalmazására, a kor igényeinek, eszköztárának megfelelően.  
 
12.05-12.30 
Szakmai beszélgetés a résztvevőkkel, kérdések, hozzászólások  
  
Szakosztályi ügyek, a szakosztályi program zárása. 
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Logopédiai Szakosztály 

Szakosztályvezető: Gáti-Bőti Mariann 

Üléselnök: Gáti-Bőti Mariann 

Helyszín: A/1. épület magasföldszint 10. terem  

09:00-09:20  
Köszöntő, tájékoztatás 
Gáti-Bőti Mariann  
 
09:20-09:40  
A spontán beszéd fejlődése óvodás kortól kisiskolás korig  
Dr. Bóna Judit habilitált egyetemi docens, ELTE BTK Alkalmazott Nyelvészeti és Fonetikai Tanszék  
beszédfejlődés, spontán beszéd, beszédtempó, fluencia 
Az előadás tipikus nyelvelsajátítású magyar gyermekek spontán beszédének fejlődésével kapcsolatos 
kutatások eredményeiből ismertet néhányat óvodás kortól kisiskolás korig. Bemutatja a 
beszédtempó és a fluencia változásait különböző beszédtípusokban, illetve a nyelvi tartalom és a 
hangzó forma összefüggéseit is speciális beszédhelyzetekben. Röviden arról is szól, hogyan 
alkalmazzák a gyermekek a beszédet a társalgásban való megfelelő részvételre. Végül kitér arra is, 
hogy miért fontos a folyamatos beszéd vizsgálata, illetve hogyan lehet előre jelezni az iskolai 
sikerességet általa. 
 
09:40-10:00  
A beszédtől a beszédfogyatékosságig  
Zemán Andrea Anna, B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottsága, Miskolc  
anyanyelv-elsajátítás, diagnosztika, beszédfogyatékosság, sajátos nevelési igény 
Az anyanyelv elsajátítása már méhen belül elkezdődik, és minden nyelven ugyanazokon az 
állomásokon megy végbe. E folyamat során a gyermek birtokba veszi anyanyelve hangzókészletét, a 
szavak megtanulásával épül a mentális lexikonja, a grammatikai szabályok alkalmazásának 
segítségével a szavakat mondatokká fűzi, melyekkel gondolatait, szándékait képes közölni. A magyar 
nyelv többszintű, egymásra épülő komplex rendszer, mely használatának megtanulása a 
kommunikációs helyzetekben való részvételt biztosítja. A rendszer bármely szintjén adódhatnak 
problémák, melyek megakaszthatják/ késleltethetik a nyelv további fejlődését. Az időben történő 
felismerés (diagnosztika) rendkívül fontos a hatékony beavatkozás érdekében (terápia). A beszéd-és 
nyelvi elmaradások feltárása többszintű folyamat, melynek első szintje a járási szakértői bizottsági 
kivizsgálás. Amennyiben felmerül a beszédfogyatékosság gyanúja, annak megerősítése, vagy kizárása 
céljából a megyei szakértői bizottságokhoz kerül a dokumentáció, ahol döntés (sz.e. diagnózis) 
születik a beszédfogyatékosságról. A 2011. évi CXC. törvény 4. §. (25) értelmében a 
beszédfogyatékosság sajátos nevelési igényt jelent.  
Az előadás célja a tipikus beszéd- és nyelvi fejlődés rövid áttekintése mellett a Borsod-Abaúj- 
Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottságának beszédfogyatékosságra 
vonatkozó diagnosztikus protokolljának ismertetése. 
 
10:00-10:20  
A beszédhibás óvodások fonológiai tudatossága  
Zemán Andrea Anna, ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Budapest 
fonológiai tudatosság, rím-, szótag-, fonématudatosság, beszédhang-zavarok, logopédiai ellátás/ 
terápia  
Az iskolai siker, a társadalmi boldogulás alapja a fejlett olvasási készség. A sikeres olvasáselsajátítás 
egyik prediktív tényezője a fonológiai tudatosság, melyet több tényező is befolyásol. A beszédhibák 
(beszédhangzavarok) kockázatot jelenthetnek a fonológiai tudatosság tipikus fejlődésére nézve. Jelen 
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kutatásban, melyben 5 és 6 éves óvodások kerültek bevonásra, arra a kérdésre kerestem a választ, 
hogy az artikulációs zavarok és a logopédia terápiában való részvétel befolyásolja-e – és ha igen, 
hogyan – a fonológiai tudatosságot és annak három szintjét (rím-, szótag-, fonématudatosság). A 
felmérésből kiderült, hogy legjobb teljesítményt a 6 éves, beszédhang-ejtési zavart mutató, valamint 
a 6 éves, de nem beszédhibás és ennek ellenére mégis logopédiai ellátásban részesülő, míg 
leggyengébben az 5 éves artikulációs zavart mutató gyermekek nyújtották (azonban az eredmények 
nem voltak szignifikánsak). Az elért teljesítmények a 6 évesek csoportjában mutatnak jelentős 
különbséget (hatékonyabb 6 éves korban a logopédiai terápia?). A kapott eredmények arra engednek 
következtetni, hogy minden életkorban – különösen iskolába lépés előtti évben – fontos lenne 
minden gyermek számára a logopédiai ellátás (fókuszban a fonológiai tudatossággal), függetlenül 
attól, hogy beszédhang-ejtési zavart mutat-e, vagy tiszta beszédű. 
 
10:20-10:40  
A 3 évestől a 23 évesig - logopédiai munkánk nehézségei és szépségei  
dr. Perjésiné Farkas Krisztina, Miskolci Éltes EGYMI, utazó gyógypedagógus, mesterpedagógus  
Az előadáson a hallgatók gyakorlati jellegű, mindennapi tapasztalatokra épített beszámolót 
hallgathatnak meg a köznevelés különböző színterein elvárt és nyújtható logopédiai munkáról. 
A hatályos törvények tükrében áttekintést kap a hallgatóság az 

 óvodai feladatokról (szűrések, vizsgálatok, terápiák) 

 az általános iskolai feladatokról (terápiák, az utazó gyógypedagógus, illetve főállású 
gyógypedagógus lehetőségei, korlátai) 

 a középiskolai feladatokról (tudunk-e még, és mit „hozzátenni”…) 
Az előadás során alkalom nyílik a hallgatóságnak is megosztani egymással a gondolataikat, 
problémáikat, sikereiket, összehasonlítani, az ország különböző pontjain milyen ellátást, hogyan 
tudunk biztosítani. 
 
10:40:11:00  
Reflexiók  
 
11:00-11:20 Szünet  
 
11:20-11:40  
A nyelvi kompetenciák megalapozása és támogatása a logopédiai foglalkozásokon  
Gut Eszter-Gyenis Rebeka, logopédus, Palotás Gábor Általános Iskola Budapest 
gyakorlati alkalmazás, expresszív beszéd, grammatika, komplexitás 
"Ha egy gyerek nem tud úgy tanulni, ahogy tanítjuk, akkor úgy kell tanítanunk, ahogy ő tanulni tud." 
Ignacio Estrada  
Előadásunkban többéves gyakorlati tapasztalatainkat mutatjuk be. Az iskolánkban tanuló sajátos 
nevelési igényű gyerekek komplex nyelvi feladatait szemléltetjük rövid videók formájában. A 
középpontban az expresszív beszéd fejlesztése, ezen belül a toldalékok helyes használatának 
gyakorlati alkalmazása áll 1-8. osztályig (7-16 év). A hagyományos papír-ceruza feladatok mellett a 
cselekedtetés és az IKT eszközök is szerepet kapnak munkánkban, alkalmazkodva a tanulók egyéni 
szükségleteihez és érdeklődési köréhez. 
 
11:40-12:00  
Szépen szól(t)unk....  
Egy nyelvi fejlesztő munkafüzet kipróbálásának folyamata és tapasztalatai, logopédusok és más 
szakos gyógypedagógusok együttműködésével a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógia 
Szakszolgálatnál  
Lakatos-Szabó Gabriella logopédus, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálatnál 2018-ban több éves tendenciát 
megfigyelve egyre emelkedni látszott azon gyermekek száma, akik az 5. életévet betöltve a 
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logopédiai szűrést követően ellátásra szorultak- köszönhetően az alkalmazott precíz és átfogó 
szűrőeljárásnak (Szól-e?) is. A logopédus szakemberek száma e mellett az intézményben nem 
változott jelentősen. Felmerült a kérdés, hogy hogyan lehetne a logopédusok mellett más szakos 
gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok bevonásával, a szakemberek együttműködésével ezt a 
gyermek populációt mind teljesebben, ugyanakkor a kompetenciahatárokat betartva ellátni. Az EFOP 
3.1.6. pályázat keretében lehetőség nyílt egy nyelvi fejlesztő program és munkafüzet kidolgozására. A 
munkafüzet a Szól-e? szűrőeljárásra épül, ezt Jász-Nagykun-Szolnok Megye 8 településén próbáltuk 
ki, 64 gyermek bevonásával. Az előadás súlyponti része a nyelvi fejlesztő munkafüzet kipróbálásának 
20 héten át tartó folyamatát és annak tapasztalatait mutatja be, érintve a folyamat előkészítését, 
kivitelezését, valamint a tapasztalatokat, eredményeket, melyekről hatástanulmány is készült. 
 
12:00-12:20  
Online feladatok és projektmunka a diszkalkulia diagnosztikája és terápiája területén  
Farkasné dr. Gönczi Rita, ELTE BGGYK GYMRI 
diszkalkulia, online projektmunka 
A diszkalkulia diagnosztikája és terápiája során folyamatos a tanuló korosztály képességéhez igazított 
matematikai feladatok biztosítása, amely a képességstruktúra felmérésére és a terápiás tevékenység 
folytatására is alkalmazható. Az online tér előtérbe kerülése felveti a vizsgálati és terápiás 
tevékenységek ezen felületen történő alkalmazásának kérdését.  
A diszkalkulia szűrésére már létezik számítógép alapú eszköz, illetve a terápiás munka részévé vált a 
digitális tartalmak és feladatok felhasználása. A köznevelés területén megerősödő projektmunka 
módszerének online térben történő alkalmazására mutat példát az előadás diszkalkuliával 
diagnosztizált tanulók körében. Az előadás célja az előnyök és hátrányok bemutatása mentén a 
témában diskurzus kezdeményezése. 
 
12:20-12:40  
Reflexiók  
 
12:40-13:20 Ebédszünet  
 
13:20-13:40  
Megszólalás – felelősség és lehetőség  
Kuprivecz-Taba Krisztina, CommuniCarePro Alapító/Tréner 
A több, mint 15 éves vezetői, üzleti tapasztalat fokozatosan döbbentet rá és láttatta velem egyre 
pontosabban, hogy bármilyen átütő is a tartalom, amennyiben a beszéd formai részei nincsenek 
rendben, a hatékonyság csökken, a célok elérése egyre nehezebb, az érvényesülés ellehetetlenül. 
Sosem késő viszont- a logopédiának, a logopédusnak helye, feladata és szerepe van az 
élet/iskola/munkahely bármely területén, bármely korosztály támogatására. 
Felgyorsult és megváltozott világunkban a hatékonyság és a profit két kulcsfogalom, mely a vállalatok 
számára elsődleges fontosságú.  
A hatékonyság egyértelműen és hatványozottan nő a világos, tiszta, érthető, nyílt kommunikáció 
mellett, ugyanakkor közvetett, illetve közvetlen profithoz is vezethet, amennyiben a professzionális 
hanghasználó jól tudja ötvözni szaktudását, a személyiségéből fakadó jegyeket, illetve a verbális és 
nonverbális kommunikáció elemeit. 
Fókuszban: a „közönség” szimpátiája, első benyomás, önismeret, meggyőzés, hitelesség, legújabb 
kommunikációs trendek. 
Azzal a céllal támogatjuk tehát elsősorban a felnőtteket, hogy nagyobb önbizalommal vágjanak bele a 
munkakeresésbe, eredményesebb legyen a munkahelyi helytállás, illetve sikeresebb az üzleti 
kommunikáció. 
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13:40-14:00  
A legnépszerűbb beszédtechnikai gyakorlat: Hangvers, az előadott kompozíció  
Dr. Vecsey Katalin Senior előadó és tanszékvezető, Bates College, Színházi- és Tánc Tanszék, 
Lewiston, Maine, USA  
beszédtechnikai gyakorlatok, Hangköltészet, Hangvers, Előadott kompozíció, Dadaizmus. 
A hangköltészet terminusnak nincs egyetemesen elfogadott jelentése. Gyakran akusztikus vagy 
fonetikus költészetnek is nevezett modern lírai műfaj, amely teljesen vagy jelentős mértékben 
eltekint a nyelvi jelentéstől, olyannyira, hogy a szemantika eltűnik és a hang kerül előtérbe. Vagyis 
röviden fogalmazva a hangköltészet, az emberi hang nem-szemantikus költészete. Ebből a 
definícióból kiindulva a hangvers elsősorban előadásra született kompozíció.   
Az előadás célja, hogy ismertesse a beszédtechnika órák során születtet kreatív hangversek előadott 
kompozícióinak pedagógiai-, módszertani- és gyakorlati hátterét. Példák bemutatásával mindenki 
számára kiderül, hogy mitől válik ez a gyakorlat eredményessé és népszerűvé a beszédtanítás során. 
 
14:00-14:20  
"Te is közénk tartozol!" Változz, fejlődj, alkalmazkodj, segíts!  
Tatár Jánosné, gyógypedagógus, intézményvezető, Kádas György Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium 
Az integráció térhódításával és szükségességével a gyógypedagógiai intézményeknek is jelentős 
átalakuláson, változáson kellett átmenniük, amelyhez a kisújszállási Kádas György EGYMI is igyekezett 
alkalmazkodni, az új szerepekre időben felkészülni. Innovációs törekvésünket mi sem bizonyítja 
jobban, mint az a tény, hogy az elmúlt húsz évben folyamatosan pályázatokat írtunk és valósítottunk 
meg. A változás, a fejlődés elengedhetetlen szükséglet lett intézményünkben, amely a 
nevelőtestülettől gyors alkalmazkodó készséget, szakmai koncepción alapuló folyamatos belső 
megújulást igényelt. A célunk az volt, hogy segítsük a különleges bánásmódot igénylő, sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók fejlesztését, elfogadását, befogadását az együttnevelésben, 
különnevelésben egyaránt. 
Előadásom fő témája az EFOP-3.1.6-16-2017-00043. azonosítószámú „Te is közénk tartozol!” című 
projekt eredményeinek bemutatása.  
A prezentáció bevezető részében a Kádas György EGYMI alapfeladatait, tanulói adatait ismertetem. 
Az intézményre releváns részcélok alapján a projekt indikátorait, műszaki, szakmai eredményeit 
képekkel illusztrálva mutatom be. Szeretném ismertetni azokat a módszertani fejlesztéseket, jó 
gyakorlatokat, kiadványokat is, amelyeket a projekt keretében kidolgoztunk, megvalósítottunk.  
Az előadást egy videóösszeállítással zárom. 
 
14:20-14:40 Szünet  
  
14:40-15:00  
Kézjeles kommunikáció - A szem-kéz-száj koordináció fejlesztése  
Puskás Krisztina, kézjeles kommunikáció oktató  
 
15:00-15:20  
A logopédia ismertségéről – Egy 2022-es felmérés eredményei  
Dr. Zajdó Krisztina, Szijártó Sarolta, Széchenyi István Egyetem  Apáczai Csere János Kar 
Gyógypedagógia Tanszék Logopédia Szakirány Győr  
Kulcsszavak: logopédia, logopédus, klinikai logopédia, hiányos ismeretek, afázia 
A népesség logopédiával kapcsolatos tájékozottsága nagyban meghatározza, hogy releváns esetben 
keresik-e az emberek a logopédiai szolgáltatásokat. Az alulinformáltság a méltányos hozzáférés gátja 
lehet; a kezelések megkezdésének késleltetettségéhez, illetve elmaradásához vezethet, így a 
potenciális kliens javulási esélyeit kockáztatja (e.g., McAllister , 2011; Lim et al., 2017). Fontos a 
magyar népesség körében is mérni a logopédiáról alkotott tudás szintjét, és az eredmények alapján 
megtervezni a szükséges beavatkozást, a további felvilágosítást is. A jelen kutatás célja, hogy 
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kimutassuk: milyen mélységű tudással rendelkeznek, és hogyan vélekednek a felnőtt magyar 
állampolgárok a logopédiáról, a logopédusokról 2022-ben.  
Az alkalmazott kérdőív 7 demográfiai, illetve 21 konkrét adatra kérdező zárt, és 9 nyílt kérdést 
tartalmazott. Felmérte az általános vélekedést a kérdésről, a meglévő személyes tapasztalatokat, 
illetve a témában mutatott ismeretek mélységét is. Végül a klinikai logopédiát jártuk körbe 
kérdésekkel.  
A kérdőívet online és papír formában n=423 fő töltötte ki. Az adatok feldolgozása gyakorisági 
elemzéssel és szófelhő módszerrel készült. A kérdőívet kitöltők erősen hiányos ismeretekkel 
rendelkeznek a gyermekeket érintő kórképeket és azok terápiáit illetően. A klinikai logopédia terén a 
legtöbb válaszadó nem ismeri a szakmai munkát, illetve annak jelentőségét sem. 
Szükség van ezen ismeretek pótlására, bővítésére, hogy az emberek gondolkodásában a logopédiáról, 
mint összetett, de legelső sorban gyógyító tevékenységről alkotott kép pontosabb legyen – így előzve 
meg a megfelelő terápiák megkésett szolgáltatását, esetleges elmaradását, és az abból adódó 
nemzetgazdasági hátrányt. 
 
15:20-15:40  
Zárszó 
Gáti-Bőti Mariann  
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Pedagógiai szakszolgálati szakosztály 

Szakosztályvezető: Metzger Balázs 

Üléselnök: Metzger Balázs 

Helyszín: A/1. épület magasföldszint 12.  

 
9:00-9:20 
Korai fejlesztés az ágazatközi szakmai együttműködésen alapuló intervenciós tevékenységek 
tükrében a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézményénél.  
Béres Lászlóné 
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Jászberényi Tagintézménye 2014 óta látja el 
a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás feladatát.  
A feladatellátás hatékonyságát erősítik a területi együttműködések, a szakterületi és ágazatok közötti 
kooperáció. A szakszolgálati feladatellátásban nagyon fontosnak tartjuk, hogy ne csak a gyermeket, 
hanem a gyermek környezetét is próbáljuk együttműködésre ösztönözni, megsegíteni, a gyermek 
körüli kapcsolati hálót megerősíteni, segítve ezzel egymás közötti kommunikációt klienseink 
érdekében. Keressük az ágazatok (egészségügy, szakszolgálat, szociális szféra) közötti 
együttműködés, közös együttgondolkodás lehetőségét. Munkánk során tapasztaljuk, hogy 
helyenként nem megfelelő a jogszabályok ismerete, gondot jelent a kliensút kijelölése, az alapellátás 
mellett a kiegészítő terápiás lehetőségek ismetere.   
A korai fejlesztés területén az ellátásba vont gyermekek száma évről- évre nő. A tendencia 
hátterében részben azok az oktatáspolitikai törekvések, jogszabályi módosulások állnak, amelyek 
célja, hogy a szolgáltatás minél korábban elérjen minden rászoruló gyermeket és családot. Másrészről 
pedig köszönhető azoknak a tagintézményi gyakorlatban megvalósuló tevékenységeknek, amelyek 
tervezett és fenntartható módon támogatják a kommunikációt és együttműködést a pedagógiai 
szakszolgálat érintett szakemberei, az egészségügyi, szociális ellátásában résztvevő szakemberek, 
valamint a partnerintézmények között.  
Nagy lendületet adtak az interdiszciplinaritás irányába mutató, a csecsemők és kisgyermekek köré 
szervezendő team munka megtervezésének és megvalósításának a különböző pályázati lehetőségek. 
Az ellátási munkamodellek működtetése és eredményeinek fenntartása, a szakmai és szakmaközi 
együttműködések tervezése és megvalósulásuk ellenőrzése mára az intézmény pedagógiai-szakmai 
munkájának szerves része.  
Előadásomban az ágazatközi szakmai együttműködések munkamódszereit mutatom be, az 
együttműködés eredményeit, tapasztalatait, egy intézményi pilot programtól a tagintézményben 
megjelenő gyakorlatig.   
 
9:20-9:40 
"Engedj gondolkodni" - Szemléletformáló (ötlet)műhely a különleges bánásmódot igénylő 
gyermekeket nevelő pedagógusok számára 
Auer Éva 
A változások korát élve a változásokhoz való alkalmazkodás készsége egyre erőteljesebb hangsúlyt 
kap. A különleges bánásmódot igénylő tanulók készségfejlesztési folyamatában még markánsabban 
megjelenő igény, hogy a tanulás során szerzett ismeret, illetve maga a tanulás, mely az iskola falain 
túlmutat, a mindennapi boldogulásuk részévé váljon. Az iskolai évek alatt szerzett tapasztalataik 
meghatározóak abban, hogy hogyan szocializálódnak a tanulási folyamatra, milyen helyzetkezelési 
módokat alkalmaznak a későbbiekben.  
Az EFOP-3.1.6-16-2017-00017 pályázat keretén belül az integrált nevelésben-oktatásban érintett 
pedagógusok számára szervezett szemléletformáló műhelyünk tréningjein a laterális1 és logikus 
gondolkodási módok összehasonlításával mérlegeltük azok hatékonyságát játékos 
feladathelyzetekben. Saját élményre építve nyílt alkalom arra, hogy egy probléma megoldása során 
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az alkalmazott módszereket elemezzük, megfigyeljük a módszerek kiválasztását megelőző 
gondolkodási folyamatokat, környezeti hatásokat, értékeljük a próbálkozások hatékonyságát, 
megfogalmazzuk a helyzethez kapcsolódó érzéseket. A résztvevő pedagógusok saját szakterületükre 
vonatkoztatva keresték a laterális gondolkodás integrálhatóságának lehetőségeit a mindennapi 
gyakorlatba. Tapasztalatként éltük meg, hogy a gondolkodás rugalmasságát támogató 
feladathelyzetek aktívabb beépítése a tanulás-tanítás folyamatába pozitív érzelmekkel kísért 
tevékenységet jelent pedagógusnak és diáknak egyaránt.  
 
9:40-10:00 
Új utakon az iskolakészültség megállapításának vizsgálata során 
Oroszné Pál Zsuzsanna 
iskolakészültség, törvényi változások, módszerek és eszközök, integrálási lehetőségek  
Az iskolába lépés, az első évek alapvetően meghatározzák a gyermek további fejlődését, a 
tanuláshoz, iskolai élethez való hozzáállását, motivációját. Régen érettségről beszéltünk, ma már 
inkább az alkalmasság, iskolakészültség fogalmának használata jobba jelzi azoknak a képességeknek, 
készségeknek a szükségét, melyek a zökkenőmentes iskolakezdéshez elengedhetetlen.  
Az iskolakészültség fogalma magában foglalja azokat a kognitív, affektív és szociális készségeket, 
melyek hatékonyan jelzik az iskolai követelményeknek való megfelelést. Tulajdonképpen a gyermek 
egész személyiségének fejlettségét foglalja magában. Így ennek vizsgálata, korrekt meghatározása, 
felmérése is komplex folyamat.  
Számos formája van jelen az iskolakészültségi vizsgálatoknak. A Pedagógiai szakszolgálatok nem 
rendelkeznek egységes vizsgálati protokollal. Erre vannak kezdeményezések. A „Kora gyermekkori 
intervenció ágazatközi fejlesztése EFOP195-VEPOP-16-00001” program során kifejlesztett eljárás 
rendelkezésre áll. Korábban az Edukáció által kialakított vizsgálati eszköz is elterjedt, de a korábbi 
„Kanizsa” néven kifejlesztett vizsgálati eszközt is használják országszerte.  
2020. január elsejétől jelentős törvényi változások történtek az iskolába lépés meghatározása során. 
A korábbi gyakorlattól eltérően - mely szerint az óvodapedagógus és a szülő közös megegyezése 
alapján történt az iskolai alkalmasság megállapítása, valamint kérdéses esetben a Pedagógiai 
Szakszolgálatok vizsgálatának bevonása történt – minden gyermek, aki augusztus 31-én betölti 
hatodik évét, tankötelessé válik. Az óvodában maradást a szülő kérelmezheti az Oktatási Hivatalnál, 
SNI, vagy BTMN diagnózissal rendelkező gyermekek esetében, amennyiben a vélemény javasolja az 
óvodai ellátást, az óvoda rögzíti a tankötelezettség halasztását.  
Előadásomban áttekintem a törvényi változásokat, ennek gyakorlatban való megjelenését, az ezzel 
kapcsolatos problémákat, bizonytalanságokat. Ismertetem a használt vizsgálati eszközöket, 
módszereket. Kitérek az értelmileg akadályozottak, az SNI kategóriával rendelkező gyermekek sajátos 
helyzetéről, lehetséges integrálásáról.  
 
10:00-10:40 
SNI-diagnosztika-beszédfogyatékosság-szükségletalapú ellátás 
Dr. Gereben Ferencné:  
Köztudott, hogy a hazai gyakorlatban a sajátos nevelési igény megállapítása a tanulási képességet 
vizsgáló szakértői bizottságok feladata. A jogszabályban nevesített, ellátási kategóriaként értelmezett 
fogalom egyértelműen utal a „sajátos”, speciálisnak mondható tennivalók meghatározásának 
fontosságára és ezáltal iránymutatóvá válik a gyermekkel/tanulóval foglalkozó szakemberek, a 
fejlesztést végző gyógypedagógusok/logopédusok számára. A diagnosztikus munka sok esetben állítja 
kihívások elé a vizsgálatot végző team tagjait. Ez különösen olyan esetekben tapasztalható, amikor az 
sni mint ellátási kategória és az állapotfeltárás eredményeként megfogalmazódó diagnosztikus 
kategória nehezen simulnak össze. A szükségletalapú individuális fejlesztés azonban megkívánja, 
hogy az állapot pontos nevesítésével összhangban legyenek meghatározva és megfogalmazva a 
személyre szabott tennivalók. A logopédiai szakterület által kevéssé kedvelt beszédfogyatékos 
fogalom  jól példázza azt a helyzetet, amikor a diagnosztikai folyamatban a beszédfogyatékosság, 
mint zavarjelenség az ellátási és diagnosztikai kategóriák használata szempontjából. 
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ellentmondásokkal, hiányosságokkal terhelt. Szakvélemények ismeretében ugyanis az az országos 
helyzetkép rajzolódik ki, hogy a beszéd és nyelvelsajátítás nehézségével küzdő gyermekek/tanulók 
esetében - a BNO-10 alapján -  többségében az  F80.9 A beszéd és nyelv nem meghatározott fejlődési 
zavara vagy  az F83 Kevert specifikus fejlődési zavarok diagnosztikus kategória rendelődik hozzá a 
„beszédfogyatékos-sni” ellátási kategóriához. Szükségszerűen merül fel a kérdés: vajon minek az 
alapján minősül beszédfogyatékosnak valaki, ha „nem meghatározott” a fejlődési zavara? Ha pedig 
„kevert”, miben ragadható ez meg? Az előadás a közös gondolkodás szándékával kíván a vitatott 
kérdésekre választ adni és a szakértői munkát segíteni.  
 
10:40-11:00 
Intézményi protokoll kidolgozása az ötévesek beszéd-, és nyelvi fejlettségének szűrésére. 
Módyné Cselényi Mónika 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat “Együtt a fejlesztésben az 
esélyteremtésért” című EFOP-3.1.6-16-2017-00005 azonosító számú projektje keretében 
gyógypedagógus-logopédus szakemberek egy új, komplex logopédiai szűrőeljárást dolgoztak ki. A 
jogszabályban rögzített alapellátási feladat, az ötévesek beszéd-, és nyelvi fejlettségének szűrése a 
szakmai elvárás szerint a beszédartikulációra és az írott nyelvi készültségre fókuszál. A vizsgálati 
eszköz kiválasztásában a szakmai eljárásrend ajánlatot fogalmaz meg. A legtöbb helyen preferált 
szűrőeljárási módszer mellett, a megye szakemberei-különös tekintettel a hátrányos helyzetű 
járásokban dolgozókra-szükségesnek találták egy olyan eszköz összeállítását, mely a korlátozott 
nyelvi kódot használó, az optimális, fejlődést facilitáló írott nyelvi kultúrával kevésbé találkozó 
gyermekek felmérésére alkalmasabbnak látszik. Az előadás bemutatja a szűrőeljárás kidolgozásának 
előzményeit, a megyei szakemberek gyakorlati tapasztalatait a korábban használt szűrési 
módszerekről és az új eljárással szembeni elvárásokat, egyúttal az alkalmasság általuk preferált 
szempontjait. Az állapotmegismerés szűrési fázisában rendelkezésünkre álló változatos diagnosztikus 
eszközök lehetőséget adnak a helyi protokollok kidolgozásakor az aktuális igények, lehetőségek 
figyelembevételére, a szakmailag támogatható, validnak tekinthető és könnyen kivitelezhető 
szűrővizsgálati módszer kiválasztására.   
 
11.00-11.20 Szünet 
 
11:20-11:40 
A tanulásban akadályozottság megállapításának nehézségei a Megyei Szakértői Bizottság 
gyakorlatában 
Bakó Barnabás 
„A tanulásban akadályozottak csoportjába tartoznak azok a gyermekek, akik az idegrendszer biológiai 
és/vagy genetikai okokra visszavezethető gyengébb funkcióképességei, illetve a kedvezőtlen 
környezeti hatások folytán tartós, átfogó tanulási nehézségeket, tanulási képességzavart mutatnak.” 
(Mesterházi)  
A gyógypedagógiai az 1990-es évek második felében vezette be a „tanulásban akadályozottak” 
terminológiát, - ahogy a fenti definíció is jelzi - elismerve ezzel a biológia és pszichológiai szempontok 
mellett a környezeti faktort is, ami oly mértékű károsodást okozhat a tanulási folyamatban, melynek 
mentén az iskolai előmenetelben igen jelentős hátrányok mutatkozhatnak, s szükségessé válhat a 
gyógypedagógiai megsegítés. A fogalom használta rendkívül praktikus lenne a gyakorlatban, hiszen 
megoldást jelenthetne pszeudodebilitás értelmezésére és kezelésére a köznevelési rendszeren belül. 
A szakértői bizottsági munkában sokszor kell szembesülnünk azzal az állapottal, ami pszichometriai 
és/vagy biológiai szempontból ugyan nem sorolható az értelmi fogyatékosság kategóriájába, a 
gyermek azonban mégsem képes a többi tanuló számára előírt tantervi követelményeknek 
megfelelni, kedvezőbb fejlődési ütemet biztosíthatna számára az értelmi fogyatékos tanulók számára 
előírt kerettanterv alkalmazása.  
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Előadásomban a fogalom gyakorlati előnyeit kívánom bemutatni, ugyanakkor rámutatnék, milyen 
nehézségek akadályozzák, hogy a pszichodiagnosztikai tevékenység során, a gyógypedagógiai 
ellátásban is szélesebb körben elterjedhessen.  
 
11:40-12:00 
Súlyosan - halmozottan fogyatékos gyermekek korai fejlesztése a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményében 
Vargáné Kerti Anikó 

1. Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Karcagi Tagintézményében folyó 
korai fejlesztés bemutatása:  

 Ellátási terület.  
 Szakember ellátottság.  
 Ellátotti létszám.  
 Diagnózis szerinti megoszlás.  

2. A Karcagi Tagintézmény specialitása a „Gólyafészek” Otthon:  
 A Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona „Gólyafészek” Otthon rövid 
bemutatása.  

3. A korai fejlesztésben részesülő gyermekeik sérülés specifikus ellátása a gyakorlatban:  
 Motoros funkciók és az önellátó tevékenységek fejlesztése.  
 A kommunikáció és az önkifejezés megteremtése.  
 A kognitív és érzelmi funkciók fejlesztése.  

4. És amire büszkék vagyunk:  
 „Vizimanók” hete.  
 Étkezésterápia.  
 „Játékos kavalkád”.  

 
12:00-12:20 
Home-training kisfilmek a „Köznevelés esélyteremtő szerepének erősítése” című, EFOP-3-1.6-16 
kódszámú pályázatában 
Dr. Tiszáné Sója Teodóra 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat a „Köznevelés esélyteremtő szerepének 
erősítése” című, EFOP-3-1.6-16 kódszámú pályázatának szakmai tervében kiemelt célként fogalmazta 
meg a minőségi pedagógiai szakszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítását. A Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 15 feladatellátási helyszínen tűzte ki célul a pályázati 
programban kiírt kötelező elemek megvalósítását. Célunk volt, hogy fejlesszük a szakembereink 
módszertani repertoárját, illetve biztosítsuk azon gyermekek és családok számára a pedagógiai 
szakszolgálat szolgáltatásainak - többek között a gyógytestnevelésnek – elérését, akik a 
szakemberhiány miatt nem kerülnek ellátásra, így hátrányos helyzetben vannak társaikkal szemben.   
A megye 16 gyógytestnevelője vett részt a programban, mely során a gerincferdülés terápiájában 
eredményesen alkalmazható Schrott terápia továbbképzésen vettünk részt, módszertani kiadványt 
szerkesztettünk, és öt db 20 perces dvd készítettünk, Home training néven.   
A Home training videó film kidolgozása ötféle deformitás kezelésére szolgáló gyakorlatokkal, a 
testnevelés és gyógytestnevelést tanító pedagógusok szakmai munkáját teszi eredményesebbé. 
Olyan gyakorlatsorok kerültek összeállításra, melyek az otthoni gyakorlásra is lehetőséget adnak. A 
film a mozgásszervi gondokkal küzdő tanulók panaszainak csökkentést, megszüntetését segíti annak 
érdekében, hogy a majdani munkaerő-piacon versenyképesek legyenek.  
A pályázat keretén belül kisfilmekről 2148 fő szülő és pedagógus tájékozódott kollégáink által. Több 
intézményben és otthonban használják napjainkban is a videókat, ami köszönhető annak is, hogy az 
Oktatási Hivatal az informatikai felületén is elérhetővé tette a pandémia alatt.  
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12:20-12:40 
Fejlesztő feladatok akár 5 perc alatt - közkedvelt webes alkalmazások 
Szabó Edit Boglárka 
A pandémia idején az online oktatásra való átálláskor a pedagógusoknak, gyógypedagógusoknak 
nagyon gyorsan kellett reagálniuk a kialakult helyzetre és a megváltozott munkakörülményekre. A 
digitális oktatás legnagyobb kihívása a foglalkozások érdekessé és hatékonnyá varázsolása személyes, 
fizikai kontakt nélkül. A kialakult helyzet remek lehetőséget teremtett a digitális kompetenciák 
fejlesztésére és az IKT eszközök változatos felhasználására a fejlesztések során. Az elsajátított tudást 
azonban a jelenléti oktatás során sem szabad veszni hagyni.   
Előadásom során jól ismert webes alkalmazásokkal gyors, egyszerű és változatos fejlesztő feladatok 
elkészítését mutatom be, illetve azok alkalmazását a mindennapos fejlesztések, otthoni gyakorlások 
alkalmával.  
 
12.40-13.20 Ebédszünet 
 
13:20-13:40 
"Baba-mama játszóház" a pedagógiai szakszolgálat tevékenységében 
Varga D. Gabriella 
Intézményünkben, a Csongrád-Csanád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Csongrádi Tagintézményében 
megalakulása óta magas színvonalú szakmai munka folyik a korai fejlesztés területén. A védőnőkkel 
és a gyermekorvosi hálózattal való szoros együttműködésnek köszönhetően már nagyon korai 
életkorban, és nagy számban jutnak el hozzánk azok a gyerekek, akiknek fejlődésében eltérés, vagy 
késés tapasztalható.   
Sok év tapasztalata azt bizonyította, hogy a szülők bizalmának megnyerése, a szolgáltatások és a 
szolgáltatók, vagyis a szakemberek megismertetése kulcsfontosságú abban, hogy a szülő megtegye 
azt a legfontosabb lépést, hogy jelentkezik az ellátásba, és ezáltal elkezdődhet a gyermek szakszerű 
fejlesztése. Ennek érdekében hosszú évek alatt kidolgoztunk egy olyan rendszert, amely megoldást 
adhat erre a problémára.  
Ez az intézményi innovációnk, a „Baba-mama játszóház”, amely a korai fejlesztés területén a 
jelzőrendszeri együttműködés, az interdiszciplináris team munkában megvalósuló preventív-, és 
fejlesztő munka része, az integráció színtere, és egy lehetséges kliensút, amely már több éve 
működik, gyakorlati tapasztalataink, valamint hatékonyságának kutatási eredményei megerősítik 
létjogosultságát.   
Célja nemcsak a gyermekek konkrét megsegítése, hanem a gyermek családjának, a szűkebb-tágabb 
környezetének a támogatása is, egyfajta komplex tanácsadás. A „Baba-mama játszóház” a 
gyógypedagógia módszereire épülő, a 0-3 éves korú gyermekek és szüleik számára megszervezett 
játékos tevékenység, ahol a babák és a mamák (papák) együtt játszhatnak, miközben tanácsért, 
segítségért fordulhatnak szakembereinkhez gyermekük nevelésével kapcsolatban.  
 
13:40-14:00 
Csivitelő - Élménypedagógiai Program (óvoda) 
Koczkás Anikó 
A program ismertetése során a pedagógiai szakszolgálati feladatellátás nevelési tanácsadás/ 
gyógypedagógiai fejlesztés szakfeladatának lehetőségét egy innovatív, preventív szemléletű 
módszeren keresztül kerül bemutatásra.   
A páros óravezetés növeli az eredményességet, egyben hatékony kapcsolódási pontja a 
gyógypedagógus és logopédus, vagy gyógypedagógus és pszichológus munkájának.  
A Csivitelő program a gyógypedagógia, az élménypedagógia - a tapasztalati tanulás módszerének - 
eszköztárával támogatja az egyéni képességek és szükségletek mentén csoportos szervezeti keretben 
a gyermekek sikeres iskolakezdését. A 10-12 fős csoportok fókuszában a saját élményű ismeret és 
tapasztalatszerzés, a cselekvés és az együttműködés áll. A gyermekek mindennapi életéhez, az 
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aktualitásokhoz igazodva, lehetőség szerint a szabadban vagy természeti környezetben megvalósuló 
változatos tevékenységekben a multi szenzoros ismeretszerzés kiemelt szerepet kap.    
A kora gyermekkorban szerzett emlékek, érzések meghatározók az ismeretszerzés folyamatában, 
célunk, hogy a kisgyermekek minél több maradandó élménnyel gazdagodjanak. 
 
14:00-14:20 
Hangrend program - Szolfézsoktatás másként  
Gurdonné Kovács Helga 
A Hangrend program kidolgozója: Misku Mártonné Farkas Szilvia, a Csongrád-Csanád Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Szentesi Tagintézményének gyógypedagógusa és Kocsis Györgyi, a Szentesi 
Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola szolfézstanára.  
A programot a konferencián bemutatja: Gurdonné Kovács Helga, a Csongrád-Csanád Megyei 
Pedagógiai Szakszolgálat Szentesi Tagintézményének igazgatója  
A Hangrend program lényege a szolfézs órákon olyan kéttanítós modell bevezetése, amely az 
elméleti tananyag mellett a képességfejlesztésre fókuszálva, gyógypedagógiai módszerek 
beépítésével, hozzájárul a művészeti iskolába járó tanulási és/vagy viselkedési problémákkal küzdő 
tanulók zeneelméleti oktatásának sikeréhez, közvetetten segítve a hangszeres oktatást is.  
Ezt az innovatív kezdeményezést elsősorban a különleges bánásmódot igénylő gyermekek hatékony 
zeneelméleti oktatása hívta életre. Létjogosultságát az adja, hogy a zenepedagógusok nem 
rendelkeznek sem elméleti/módszertani, sem gyakorlati ismeretekkel a sajátos nevelési igényű, 
beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek megsegítéséhez. A mindennapi gyakorlat 
azt mutatja, hogy a módszer alkalmazásának nem feltétele a pontos diagnózis megléte. A tanulók 
reakcióinak, viselkedésének folyamatos megfigyelése, típushibáinak minőségi elemzése alapján 
határozhatók meg azon képességterületek, amelyek fejlesztése szükséges a sikeres elméleti anyag 
elsajátításához.  
A program a gyakorlatban heti rendszerességgel valósul meg. Heti 1 alkalommal a gyógypedagógus 
részt vesz a kiválasztott csoport szolfézs foglalkozásán. Az óra felépítését a zenepedagógussal 
közösen állítják össze. Az elméleti anyagot a szolfézs tanár határozza meg, míg a gyógypedagógus 
ehhez kapcsolódóan képességfejlesztő feladatokat ajánl, ezzel színesítve a foglalkozás menetét. A 
foglalkozások több helyszínen, számos saját készítésű eszköz segítségével, változatos formában 
valósulnak meg, fenntartva a gyerekek figyelmét és motivációját.  
A több éve tartó program sikeresnek mondható. A gyermekek szívesen járnak a foglalkozásokra, 
fejlődésük pedig eredményes. 2021 novemberében a Zenetanárok Társasága szervezésében 
megvalósuló szakmai fórumon az innovatív módszert nagy érdeklődés övezte.  
  
Az előadás anyaga magába foglalja a program célját és lényegi elemeit, az eddig elért eredményeket, 
a nem várt, de a program által született pozitív hozadékok felsorolását, valamint a gyakorlati munka 
néhány elemét fényképek formájában.   
 
A szakosztályi program zárása. 
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Pszichopedagógiai szakosztály 

Szakosztályszervezők: dr. Egri Tímea, Reményi Tamás 

Az ülést vezeti: dr. Egri Tímea és Reményi Tamás 
Helyszín: A/1. magasföldszint IV. előadó 

 
9.00 – 9.20  
Az állatasszisztált intervenciók alkalmazhatósága az ADHD-val és autizmussal diagnosztizált 
gyermekek esetében 
Kirov-Farkas Cecília, CREANOVA Szervezet- és Vezetésfejlesztési Tanácsadó Kft. 
állatasszisztált intervenció, ADHD, Autizmus, szociális készségek 
Jelen előadásomban ADHD-val és autizmussal diagnosztizált gyermekekkel folytatott állatasszisztált 
intervenciók hatásait, különösen az emocionális hatásait szeretném bemutatni egyrészt a 
feldolgozott irodalom, másrészt saját, eddigi tapasztalataink alapján. A kliens terápiás folyamatában 
elhelyezve az állatasszisztált intervenciók komplementer terápiának számítanak, nem helyettesítik, 
hanem kiegészítik a gyógyszeres, és/vagy egyéb szakember által vezetett terápiákat, beavatkozásokat 
(szakorvosi, gyógypedagógiai, logopédiai). Ebben a munkamódban a szakember, a kutya, a kutyás 
felvezető a gyermekkel együtt a multidiszciplináris team tagjai. 
Minta és módszer: az általunk végzett állatasszisztált intervencióink célcsoportja óvodás korú 
figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADHD) és autizmus 
spektrum zavarral (Autism spectrum disorder, ASD) diagnosztizált gyermekek. A  
foglalkozások struktúrája a következő elemekből áll: csoportos mozgásszervi fejlesztés kutyával 
végezhető feladatok beépítésével, gyógypedagógus irányításával. A mentálhigiénés/pszichológiai 
intervenció része például csoportos beszélgetés, motivációs feladatok végzése. Része az 
állatasszisztált intervenciónak a testséma, téri tájékozódás fejlesztése, memória gyakorlatok, szociális 
készségek fejlesztése. Egyeztetve a gyógypedagógussal, igazodhat a tananyaghoz, de el is térhet tőle, 
nincs szigorú, előre meghatározott forgatókönyv. Fontos szempont, hogy a gyermekek igényeihez, 
energiaszintjéhez igazodjon. 
Eredmények: Az előadásomban fényképek, rövid videók segítségével tervezem megmutatni az 
állatasszisztált intervenciók, a terápiás kutya, és a vele végzett gyakorlatok kliensekre gyakorolt 
hatását. Eddigi tapasztalataim szerint a kutyával végzett munka jelentős (pozitív) hatással van a 
kliensek hangulatára, megküzdésére, motivációjuk növelésére. 
Következtetések: Az állattal való közös munka (team-munka) fontos eszköz a gyermekek terápiás 
folyamatba történő bevonásához, az együttműködő attitűd kialakításához és erősítéséhez, a figyelem 
koncentrációs képességük javításához. Ennek megteremtéséhez elengedhetetlen az a biztonságos 
fizikai és az érzelmi környezetet, amelyet a kutya puszta jelenléte megteremt. 
 
9.20 – 9.40 
Új perspektívák nyomában: különleges bánásmódot igénylő tanulók nevelése művészettel  
Bukáné Kaskötő Marietta 1 , Egri Tímea 2 , Jaskóné Gácsi Mária, Kapusi Angéla2, Orosz-Stefán Renáta3 
1 BBZK Zenelméleti Intézet, 2 Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Tanárképző Intézet, 3 
Alternatíva Életfa Iskola 
művészetpedagógia, személyiségfejlesztés, különleges bánásmódot igénylő gyermekek, nevelés 
művészettel 
A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézetének oktatói 2020. december 1-én 
megalapították a Művészet és Nevelés Kutatócsoportot, melynek tagjai mára köznevelésben és 
felsőoktatásban dolgozó kollégákkal bővültek.  
A Kutatócsoport célja, a Miskolci Egyetem földrajzi elhelyezkedéséből adódóan, az Észak-
magyarországi régió szociokulturális hátterének figyelembevételével kutatásokat végezni, és 
megoldást kínálni a pedagógusoknak és a szakmabelieknek egyaránt, a különleges bánásmódot 
igénylő tanulók (HH, HHH, BTMN, SNI, a tehetséges és a különösen tehetséges gyermekek) 
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neveléséhez a különböző művészeti területek (tánc, dráma, irodalom, zene- és képzőművészet) 
nyújtotta/ kínálta eszköztárral. 
Előadásunkban ismertetjük a Kutatócsoport szakmai profilját, céljait és prograimjait. 
Bemutatjuk – a 2021-ben akkreditált – a Különleges bánásmódot igénylő tanulók nevelése 
művészettel című 60 órás pedagógus továbbképzésünk tartalmát, amelynek célja, hogy a különleges 
bánásmódot igénylő gyermekek nevelésével és fejlesztésével kapcsolatban megbízható, korszerű 
tudás és elméleti alapismeretek mellett, praktikus tanácsokkal, valamint módszerekkel segítse 
azokat, a köznevelés különböző szintjein dolgozó pedagógusokat és szakembereket, akik érdeklődnek 
a művészetpedagógia és a művészettel nevelés professzionális művelése iránt. 
Értekezünk azokról a szakmai-pedagógiai elvekről – a művészettel nevelésre és annak eszközeire 
fókuszálva –, amelyeket fontosnak tartunk a nevelésben és a pedagógiai-oktatói munkában egyaránt. 
Ismertetjük továbbá a Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézetében és Bartók Béla Zeneművészeti 
karán, a tanárképzésben és a gyógypedagógia szakon alkalmazott programjainkat, módszerinket, 
kezdeményezéseinket és jövőbeni terveinket. 
Kutatócsoportunk és előadásunk célja, egy olyan szakmai fórum (és közösség) kialakítása, amely a 
művészetalapú módszerek alkalmazásának lehetőségein dolgozik, és hirdeti annak szükségességét az 
oktatási-pedagógiai munkában. 
 
9.40 – 10.00 
A pszichopedagógia története -miskolci, borsod megyei vonatkozásai- 
országos összefüggései 
Dobos László, Harmadik Kor Egyeteme Alapítvány 
Mottó: "Változik az idő, változnak az emberek, változik a társadalom, a gazdaság, változik a szakmai 
felkészültség!"  /Szerző/ 
Történelmi, szakma történeti rövid visszatekintés. Az 1867 évi Kiegyezés után Magyarországon 
újjászervezett államigazgatásra volt szükség.  Az 1871 évi januári 28-i Képviselő Testületi ülés 
utasította a belügyminisztert, hogy a szülő és lelencházak felállítására szükséges költségeket 
biztosítsa. Nem valósult meg! Az első fontosabb gyermekvédelmi törvény csak az 1898 évi XXI. 
törvény hatályba lépésével valósult meg Hatása nem érződött, különösen nőtt a kisgyermek halálozás 
és a fiatalkorúak kriminalitása. Ezt a gondot is orvosolandó a Széll Kálmán -miniszterelnök és 
belügyminiszter - 1901. évi VIII. törvénycikk és az ezt kiegészítő 1901. évi XXI. törvénycikk  oldotta 
meg. Legfontosabb intézkedéseik: 15 éves korig tart az állami gondozás, a fiatalok kriminalitását - 
büntetőjogi védelmét - a javítóintézet és fiatalkorúak kerületi fogházai biztosították / Aszód 1884, 
Rákospalota 1890 /Meg kell említeni Ranschburg Pál 1908-ban megjelent munkáját  az "erkölcsi 
fogyatékosság fogalmával kapcsolatban. A XX. században elején -1912 Vértes O József "ideges 
gyermekek iskoláját", majd az ezt követő könyvében - "az ideges gyermekek tanítása - működési 
filozófiáját, gyógypedagógiai alapjait. Dr. György Julia - munkásságának fő területe a 
kriminálpszichológia - ismert műve "A nehezen nevelhető gyermek"  
A pszichopedagógia történet néhány család - gyermek--ifjúságvédelmi védelmi összefüggései a XX. 
század közepétől a mindennapi szakmai gyakorlatban:  
Az 1952 évben megjelent "Családjogi törvény /CSjt/" amely egyértelműen rendezi a család jogállását, 
a szülői és gyermeki kötelezettségeket és jogokat a veszélyeztetettség fogalmát.  
A gyermekvédelmi személyes gondoskodást nyújtó intézmények területén fejlődés indult meg, 
kislétszámú nevelőotthonok mellett létrejönnek a "Gyermekvárosok", egyértelmű válik jogszabályilag 
az intézeti gyám és a Gyermekvédő Intézetek /GYIVI / jogállása, létrejönnek - 1968-tól - az iskolai 
gyermekvédelmi megbízottak hálózata, a Tanácsok Művelődési Osztályain - nagyobb településeken, 
megyei szinteken - létrejönnek a Művelődési Osztályokon belül az önálló "gyermekvédelmi és 
gyógypedagógiai főelőadói" státuszok, megalakulnak az első gyermek ideggondozó szakrendelések, 
és nevelési tanácsadók. A nevelőotthonok mellett, az úgynevezett "hetes otthonok" /hétfőtől - 
péntekig/ a három műszakba járó szülők mentesitése és a gyermekek biztonságos elhelyezése és 
iskolai előmenetele érdekében, nagy városokban – megyeszékhelyeken - létrejönnek a "Család-
gyermek és ifjúságvédelmet koordináló bizottságok /a település államigazgatási, hatósági, bírói, 
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ügyészi/ fiatalkorúak bírája és ügyésze/ nagy vállalatok képviselői és társadalmi szervezetek 
részvételével. A Művelődési Minisztérium létrehozza a Gyermek-és Ifjúságvédelmi Önálló Főosztályt, 
az Országos Pedagógiai Intézetben létrejön a Gyermekvédelmi Szakosztály. Területi szinteken 
létrejönnek - igen nagy intenzitással - a szakmai munkaközösségek /kis és nagy nevelőotthonok, 
gyermekvárosok, GYIVI-k/ részvételével. Mind ezek azt is feltételezik, hogy nőtt a családon belüli 
problémák, a hátrányos és veszélyeztetett gyermekek száma, nőtt az állami gondozásba kerültek 
száma, erőteljesen jelentkezett a TBZ  /Társadalmi Beilleszkedési Zavarok/ ÁIB/  a fiatalkorú bűnözés 
és megjelent a "szegény drog" /kályha lakk, padlólakk, mákgubó stb./- még, mint "tranzitország" - 
"szigorúan titkos" kezeléssel! 
Miskolc MJV és B-A-Z Megye - szégyenkezés nélkül mondható élen járt a gyermekvédelem, a 
gyógypedagógiai fejlesztések és innovációk területén működtek a "szakmai gyakorlati műhelyek", bel 
-és külföldi jó gyakorlatok továbbadása egy-egy új szakmai tartalom vagy módszer együttes 
megvalósítása. A B-A-Z Megyei "nagy intézményeink Abaújkér, Girincs, Tornanádaska 
/gyógypedagógia/ Megyaszó, Gönc, Alsózsolca /nevelőotthonok/- országosan is ismert és elismert 
szakmai munkával, teljesítményekkel élték mindennapjaikat. Miskolc MJ Városban 1968-tól van a 
Tanácson önálló gyermekvédelmi  és gyógypedagógiai főelőadó. Miskolc város az 1950-es évek 
végétől több új intézményt, szervezetet hozott létre a gyógypedagógia és a gyermekvédelem 
szolgálatában, Néhányat felsorolás szerűen: új "kisegítő/gyógypedagógia iskola, területi elveken 
szervezett gyógypedagógiai ellátás, gyógypedagógia óvoda /vidéken az első több mint 50 év után ez 
év május 11-én Miskolc MJ Város Ünnepén "NÍVÓDÍJAS óvodája lett/. Teljesen új - 12 főből álló 
logopédia hálózat létrehozása, elhelyezése, iskolai gyermekvédelmi hálózat kiépítése, I-II-III kerületi 
Tanács szinten koordinálása, szakmai továbbképzések városi szinten megszervezése /B.G. GYP 
Főiskola együttműködéssel/ 
Az igen összetett és szerteágazó szakmai feladat ellátása, - pontosabban nem teljes szakszerű 
megoldás - funkció zavarokat okozott a rendszerben. A korábban is említett B.G. GYP Főiskola 
Vezetésével és oktatóival 1962 évtől élő és rendszeres kapcsolatot alakítottunk ki. - hivatalosan - 
városi és megyei szinten. A Főiskolai kapcsolat lehetőséget nyújtott, hogy a gyermekvédelmi 
rendszerbe került - változó személyiség zavarokkal, idegrendszerileg sérült, szocializációs hiányokkal,  
részben erkölcsi és értékrend nélkül érkező, tanulásban elmaradt, kis bűnözéssel, "szipózással" stb. 
rendszerbe került gyermekekkel, fiatalokkal részben eredménytelen munkát végeztek az  óvónők, 
tanítók, szaktanárok és természetes érettségizett, vagy 8 osztályt végzett gyermekfelügyelők. A 
tanulni, és magukat képezni akaró Kollégákat, a Főiskolára küldtük tanulni. A Főiskola Vezetői, tanárai 
rendszeresen jártak a megyei és Miskolc város gyógypedagógiai és gyermekvédelmi intézményeibe 
továbbképzéseket tartani, terepgyakorlatokat előkészíteni, kutatásokat végezni, végzős hallgató 
szakdolgozatot írni stb. Összességében egy élő, kreatív, innovációs gyakorlati szakmai és emberi 
kapcsolat volt -több színtéren. a Főiskola és a Megye-Város gyógypedagógiai és gyermekvédelmi 
intézményei között, mely még közös hazai és nemzetközi tapasztalatcsere látogatásokra is 
lehetőséget adott .  
A "pszichopedagógia", mint tartalom, mint szakma, mint tudomány  először a "nevelőotthoni 
pedagógus " elnevezésben került leírásra és került  a szakmai életbe. A Főiskola Vezetői, név szerint  
és nagy tisztelettel - barátsággal, harcos társakként kell említenem: Gordosné Dr. Szabó Annát, Dr. 
Göllesz Viktort, Murányi Kovács Endrénét, Sziklai Bélát, Dr. Méhes Józsefet, mint a "pszichopedagógia 
"szak bevezetésének lelkes hívei. Azt is hozzá kell tennem, hogy az ország érintett szakemberei 
egyhangúan támogatták a szak elfogadását és bevezetését. /1973/ Meg kell említeni - ha szerényen is 
- de ez az összefogás már létrejött a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete /MAGYE/ hivatalos 
létrejötte előtt - 1971-ben - Miskolcon rendezett -Ady Endre Művelődési Ház színháztermében 
rendezett országos szakmai Konferencián, mely egyértelműen /egyhangúan - írásban - állást foglalt a 
MAGYE létrehozásának szakmai szükségességében /teltházas nagyterem/. Folytatva - 1974 évben a 
már éppen működését megkezdő Miskolci Gyermekvárosba nagy éttermében szintén egy országos 
jellegű szakmai értekezletre került sor. A "MAGYE Pszichopedagógia Szakosztályának a megalakulása 
érdekében Meg kell említeni Gordosné Szabó Anna, Murányi Kovács Endréné és Járó Dóra volt 
Minisztériumi gyermekvédelmi osztályvezető- nyugdíjas - szakmai érvelésük és határozottságuk, nyílt 
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kiállásuk a téma támogatása mellett, a résztvevők sokaságának a hozzászólásának az egyértelmű 
üzenete és a Szakosztály munkájába való részvétel kiemelése.  Itt is egyhangú döntést hozott, melyet 
a MAGYE Elnöksége elfogadott és a gyógypedagógia klasszikus szakterületei mellé felvette a 
Pszichopedagógiát is szakosztályai sorába, soraiba! A tagság nagyon gyorsan összejött - általában -80-
120 szakember kapcsolódott be a munkatervi rendben tartott szakosztályi munkába. A kezdeti 
időben "feltérképeztük" a gyermekvédelem  gyakorlat területeken jelentkező funkció zavarokat, 
nehézségeket. Ezekre kerestünk közös megoldásokat a Főiskola szakembereivel, begyűjtöttük a jó és 
eredményes gyakorlati tapasztalatokat, részt vettünk a nevelőotthoni és a GYIV Rendtartások, 
SZMSZ-ek átdolgozásában, korszerű szakmai programok ajánlásában, jogszabályi értelmezésekben, 
egyes szakterületek szakmai tapasztalatcserék koordinálásában pld. gyermekfelügyelők, 
nevelőotthoni csoportvezetők, megyei és regionális - aktuális szakmai témákból - konferenciákat 
szerveztünk, közreműködünk a pszichopedagógia szak tantárgyainak korszerűsítésében, 
kiegészítésében, a tereptanárok felkészítésében. Részt vettünk a nevelőotthoni, a  GYIVIK szakmai 
munkaközösségének munkájában, majd az Országos Gyermekvárosi Módszertani Intézmény szakmai-
tartalmi kidolgozásában /1984 Miskolc Gyermekváros/, szakmai - módszertani kiadványok írásában, 
kiadásában.  Az 1980-as évektől a MAGYE keretei között nemzetközi szakmai Konferenciákon való 
részvétel, előadások tartása a nemzetközi kapcsolatok kiszélesítése, hozzáférhetősége  hazánkban. A 
gyermekvédelmi törvény előkészítése, külföldi példák tanulmányozása, a törvény kidolgozásában 
aktív, közvetlen részvétel elfogadása után terjesztése, értelmezésének segítése. 
 
10.00 – 10.20 
Szubjektívan a pszichopedagógiáról 
Aczél Anna, EMMI Rákospalotai Javítóintézete és Speciális Gyermekotthona 
 
10.20 – 10.40 
A szenzoros feldolgozás és az önszabályozás fejlődésének összefüggései részképesség zavar 
veszélyeztetettséggel küzdő 4-6 éves gyermekeknél 
Nagy-Tószegi Cecília 1 - Dr. Lábadi Beatrix 2, 1 MATE Neveléstudományi Intézet, PTE BTK Pszichológia 
Intézet (előadó), 2 Lábadi Beatrix PTE BTK, Pszichológia Intézet 
szenzoros feldolgozás, önszabályozás, érzelmszabályozás, kognitív önszabályozás, tanulási zavar 
veszélyeztetettség, iskolaérettség 
Korábbi kutatások alátámasztják, hogy a gyermekek szenzoros feldolgozásának eltérő mintázatai 
összefüggést mutatnak az adaptív viselkedés fejlődésével, illetve a viselkedési problémák 
megjelenésével. Jelen kutatásunk célja az volt, hogy megvizsgáljuk a korai fejlődés időszakában a 
szenzoros feldolgozás és az önszabályozás közötti összefüggéseket atipikusan fejlődő 4-6 éves 
gyermekeknél. Vizsgálatunkban tanulási nehézséggel küzdő, vagyis az írás-olvasás-számolás 
elsajátításához szükséges részképességekben fejlődési elmaradást mutató gyerekek kerültek be, akik 
a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Járási Szakértői Bizottságában elvégzett komplex 
gyógypedagógiai-pszichológiai vizsgálat alapján BTMN minősítést kaptak és fejlesztőpedagógiai 
ellátásra jogosultak (N=100) és szüleik önként vállalták a kutatásban való részvételt. Az általunk 
vizsgált csoportba a tanulási zavar veszélyeztetettséget mutató gyerekek tartoznak bele.  A 
kontrollcsoportban életkorban, nemben, a gondviselő iskolai végzettségében és IQ-ban illesztett 
tipikus fejlődésű óvodás gyermekeket (N=100) választottunk ki felmérésre. A kutatás során a szülők 
számára összeállított kérdőívcsomag a szenzoros feldolgozás (Szenzoros és mozgásos élmények 
kérdőíve 3-6), az önszabályozási nehézségek (Child Self-Regulation and Behavior Quastionnaire 
magyar adaptációja publikálás alatt) és a viselkedési problémák (Képességek és Nehézségek 
Kérdőíve) szűrésére alkalmas kérdőíveket tartalmazott. A szenzoros feldolgozás kérdőíves mérése a 
hazai gyakorlatban a nemzetközi gyakorlathoz képest hiánypótló, mely a közelmúltban megjelenő 
mérőeszközzel (Szenzoros és Mozgásos Élmények Kérdőíve, EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001) vált 
lehetővé. E kérdőívvel szerzett első tapasztalataink azt mutatják, hogy a részlépesség zavarral küzdő 
gyermekek esetében a szenzoros feldolgozás területén mutatkozó eltérések nagyobb arányban 
kimutathatóak, mint tipikus fejlődésű kortársaiknál. Dunn modelljében értelmezve az eredményeket 
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a különbség szingnifikáns az elkerülő és az élménykereső szenzoros feldolgozási típust mutató 
gyermekeknél. Az érzelemszabályozási nehézségek (CSBQ) szintén nagyobb mértékben jelentkeznek 
a részképességzavarra veszélyeztetett óvodás gyermekeknél.  Az atipikus fejlődésű csoportban a 
szenzoros feldolgozás zavara összefüggést mutatott az érzelemszabályozással és a kognitív 
öszabályozással. Összességében elmondható, hogy a szenzoros feldolgozás eltérései hatással vannak 
az önszabályozás fejlődésére, mely meghatározó az iskolaérettség kialakulásában is. 
 
10.40 – 11.00 
Új utak a Péterfy Kórház koraszülött utógondozásában 
Gráf Rózsa, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképző Intézet, Péterfy Kórház-
Rendelőintézet Országos Traumatológiai Intézet PIC II. Koraszülött Osztály 
koraszülöttség, rizikó csoport, late preterm, szülői edukáció 
Ha egy ellátási mód jól működik, akkor is képesnek kell lennünk reagálni  az igények változására, a 
betegek, az ellátottak és családjaik megváltozott szükségleteire. Ebben a gondolatmenetben 
vizsgáltuk felül a koraszülött utánvizsgálatunk rutinját és alakítottuk át a Péterfy Kórház NIC II-ről 
távozó gyermekek és szüleik igényeinek jobb kielégítése céljából. 
A koraszülöttek csoportja rendkívül heterogén és csak egy nagyon kis csoportjuk esik a  szűken vett 
„rizikó” csoportba. 2020-ban megközelítőleg 92000 gyermek született és ebből 1100 gyermek 
sorolható a valódi  rizikócsoportba, 6400-an pedig a lényegesen kisebb veszélyekkel járó, „late 
preterm” csoportba tartoztak.  Akiknél a leggyakrabban léphetnek fel utóbetegségek,  maradandó 
sérülések, ők  mindösze 500-an voltak a tavalyi évben. Ennek a nagyfokú heterogenitásnak 
köszönhetően nincsen egységes protokoll „a koraszülöttek koragyermekkori intervenciójára” 
vonatkozóan. Nemcsak a csoport, de az egyéni különbségek is nagyok, és természetesen a családi 
erőforrások is nagyon különbözőek. 
A jól fejlődő koraszülött gyermekeknek nincs szükségük fejlesztésre, de nagy szükségük van a 
hosszútávú fejlődéskövetésre. Az ellátást, koragyermekkori intervenció szükségességét tehát 
mindenképpen a rizikó mértékének alapján kell megállapítani. 
Mivel a koraszülött gyermekek nagy többsége születik a kis rizikóval járó „late preterm” csoportban, 
így felfogásunk szerint, az ő fejlődés-követésükre teljes mértékben alkalmas a pszichopedagógus.  
Betöltheti azt a szerepet, aki a szülőkkel a gyermek születése óta kapcsolatban van, a szülők 
megismerhették őt a kórházi utánvizsgálatokon, és így nagy bizalom alakulhat ki közöttük, 
könnyebben fogadják el a tanácsokat, javaslatokat. 
Fontosnak tartjuk a kapcsolattartást, a szakszerű, hiteles információ közlést a szülőkkel.  Ezért 
létrehoztunk egy zárt csoportot, ahova rendszeresen írunk cikkeket, adunk tájékoztatást és tehetnek 
fel kérdéseket is a szülők nekünk. Ebben a formában valósítjuk meg a szülői edukációt, bízva abban, 
hogy  hiteles  forrásból tájékozódva a szülők megnyerhetőek együttműködő partnernereknek. A 
konzultáció lehetőségét is biztosítjuk a szülők számára. 
 
11.00 – 11.20 Szünet 
 
11.20 – 11.40 
Új utak a Péterfy Kórház Koraszülött Osztályán: a tágabb értelemben vett pszichopedagógusi 
munka a szülőgondozásban 
Törzsök-Connolly Éva, Péterfy Sándor Utcai Kórház – Rendelőintézet PIC II. Koraszülött Osztály 
pszichopedagógusi munka, szülőgondozás 
Nemzetközi felmérések azt mutatják, hogy a koraszülöttek száma emelkedő tendenciát mutat a covid 
világjárvány előtti elmúlt két évtizedben. Egy gyermek születése alkalmazkodást igényel a családtagok 
részéről, s a szülő-csecsemő kölcsönös egymásra hangolódás sikeressége közvetlen hatással van a 
csecsemő fejlődésére. Ennek felerősödik a jelentősége a 37. gesztációs hét előtt született 
koraszülöttek esetében, amikor a szülő-csecsemő kapcsolódást további külső és belső tényezők 
nehezítik.  
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Ezt a feladatot felismerve a Péterfy Kórház Koraszülött Osztályán évek óta zajlik annak a „jó 
gyakorlatnak” a kiépítése, amely a koraszülöttek orvosi ellátása és az élet védelme mellett a minőségi 
anya-gyermek, apa-gyermek kapcsolat kialakítására és fenntartására is teret biztosít. Ennek részeként 
az anyák folyamatos részvétele, a szoptatás támogatása, a kenguruzás, az apák szabad látogatása, s a 
rooming-in – jelentették az „alapszolgáltatások elemeit”, ugyanakkor hazai és külföldi példákon 
keresztül fokozatosan körvonalazódott annak az igénye is, hogy a szülők egy stabilabb 
szülőkompetenciával és konkrétabb jövőképpel távozzanak a kórházból. Eképpen a szülőknek a 
Péterfy NIC-II osztályán töltött hosszú heteit nemcsak a koraszülöttek gyarapodására, erősödésére 
szolgáló „köztes időnek”, hanem a szülő számára egy fontos rehabilitálódási időszaknak is 
tekinthetjük, amelyben szakszerű támogatás mellett objektív rálátást nyerhetnek az aktuális 
helyzetükre, újra tanulhatják az alkalmazkodást a koraszülött gyermekük speciális szükségletei 
mentén, új kompetenciákat sajátíthatnak el és nem utolsó sorban időt, támogatást kaphatnak a 
veszteségek feldolgozásához, új megküzdési stratégiák kialakításához.  
Ezt az összetett feladatot  az osztályon dolgozó integratív szemléletű orvos és ápoló kollégák mellett, 
a fokozatosan bővülő „Támogató Team” látja el. Eképpen a nem egészségügyi végzettségű szoptatási 
tanácsadó, pszichológus, gyógytornász munkatársak - mellett a pszichopedagógusok is fontos részét 
képezik az osztályos munkának. A pszichopedagógiai munka egyfelől magában foglalja a 
koraszülöttek utánkövetését, másfelől pedig a szülők támogatásában végzett aktív munkát a 
betegutat lekövetve az osztályra kerüléstől a hazamenetelig – és azon túl.  
Ma már számos kutatási eredmény elérhető a koraszülésben érintett anyák megnövekedett stressz- 
és traumakitettségének értelmezése kérdésében, amelyben a számos terhelő körülmény mellett az 
anyák strukturált támogatása a első hónapban protektív faktorként jelenik meg. Ebben a formálódó, 
fejlődő strukturált támogató munkában a pszichopedagógiai feladatkörök alapvető értéket 
képviselnek. Jelen előadás célja ezek bemutatása, a korlátok és perspektívák vázolásával együtt.  
 
 
11.40 – 12.00 
Az iskolapszichológus és a gyógypedagógus együttműködési lehetőségei serdülőkori fejlődési krízis 
esetén sajátos nevelési igényű tanulóknál 
Bozsikné Vig Marianna, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Tanárképző Intézet 
serdülőkor, identitáskeresés, családi reakciók, szakmaközi együttműködés 
Gyakran tapasztaljuk, hogy a serdülőkori krízis megjelenését sajátos nevelési igényű (továbbiakban 
SNI-s) gyerekek esetében vagy problémásabbnak látja a környezete, vagy figyelmen kívül hagyják a 
tüneteket. A személyiségfejlődésben fontos lenne az SNI-s tanulóknál is, hogy az első fejlődési 
krízisből megerősödve, a személyiségüket újra építve jöjjenek ki. 
A miskolci Martin János Szakképző Iskolában végzett iskolapszichológusi tevékenységem folytán 
szembesültem azzal, hogy a szülők a serdülőkori jellemzőket - amely a fejlődés velejárója -, nem 
veszik észre sajátos nevelési igényű gyermeküknél, a megjelenő tünetekre inkább problémaként 
tekintenek. Pl. Az addig jól kezelhető fiatalnál fellépő ellenállást inkább tekintik magatartászavarnak, 
mintsem az autonómia, az identitás fejlődésének. Az érzelmi leválást a családról maga a család nem 
engedi, tehát a serdülőkori főbb feladatok megoldásában a serdülő gátolt. 
A SNI-s serdülők ugyanúgy küzdenek önbizalomhiánnyal, negatív énképpel, mint nem SNI-s társaik. 
Ezek kezelése náluk még fontosabb. Azonban a serdülőkori kimenetben az eriksoni és a Marcia-féle 
identitásszintek közül az identitás elérése ritkán jelenik meg. Pedig a személyiség fejlődésben történő 
magasabb szintre lépés fontos lenne a társadalomba való beilleszkedés szempontjából is. 
Az előadásomban arra keresem a választ, hogy az énkép, az önbizalom fejlesztésének, az identitás 
szint elérésének milyen lehetőségei vannak SNI-s, ezen belül is leginkább autista tanulók esetében, és 
ebben hogyan tud együtt dolgozni a gyógypedagógus és az iskolapszichológus. 
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12.00 – 12.20 
POSZTTRAUMÁS JÁTÉK – A dühös kislány esete. A látható és a láthatatlan a játékterápiában. 
Dr. Eigner Bernadett, KapcsolatSzerviz Magánszolgáltatás 
pszichopedagógia, játékterápia, trauma, érzelmi és viselkedészavar 
A pszichopedagógia elsődleges célcsoportját képezik az érzelmi és viselkedészavarokkal küzdő 
gyermekek, fiatalok. A játékterápia nemzetközileg is ismert és elismert, bizonyítékokon alapuló 
módszer az érzelmi és viselkedészavarokat, alkalmazkodási, beilleszkedési nehézségeket mutató 
gyermekek megsegítésében. A nemzetközi szakmai társaságok, szakértők és szakcikkek különösen 
hatékonynak tartják a gyermek-és családközpontú megközelítéseket. A játékterápia módszereit a 
nemzetközi színtereken a segítő szakmák széles köre elsajátíthatja a szakmai szervezetekben, 
képzőhelyeken. Hazánkban a játékterápia kevéssé ismert módszer még. Saját, több évtizedes 
elméleti és gyakorlati módszertani munkásságom alapozta meg, hogy egyedi játékdiagnosztikai és 
játékterápiás módszert (Integratív Játékdiagnosztika és Játékterápia, IJDT) dolgozzak ki, és annak 
módszertanát a Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház szervezésében, szakmai támogatásával 
oktassam, az utóbbi években főleg online formában. Úgy tartom, az integratív játékterápiás módszer 
különösen hatékony eszköz lehet a gyógypedagógusok kezében, kifejezetten a pszichopedagógia 
szakirányon végzett szakemberekében. Az externalizáló vagy internalizáló zavarokban megmutatkozó 
viselkedéses tünetek mögött gyakran feltáratlan a rejtett, tudattalan meghatározottságú elemekből 
álló pszichés és pszichoszociális rendszer, a gyermek belső világának és környezeti hatótényezőinek, 
valamint azok interakcióinak megértése kulcsfontosságú a kezelésben. Ezt sokszor még nem veszi 
kellően figyelembe a szakma, ezért gyakran előfordul, hogy a klasszikus osztályozási rendszerek 
kategóriái lesznek a gyermekek állapotának diagnosztikus címkéi, és az érzelmi-szociális fejlettségét, 
képességeit, személyiségjellemzőit nem vizsgálják. Ez így nem ad kellő segítséget a gyermek 
megértéséhez és a hatékony kezeléshez, segítségnyújtáshoz. Egy óvodás kislány esetének fókuszált 
bemutatásával szeretnék rávilágítani arra, hogy a kislány dühös reakciói, kihívást jelentő 
viselkedésproblémái mögött milyen traumák, feldolgozatlan konfliktusok, ártalmas környezeti 
hatások vannak, melyek a kislány megküzdési próbálkozásainak hátterét jelentik. Bepillantást adok a 
gyermek játékterápiájának meghatározó, esetenként felkavaró és katartikus jeleneteibe, a 
játékterápiás eszköz-és módszertár elemeibe. A játékterápia sokszor azt a célt is szolgálja, hogy a 
korai, hiányokat, traumákat, konfliktusokat tartalmazó személyközi környezeti hatásokat feltárjuk, és 
a játékban átdolgozzuk. Ehhez szükséges a korai szülő-gyermek kapcsolat és kapcsolati zavarok, 
traumatizáció folyamatainak alapos ismerete. Ebben nyújt segítséget nemrég megjelent könyvem, a 
Korai szülő-gyermek kapcsolat, a Móra Kiadó gondozásában, mely egyúttal a Játékterápia szakmai 
módszertani sorozat első kötete is. A diagnosztikus hipotéziseink felállításához, a gyermek 
működésmódjának, megküzdési módszereinek megismerésében segít a Játékterápia 2. kötete, az 
Érzelmi és viselkedészavarok, pszichopedagógia c. könyv, mely kifejezetten a bio-pszicho-szociális 
szemléletű, fejlődési pszichopatológiai megközelítésű pszichopedagógia szemszögéből készült. A 
dühös kislány esete mindezekre a korszerű szakmai kérdésekre, elhanyagolt területekre, felmerülő 
kérdésekre ad pontos válaszokat, illusztrációt. 
 
12.20 – 12.40 
A gyermekvédelme szakellátásban megjelenő ellátottak helyzete a pszichopedagógiai vizsgálatok 
tükrében 
Szabó Andrea, Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területi 
Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
gyermekvédelmi szakértői bizottság, különleges szükséglet, speciális szükséglet, kettős szükséglet 
A gyermekvédelem és a gyermekvédelmi, gyámügyi igazgatás egy olyan egymásra épülő, komplex 
terület, amelynek elemei horizontális és vertikális egymásra, illetve egymás mellé épülésében 
elkülöníthető a szolgáltatás és a hatósági munka, valamint az alapellátás és a szakellátás rendszere. 
A gyermekvédelem rendszerének egy egységként értelmezésekor az egyes ellátási formák szoros 
egymásra épülése tapasztalható. A 25 éve elfogadott gyermekvédelmi törvény, a gyermeki jogok és a 
gyermekvédelem komplex rendszere egymással elválaszthatatlan egységet alkotva erősítik a 
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gyermekvédelem egyik legfontosabb alapelvének, a gyermek mindenek felett álló (legjobb) 
érdekének érvényre juttatását.  
A gyermekvédelmi szakértői bizottságban a gyógypedagógiai vizsgálataim, mint egyfajta tükör 
alkalmazásával és a belső adathálózat ill. a KSH adatokkal történő összevetéseken keresztül 
rávilágítani szeretnék az alapellátás keretein túlmutató, a saját családjukból kikerülő gyermek és 
fiatalkorú ellátottak pszichoszociális fejlődési sajátosságaira, továbbá a nevelési – gondozási 
szükségléteit is figyelembe vevő rehabilitációs lehetőségekre.   
Az együttgondolkodás kérdései:  
-  Melyek a gyermekvédelmi szakellátás rehabilitációs lehetőségei? 
-  Milyen módon gondolható újra a hátránykompenzáció csökkentése?  
-  Mennyire optimalizálja az ellátott fejlődését a társszervekkel történő intenzívebb szakmai 
együttműködés?  
-  Mennyire egységes az ágazaton belüli/ágazatok közötti szakmai szemlélet? 
 
12.40 – 13.20 Ebédszünet 
 
13.20 – 13.40 
A szociális kompetencia fejlesztése óvodás korban – az SNI elfogadására irányuló 
szemléletformálás 
Jaskóné dr. Gácsi Mária, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Tanárképző Intézet 
érzékenyítés, felsőoktatás, óvodapedagógia, SNI, szociális kompetencia 
A másság elfogadását már a korai életszakaszban el kell kezdeni. A családnak nagy szerepe van 
abban, hogy gyermekeiből mennyire elfogadó ember válik. 
A későbbi életszakaszokban a bölcsőde az óvoda, majd az iskola nyújtja azt a szociális közeget, 
amelyben a gyerekek a pozitív mintákat interiorizálhatják. Ahhoz, hogy az SNI-s gyermekeket 
könnyben elfogadják, elsőként a legfontosabb tényező a szemlélet megváltoztatása. Gyermekeknél 
az óvodai mindennapok során segíthet, ha informáljuk és bemutatjuk az SNI-s gyermekeket. Fontos, 
hogy a szülőkben is a pozitív szemléletmód kialakítása. Gyermeknél könnyebben kialakul a pozitív 
szemlélet, ha ők is megtapasztalják az SNI-s gyermek helyzetét (Meggyesné és Máténé, 2013). Fel kell 
hívni a társdalom figyelmét az SNI-s személyekre. A tisztelet és a megértés hozzájárul a befogadáshoz 
és a társadalom formálásához. Fontos, hogy a társadalom megismerje az egyes fogyatékossági 
területeket. Kívánatos ebben a kontextusban az is, hogy az óvodapedagógusok ebben a tekintetben 
képzettek legyenek; így segítve a sérült gyermekeknek beilleszkedni és egyenrangúvá válni. 
A szociális érzékenyítésre gazdag módszertani repertoár áll az óvodapedagógusok rendelkezésére, 
ám fel kellene ismernie ennek szükségességét és jelentőségét, és munkájuk során élni ezek 
alkalmazására.  
Fontos lenne, hogy helyet kapjon ez a téma már a felsőoktatásban is, hogy az óvodapedagógusok úgy 
lépjenek ki a gyermekek közé, hogy tudjanak szakmai segítséget nyújtani az SNI-s gyermekek 
számára. 
Előadásomban nem csupán arról kívánok beszélni, hogy milyen gazdag módszerek léteznek a címben 
nevezett téma tekintetében, hanem arról is, hogy mennyire időszerű az óvodapedagógusok 
gyógypedagógiai ismereteinek megalapozása; egy újfajta óvodapedagógus képzés kialakítása. 
 
13.40 – 14.00 
A tanulói státusz hatása a tanulók teljesítményére 
Dr. K. Nagy Emese, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Tanárképző Intézet 
komplex, instrukció, státuszkezelés, esélynövelés 
Az osztályrangsor kialakítását több tényező befolyásolhatja, mint amilyen például a tantárgyi tudás, 
az anyagi helyzet, a külső megjelenés, vagy az etnikai hovatartozás. Ezek a tulajdonságok egyeseket 
magasabb, másokat alacsonyabb státuszba helyeznek. Hierarchikus egyensúly esetén a rangsorban 
lejjebb elhelyezkedők elfogadják a fennálló rangsort, kiszolgálják a náluk fentebb elhelyezkedőket, 
míg az ellentétes réteg elismerést és engedelmességet vár el (K. Nagy 2021). Az egyensúlyban 
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változás következik be abban a pillanatban, amikor az alacsonyabb státuszúak reményt látnak vagy 
esélyt kapnak a rangsor megváltoztatására. Előadásomban arra kívánok rámutatni, hogy egy 
státuszkezelő metódus segítségével az alacsony és a magas státuszú tanulók a tanórai csoportmunka 
során milyen mértékben veszik ki részüket az órai tevékenységekből, illetve, ez a részvételi 
gyakoriság kapcsolatban van-e a tanulók alacsony, illetve magas státuszával, sőt, a státuszok 
közeledésével. 
Az előadásom témáját képező, az amerikai Stanford Egyetem által kidolgozott Complex Instruction, 
majd hazai körülményekhez igazított, innovációként létrejött Komplex Instrukciós Program (K. Nagy 
2007, 2012, 2015, 2021) olyan tanítási eljárás, amely lehetővé teszi a tanárok számára a magas szintű 
csoportmunka szervezését olyan osztályokban, ahol a tanulók közötti tudásbeli különbség és 
kifejezőkészség tág határok között mozog, és az osztályban végzett munka eredményeként a 
hátrányos helyzetű tanulók leszakadását lassítja, illetve megakadályozza. A módszer célja minden 
gyermek tudásszintjének emelése, és sikerélményhez juttatása az osztálymunka során. 
A Komplex Instrukciós Programot alkalmazó iskolák tudásban heterogén összetételű osztályaiban az 
eltérő státuszú tanulóknak a tanórai csoportmunka során megmutatkozó tevékenységét vizsgáltam. 
Eredményeképpen, kutatási outputtal támasztom alá, hogy a tanár irányító szerepének 
csökkenésével a tanulók közötti fokozottabb együttműködés egyrészt lehetővé teszi a tanulók 
számára, hogy a feladat megoldása közben felismerjék az alacsony státuszú társak kompetenciáját, 
másrészt a Komplex Instrukciós Program interaktív feladatai alkalmat adnak az alacsony státuszú 
tanulók ismereteinek, készségeinek a fejlesztésére és a személyes attitűdjeik formálására. Mivel a 
Programnak megfelelően a heterogén csoportok összeállításának szempontja az intelligencia és a 
képesség szerinti sokszínűség, ezért azt vizsgáltam, hogy a tanórán, a tanulói csoporton belül az 
alacsony státuszú gyerekek milyen intenzitással dolgoznak együtt a magasabb státuszú társaiakkal, és 
a Program kívánalmainak megfelelően bekövetkezett-e a minden tanuló tekintetében kimutatható, 
eredményes tudáshalmozódás. Méréssel támasztom alá, hogy az alacsony és a magas státuszú 
tanulók a csoportmunka során milyen mértékben veszik ki a részüket az órai tevékenységekből, 
illetve, hogy ez a részvételi gyakoriság kapcsolatban van-e a tanulók alacsony, illetve magas 
státuszával. 
 
14.00 – 14.20 
A diszkalkulia azonosításától a beavatkozásig 
Szabó Ottilia, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézmény 
diszkalkuliaprofil, komplex diagnosztika, stresszmentes cselekvési tér 
A gyermekek, serdülők és felnőttek 3-7%-a érintett a diszkalkuliában. A számlálás és a számítások 
hiányossága az iskolai, a munkahelyi, mindennapi szociális-érzelmi jólét gátjaként növeli a komorbid 
mentális zavarok kockázatát. A fejlődési diszkalkulia rendkívül összetett folyamatáról egyre többet 
tudunk. Az állapotot jellemzi a neurológiai és kognitív eltérés, a moduláris működések 
integrációjának sérülése, melyek a matematikai készségfejlődést negatív irányba befolyásolják.  A 
diszkalkulia veszélyeztetett gyermekek korai felismerése és szükségleteik megfelelő támogatása 
érdekében elengedhetetlen a „jól működő” diagnózis felállítása. A diszkalkuliaprofil azonosításától a 
beavatkozás meghatározásáig érvényesülnek azok a minőségi, mennyiségi és metodikai szempontok, 
amelyek elsősorban a szakértői bizottsági tevékenységben való szemléletváltásból erednek. 
Figyelembe véve a diszkalkulia etiológiai felfogását, valamint az érintett funkciók károsodását, a 
szakértői vizsgálat komplexitása a megfelelő eljárások tudatos kiválasztásában tükröződik. A 
holisztikus szemléletű diagnosztika tervezéséhez széles spektrumú az adatgyűjtés. A feltárás többféle 
eljárással és információforrás használatával történik. A vizsgálati környezet jellemzője a pozitív, 
stresszmentes cselekvési tér. A neuropszichológiai mérés során (a figyelem, a tanulási és emlékezeti, 
valamint verbális, vizuális információfeldolgozása) ad információt, a gyógypedagógiai vizsgálat során 
a számérzék komponensei (a számlálás, a számösszehasonlítás, a folyékony matematikai tudás, a 
mentális számolás, a kvantitatív érvelés) minőségi és mennyiségi mutatói a mérvadók. Az 
értékelésből származó releváns információk definiálják, mik támasztják alá, verzus zárják ki a 
diszkalkulia diagnózist, a gyermek sokirányú támogatási szükségletét. 
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14.20 – 14.40 Szünet 
 
14.40 – 15.00 
Evolúciós ugrás az SNI?  
Dr. Komjáthy Zsuzsanna, gyógypedagógus 

evolúció és társadalom; digitális társadalom kihívásai; oktatási rendszer és evolúció; mit és 

hogyan tanítsunk; evolúciós ugrás, vagy SNI 
A Központi Statisztikai Hivatal adatait tekintve, az elmúlt tíz évben jelentősen megnövekedett a 
sajátos nevelési igényű gyermekek száma hazánkban. Az aggasztó jelenség okát úgy vélem, hogy több 
nézőpontból is szükséges lenne vizsgálni, többek között, mint élő – kutatási problémát – annak 
megelőzésére, hogy a 21. század ne az „SNI évszázadaként” írja be magát a magyar 
pedagógiatörténetbe.  
Előadásomban elsősorban azokra a társadalmi, kulturális, változásokra szeretnék fókuszálni, melyek 
folyamatos módosulásokat eredményeznek a képességeink rendszerén belül, a tanuláshoz szükséges 
kognitív képességekben is. Az általános iskolák jelenlegi tananyag és követelményrendszere nem tud 
a 21. század kihívásaival együtt változni, haladni, a gyermekek többségének, ezen belül a sajátos 
nevelési igényű gyermekeknek sem megfelelő színvonalú oktatási rendszert felállítani, és 
működtetni.  
Az egyre emelkedő létszáma a tanulási problémákkal küzdő gyermekeknek – úgy vélem, újra 
gondolásra érdemesíti nem csak a sajátos nevelési igényű gyermek fogalmát, hanem ezzel 
párhuzamosan annak az oktatási rendszernek a működési mechanizmusa is, mely ezt a tanulói 
réteget integrálja. 
 
15.00 – 15.20  
Lemorzsolódási veszélyeztetettség és sajátos nevelési igény összefüggései (Egy kezdődő kutatás 
bemutatása) 
Frankné Mészáros Boglárka Fanni, Csillagfürt Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő 
Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény Tornanádaskai Tagintézménye 
sajátos nevelési igény, hátrányos helyzet, lemorzsolódási veszélyeztetettség, tudásbeli veszteség 
Gyógypedagógiai tapasztalataim és szakmai ismereteim alátámasztják azon kutatásokat (Dunn, 
Chambers, Rabren, 2004; Vargáné Mező, 2008; Szekeres, 2014), amelyek megállapítják, hogy a 
sajátos nevelési igényű fiatalok körében magas a lemorzsolódással veszélyeztetett, valamint az 
iskolát végzettség nélkül elhagyók aránya.  
A Europe 2020 stratégia legfontosabb célkitűzése volt a korai iskolaelhagyók arányának csökkentése. 
Ezt a célt sikerült az Európai Unió tagországaiban megvalósítani, viszont a végzettség nélküli 
iskolaelhagyás problémája nem oldódott meg. Az EU Szakpolitika ajánlása a jövőt illetően az oktatási 
rendszer marginalizált csoportjainak vizsgálata, valamint ezen csoportok lemorzsolódásának 
csökkentése, társadalmi integrációjuk elősegítése. Ennek az ajánlásnak megfelelően vizsgálom 
kutatásom során a hátrányos helyzetű és nem hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű fiatalok 
lemorzsolódási veszélyeztetettségét. Az a tény, hogy a hazai kutatások nem részletezik a sajátos 
nevelési igény különböző diagnosztikus kategóriáiba tartozó fiatalok lemorzsolódási 
veszélyeztetettségét, arra indított, hogy megvizsgáljam a lemorzsolódási veszélyeztetettséget az SNI 
különböző diagnosztikus kategóriáiban - figyelembe véve a tanulók szociokulturális helyzetét is - 
valamint feltérképezzem azokat a módszereket, jó gyakorlatokat és támogató intézményeket, 
amelyeket az Észak-Magyarország régióban alkalmaznak ezen fiatalok lemorzsolódásának 
csökkentése érdekében.  
Kutatásom célja - az iskolai oktatás sikeresebbé tétele érdekében - feltérképezni a sajátos nevelési 
igényű, hátrányos helyzetű és nem hátrányos helyzetű fiatalok lemorzsolódásának hátterében álló 
nevelés-oktatási, társadalmi, demográfiai, etnikai, szociális és egyéni sajátosságokat, 
összefüggéseket, valamint bemutatni azokat az eszközöket, módszereket és támogató 
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intézményeket/szolgáltatásokat, amelyek az Észak – Magyarország régió sajátos kihívásai és 
nehézségei ellenére sikeresen csökkenthetik a lemorzsolódást.  Ezzel iránymutatást adnék a 
felnövekvő nemzedék sikeres és eredményes képzéséhez. 
 
15:20 – 15:40 
Ki tanít kit? Változó generációk változatos kommunikációja a kibertérben (is) 
Dr. Osváth Andrea, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, ATTI 
igen kommunikáció, személyiség és virtuális tér kapcsolata, közösségi oldalak használata, 
mobilfüggőség 
Miért aktuális most is a sokat hallott kijelentés: „Ez a generáció más, mint mi voltunk!”? Segíti-e a 
gyermekkori mértéktelen IKT-használat az Alfa-generáció digitális kompetenciafejlesztését, miért 
nem olvasnak kevesebbet a mostani Z-sek az előző generációkhoz képest, hogyan kommunikálnak 
egymással, miért romlik rohamosan az íráskészség és szövegértelmezés, hogyan befolyásolja a 
virtuális térben való állandó jelenlét a személyiséget? Előadásomban a fenti kérdésekre keresem a 
válaszokat. 
 
15.40 – 16.00 
„Rejtett kiválóságok. Az ADHD hatása felnőttkorban az érintettek életére” című könyv bemutatása 
Dr. Szücs Marianna, ELTE BGGYK, Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet 
munkahelyi nehézségek, párkapcsolati problémák, szülőség, támogatási szükségletek, a diagnózis 
hatása felnőttkorban, megküzdés 
2020 nyarán fejeződött be „Az ADHD hatása felnőttkorban az érintettek életére és társadalmi 
integrációjára” című, két évig tartó kutatásom. A fogyatékosságtudomány egyik fő elvének 
megfelelően participatív kutatást végeztem; az érintetteket kérdeztem meg, vontam be a kutatásba, 
az ő „hangjukat”, gondolataikat és tapasztalataikat mutattam be és elemeztem elsősorban. Kvalitatív 
módszerrel dolgoztam, kutatási eszközöm a részben strukturált interjú volt. 30 fő, különböző korú 
(21-55 év közötti), ADHD diagnózisával rendelkező felnőttel készítettem átlagosan másfél órás, 
részben strukturált interjút. A diktafon segítségével rögzített, szó szerint legépelt és kielemzett 
interjúanyag terjedelme összesen 844 oldalt tett ki. A figyelemhiányos hiperaktivitás zavart nem 
orvosi kérdésnek, nem egyéni meg nem felelésnek tekintettem, hanem az emberi jogi modell 
szemléletét képviselve társadalmi kontextusba helyeztem. 
A kutatás fő célkitűzése leíró, problémafeltáró, valamint az érintett emberek és családtagjaik számára 
segítő, ismeretterjesztő szándékkal a következő kérdések megválaszolása volt: 
• Miket tartanak maguk az ADHD-val diagnosztizált emberek a szindróma olyan pozitív 
tulajdonságainak, amelyek a másságból erednek illetve következnek? 
• Milyen nehézségekkel küzdenek kutatásban résztvevő, ADHD szindrómában érintett 
felnőttek munkahelyükön, kereső tevékenységük során?  
• Milyen párkapcsolati problémák mutathatók ki az ADHD-val diagnosztizált felnőttek 
esetében? 
• Milyen nehézségekkel küzdenek a nevezett szindrómával élő szülők? 
• Milyen pozitív és negatív hatással járt a megkérdezett szülők önmagukról való további 
gondolkodására, illetve milyen érzéseket váltott ki belőlük az ADHD-diagnózis felállítása? 
• Milyen módszerek, eszközök segítségével küzdenek meg a kutatásban résztvevő felnőttek a 
szindróma okozta nehézségekkel? 
• Milyen segítségre lenne szüksége az ADHD-val diagnosztizált embereknek az érintettek 
megítélése alapján a társas környezet részéről? 
Mivel magyar nyelven ez idáig nem készültek hasonló szempontokat vizsgáló írások ebben a 
témakörben, munkám hiánypótlónak tekinthető. 
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar a kutatás, valamint a vonatkozó német, angol és magyar 
nyelvű szakirodalmi munkák anyagából készült „Rejtett kiválóságok. Az ADHD hatása felnőttkorban az 
érintettek életére” címmel könyv formájában adja ki ezt a munkát a közeljövőben. A könyv 
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fontosabb, a pszichopedagógusok munkájában is hasznosítható témáinak, valamint - a rendelkezésre 
álló rövid idő függvényében - néhány kutatási eredmény ismertetését tartalmazza előadásom. 
 
16:00-16:20 
Sajátos nevelési igényű tanulók a tanodában 
Meleg Attila, Csillagfürt Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő 
Nevelést-Oktatást Végző Iskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
Tornanádaskai Tagintézménye 
sajátos nevelési igény, tanoda, hátránykompenzáció, oktatás, nevelés 
Az iskola oktatási rendszerében fokozódó diszfunkcionális működés miatt egyre inkább szükség van a 
közoktatási rendszeren kívül működő hátránykompenzáló és esélyteremtő nevelésre, illetve 
oktatásra. Az általános iskola a hátrányos helyzetű és roma tanulók sajátos szükségleteihez nem tud 
alkalmazkodni megfelelően, így lehetőség szerint egy eltérő szemléletű intézmény ellensúlyozó 
tevékenységére van szükség esetünkben tanodára. A 90-es években jelentek meg az első tanodák 
Magyarországon, majd 2003. szeptember 1-jétől hatályos közoktatási törvényben nevesítik a 
tanodát. A tanodai oktatásban is jelen vannak a sajátos nevelési igényű tanulók, akiknek speciális 
szükségleteiket figyelembe véve végezzük fejlesztésüket. Dolgozatom célja bemutatni a tanodákban 
tanuló sajátos nevelési igényű gyerekkel való foglalkozást, oktatást és nevelést. Bemutatom a 
tanodák módszertani megközelítését és annak gyakorlati alkalmazását. A járvány idején a társadalmi 
keretek és lehetőségek bizonyos szinten bekorlátozódtak, míg más szinten kibontakoztak. A 
hagyományos tanítási és foglalkozási modell háttérbe szorulásával és korlátozásával kerestük a 
lehetőséget, hogy a gyerekek fejlődése és fejlesztése minél kevesebb hátratételt szenvedjen. 
 
16:20-16:40 
Etikai tartalmak a pszichopedagógiai szakirányos képzésben 
Dr. Hell Judit, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 
a segítő személy moralitása, általános és szakmai etika, erények, normák, értékek, együttműködésre 
épülő (kooperatív) gyógypedagógiai tevékenység 
A pszichopedagógiai segítő hivatás gyakorlásának komplex elméleti és tapasztalati tudás 
megszerzésén kell alapulnia. Az életpályára való felkészítés során a hallgatók a pszichológiai, 
szociológiai, gyógypedagógiai, neveléstudományi és egyéb rokon tudományok alapismereteinek 
elsajátítása mellett filozófiai és etikai stúdiumokat is folytatnak.   A segítő hivatást választó egyénnek 
kiváltképpen magas ethoszú személynek kell lennie épp kliensei sajátos helyzete, adottságai, 
képességei, specifikus lelki – érzelmi - magatartásbeli tulajdonságai miatt. A képzés során ki kell 
emelnünk az e téren leginkább releváns individuális etikai erényeket, és azokat a nyugati kultúrában 
kiformálódott és a demokratikus társadalmi együttélési keretek között megkívánt általános emberi 
normákat és értékeket, amelyeknek követése elengedhetetlen a segítő számára munkájának 
eredményes és felelős végzése érdekében. A hallgatók megismerkednek a gyógypedagógiai szaketika 
tudástartalmaival, így a tevékenységüket normatív módon meghatározó szakmai etikai kódex 
elvárásaival is. Konkrét esetelemzések útján tekintjük át, hogy a segítő – kliens – család – iskola – 
tágabb társadalmi közeg viszonylatában az egyes élethelyzetekben előálló szakmai és morális 
természetű problémák mely értékek, erények, normák alkalmazására, milyen segítői attitűd 
megnyilvánítására hívják fel a hivatás gyakorlóját. Az előadás a fentebb vázolt etikai képzési program 
néhány elemét kívánja szemléletes módon konkretizálni. 
 
16:40-17:00 
A viselkedészavart mutató tanulók jogi helyzete, a rajuk vonatkozó jogi szabályozás és joghoz való 
viszonyuk, különös tekintettel a fegyelmezés kérdéskörére 
Reményi Tamás, ELTE BGGYK, ELTE PPK NDI 
emberi jogok, viselkedészavar, iskolajog 
A viselkedészavart mutató tanulók köznevelési rendszerben való helyzetét vizsgálva fontos 
kiindulópont, hogy a gyermekjogok szemszögéből közelítsünk ahhoz, hogy miként biztosított 
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számukra a megfelelő oktatáshoz való jog. Kutatásunk során megvizsgáljuk, hogy a viselkedészavart 
mutató tanulók esetében valóban az egyetlen módszer-e a fegyelmezés. Figyelembe veszik-e a 
köznevelési szabályozók és a fegyelmi eljárások protokoljai a viselkedészavarok sajátos tüneteit és a 
viselekedészavarok kialakulásásnak egyedi okait? Kutatásunk során ehhez elsősorban a nemzetközi 
kutatásokat veszünk alapul. A nemzetközi egyezményekben megnevezett jogok tekintetében azt 
vizsgáljuk, hogy miként valósulnak meg kifejezetten a viselkedészavart mutató tanulók inkluzív 
(befogadó) oktatási lehetőségei tekintetében. Kulcskérdésünk, hogy a tipikusan fejlődő tanulók 
számára létrehozott oktatási rendszerben ténylegesen meg tud-e valósulni a viselkedészavart mutató 
tanulók számára is a befogadás és az megfelelő hatékonyságú tud-e lenni? Az érintett személyek 
jogait nem csupán szűken, az oktatásra értelmezzük, de vizsgálatunk tárgyává tettük a 
viselkedészavart mutató tanulók egészségügyi ellátását (pszichiátriai diagnózis, gyógyszeres kezelés) 
érintő jogi szabályozást, valamint az oktatási rendszerben gyűjtött tapasztalatok, a kriminalizálódás 
lehetőségének és a büntetőjog összefüggéseit. 
 
17:00-17:20 
A pszichopedagógus kompetenciái az iskolai bántalmazás során. Mit tehet a szakember, mit 
tehetnek a szakemberek? 
Dr. Egri Tímea, Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Tanárképző Intézet 
iskolai bántalmazás, bullying, pszichopedagógus 
Az iskolai bántalmazás, erőszak, zaklatás, bullying az elmúlt két évtizedben vált igazán kutatott 
területté. Ma már többet tudunk arról, hogyan is lehet a bullying, a zaklatás ellen tenni. Egyre több 
program irányul a bullying megelőzésére, kezelésére, prevenciójára.  A bántalmazást is egyszerűbb 
megelőzni, mint kezelni. Ebben nagyon fontos szerepe van a pedagógus, iskolapszichológus, 
gyógypedagógusok szakembereknek. A gyógypedagógusok között különösen a pszichopedagógia 
szakiránnyal rendelkezők azok, akik célirányos felkészítést kapnak az iskolai kortársbántalmazás 
azonosítása, felismerésére és a kezelési lehetőségei kapcsán. Felkészítést kapnak arra, hogy a 
konfliktuskezelési stratégiák megismerése és tudatos kezelése által hogyan kerülhetik el a veszélyes 
helyzeteket, vagy hogyan védekezhetnek, ha már belekerültek egy konflktusba, probléma helyzetbe. 
Ilyen és hasonló esetekben nem csak az érintett gyermekekkel, osztállyal kell a kapcsolatot tartani a 
szakembernek, hanem a szülőkkel is, így érdemes szülőcsoportokat szervezni a téma kapcsán. Fontos 
mind a szülőknek, mind a gyermekeknek bemutatni és megtanítani az asszertív, erőszakmentes 
kommunikációt, az ehhez kapcsolódó ismereteket. A megelőzés szempontjából kiemelendő, hogy az 
iskolákban több oktató-felvilágosító elemet tartalmazó foglalkozást szükséges szerveznie bullying 
témakörben. Ezt a munkát segíti a pszichopedagógus is, aki együttműködik az iskola vezetésével, a 
pedagógusokkal, szülőkkel és más segítő szakemberekkel is a viselkedési problémák csökkentése és 
kezelése érdekében. 
 
A szakosztályi program zárása. 
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Súlyosan és halmozottan fogyatékosokat segítők szakosztálya 

Szakosztályvezető: Zahoránszky Mária 

Helyszín: A/6. épület földszint XVIII. előadó  

 

9.00 –9.20 – 9.40  
Szakmai és módszertani fejlesztések a fejlesztő nevelés-oktatásban  
dr. Márkus Eszter (ELTE BGGYK egyetemi docens) 
A fejlesztő iskolai oktatás 2006-ban indulhatott el, amit 2011-2014 között fokozatosan váltott fel a 
2011. évi köznevelési törvény szerint létrehozott fejlesztő nevelés-oktatás. Szakmai tartalmát 
tekintve a két iskolai ellátás között nem nagyon található különbség, hiszen az Irányelv szerkezetében 
és a tartalmi szabályozásában is gyakorlatilag megegyezik mindkét ellátási formában. Komoly 
változást hozott, hogy a fejlesztő nevelés-oktatás már nem pedagógiai szakszolgálati tevékenység, 
hanem a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények feladatellátásába került. A fejlesztő nevelés-
oktatáshoz történő egyenlő esélyű hozzáférés sajnos csak kevéssé javult az eltelt 8 évben - bár a 
feladatellátási helyek száma némileg emelkedett -, a saját iskolában erre a célra létrehozott 
csoportban való, heti 20 órás oktatás még mindig csak a tanulók fele számára hozzáférhető. 
Ugyanakkor a gyógypedagógiai nevelési oktatási intézmények falai között komoly szakmai 
fejlesztések zajlottak, különösen az elmúlt 4-5 évben, az EFOP-3.1.6-os európai uniós pályázati 
támogatásoknak köszönhetően. Az előadásban röviden áttekintjük a fejlesztő nevelés-oktatás 
jelenlegi helyzetét és hozzáférhetőségét, és némi áttekintést adunk az ország különböző pontjain 
kidolgozott szakmai, módszertani fejlesztésekről. A komplex gyógypedagógiai fejlesztésen belül az 
élménypedagógia, a projektmódszer adaptált változata, a projekthetek tervezése stb. mind segítik a 
fejlesztő nevelés-oktatás egyre tudatosabban tervezett gyógypedagógiai nevelő-oktató munkáját. Az 
összefoglalás nem törekszik a teljességre, de a szakmai fejlődés irányait igyekszik bemutatni, mintegy 
fel is vezetve a következő előadásokat, melyekből további részleteket ismerhetünk meg a fejlesztő 
nevelés-oktatás legújabb eljárásairól és az azokhoz kapcsolódó kutatásokról egyaránt. 
 
9.40 – 10.00 –10.20  
A hidroterápia közvetlen hatásai és a terápiához felhasználható eszközök   
Ácsné Varga Renáta (egyetemi hallgató) - Gottlaszné Pistyúr Ildikó Veronika (egyetemi hallgató) - dr. 
Berencsi Andrea (ELTE BGGYK egyetemi docens) - dr. Márkus Eszter (ELTE BGGYK egyetemi docens) 
súlyosan-halmozottan fogyatékos, hidroterápia, pozitív hatások - mozgásfunkciók, hangulat, 
aktivitás, játékgyűjtemény, főbb fejlesztési területek, kádas hidroterápiás foglalkozás, játék, 
motiváció 
Összefoglalás: Az előadásban ismertetjük a súlyos-halmozott fogyatékosság és a hidroterápia 
fogalmát, illetve a köztük lévő kapcsolatot. Bemutatunk két gyógypedagógiai intézményt és a 
kutatásba bevont két csoportból tanulókat és az intézményben végzett hidroterápiás foglalkozások 
menetét. Valamint a kutatáshoz felhasznált módszereket és a foglalkozások során elvégzett 
méréseket. Kitérünk a mérések eredményeire és az ebből levont következtetéseinkre, hogy a 
hidroterápia pozitív hatása kimutatható a súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók 
mozgásfunkcióiban, hangulatukban, aktivitásukban. A dolgozat második részében ismertetjük a 
célcsoportunkhoz készült elméleti játékgyűjteményt, mely specifikusan kádas hidroterápiás 
foglalkozásokhoz lett összeállítva, a főbb fejlesztési területek figyelembevételével. A játékos 
tevékenységnek, a játéknak a vízben is meghatározó szerepe van, jól kapcsolható a hidroterápiás 
foglalkozáshoz, fejlesztve a szociális, motoros és kognitív képességeket. Azt tapasztaltuk, hogy a víz 
hatásai és a vízben végzett tevékenységek kölcsönösen fokozzák egymást, a víz izomlazító hatására az 
izmok görcsössége, spaszticitása oldódik, ezért könnyebb lesz a mozgástevékenység és ha könnyebb 
a mozgástevékenység, a tanuló is motiváltabb lesz további feladatok elvégzésére. 
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10.20 – 10.40  
A komplex kommunikációs igényű gyermekek nyelvfejlődésének speciális kérdései a kórházi 
rehabilitációs munka tükrében  
Miksztay-Réthey Brigitta (AAK Szakértő), Takaró Csenge Dorottya (MRE Bethesda Gyermekkórház 
gyógypedagógus) 
A MRE Bethesda Gyermekkórházának Rehabilitációs osztályán ellátott gyermekek logopédiai és AAK 
támogatása során nagyon széles spektrumával szembesülünk a gyermekek igényeinek és 
szükségleteinek. Az ellátott gyermekek életkora 0-18 év közötti, sérülésük lehet veleszületett vagy 
szerzett: stroke, mérgezések, baleseti sérülések (akut szakasz során akár coma, vigil coma).  
Az ellátás során az adott nyelvfejlődési szint megállapítása, hosszú és rövidtávú terápiás cél felállítása 
során figyelembe kell venni nem csak azt, hogy a gyermek mennyi időt tölt az osztályon és mikor 
találkozunk vele újra, de a sérülés típusából adódó egyéb tényezőket is. A kommunikációs és 
logopédiai felmérés során meg kell állapítani a gyermek értelmi képességét, beszédhallását, 
beszédértésért, expresszív és receptív beszédét is. Sok esetben ezt erősen befolyásolja a 
hospitalizáció, az ingerszegény környezet, általános tájékozottság hiánya és a korábbi beszűkült 
fejlesztések hatása. Sok esetben ezeket a felméréseket többször is el kell végezni az állapotváltozás 
miatt, ami akut sérülés utáni szakaszban szinte folyamatosan változó is lehet. A támogatás során nem 
elég a megértés az az önkifejezés biztosítása, amihez napirendi és kommunikációs eszközöket 
biztosítunk szükség esetén, mert sok esetben a folyamatos fejlődés monitorozására is alkalmunk 
nyílik. Az előadás során konkrét esetek ismertetése mellett a CCN gyermekek nyelvfejlődési 
(szótanulása, morfológiai, szintaktikai és pragmatikai) szintjének bemutatása mellett a tipikus 
nehézségeket ismertetünk, melyeket az ellátás során tapasztaltunk. Külön kiemelve, hogy a képi 
kommunikációt használó kisgyermekek kommunikációs és nyelvfejlődési nehézségeit, melyek a 
későbbi iskolai előmenetelt is befolyásolják. 
 
10.40 – 11.00  
A multiszenzoros fejlesztés 21. századi lehetőségei a fejlesztő nevelés-oktatásban - „DigiMóka”, 
mint jó gyakorlat bemutatása a Miskolci Éltes EGYMI-ben  
Borza Barbara (Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és EGYMI munkaközösség-vezető)  
A „DigiMóka” – digitalis feladat- és játékgyűjtemény tervezése és kidolgozása során egy olyan digitális 
anyag elkészítése volt a célunk, mely a fejlesztő nevelés-oktatás pedagógiaiprogramjának 
megfelelően, a fejlesztés irányelveit szem előtt tartva, újszerű és sokoldalúan használható eszköze 
lesz az iskolai mindennapoknak. A gyűjtemény 4 témakörben összesen 200 feladatot tartalmaz, 
melyek mindegyikéhez integrált használati útmutató és leírás készült, néhány ötlettel kiegészítve. A 
tervezés során mindvégig a többcsatornás tapasztalat- és információszerzést tartottuk szem előtt, 
ezért igyekeztünk a lehető legtöbb esetben multiszenzoros tippeket is adni egy-egy téma 
feldolgozásához. Programunk a komplex gyógypedagógiai fejlesztésbe integrálható. Az interaktív 
táblára kivetített diák nagy méretének köszönhetően jól láthatóak közelről és távolabbról egyaránt 
(vizuális csatorna). Ugyanakkor pont a tábla mérete miatt szinte észrevétlenül fejleszti a 
nagymozgásokat is. Jobb mozgásállapotú tanulók a tábla előtt önállóan, segítséggel vagy 
segédeszközzel állva, állítva a teljes felületen tudnak dolgozni, ennek kivitelezésében minden 
izomcsoport részt vesz. A mozgásukban súlyosan akadályozott tanulók számára ma még csak a 
társaikkal vagy pedagógussal együttműködve tud a program jól működni, illetve laptopon 
segítségével, interaktív panelen is használható a program. A teljes tananyag minden diáján hangos 
utasítások, magyarázatok kerültek rögzítésre, így segítve a feladatok könnyebb érthetőségét (auditív 
csatorna). A program egyéni és csoportosfoglalkozáson is jól használható. 
 
11.00 – 11.20 Szünet 
 
11.20 – 11. 40 – 12.00  
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A Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani 
Központ Fejlesztő nevelés-oktatás foglalkozásainak tervező módszertani dokumentumainak 
bemutatása  
Ballérné Kiss Angéla(egységvezető), Proszonyák Zsuzsanna (intézményvezető) 
A súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztését-oktatását segítő 
módszertanisegédanyagunk négy kötete, nyomtatott és elektronikus formában jelent meg. Az első 
két kötet a foglalkozások munkatervét írja le.  

I. kötet: Komplex Gyógypedagógiai Fejlesztés Foglalkozásainak Munkaterve és Módszertana Értelmi 
Területek Fejlesztését Felölelő Foglalkozások Munkaterve és Módszertana 

II. kötet: Mozgásnevelés, Mozgásfejlesztés, Önkiszolgálási Képesség Fejlesztés, Hidroterápiás 
Rehabilitációs Gimnasztika Munkaterve és Módszertana 

A harmadik, negyedik kötet módszertani segédanyagként szolgál. 
III. kötet: A Pozícionálás Eszközei és Azok Használatára Vonatkozó Útmutató 
IV. kötet: Mondóka- Vers-, Ének- és Játékgyűjtemény 

A kiadványunk bemutatja a hagyományos gyógypedagógiai gyakorlathoz képest újszerű tervező 
munkát, melynek elemei tanulási folyamat tág értelmezése, az élményszerű tanulás biztosítása, és a 
gyermekek lehető legnagyobb önállóságának kialakítására való törekvés. A tervezett dokumentumok 
egymásra épülnek. 
 
12.00 – 12.20  
"Itt tanulok Én!" A homoki Révay György EGYMI egy súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermek 
szemével.  
Martók Ildikó (Révay György EGYMI, intézményegység vezető) 
Előadásomban szeretném bemutatni a Révay György EGYMI-ben folyó munkát, egy súlyos-
halmozottan fogyatékos gyermek szemével. A bemutató első részében intézményünk, környezeti 
elhelyezkedése és adottságai mellett, a működési és szervezeti változásait mutatom be röviden a 
kezdetektől napjainkig. Majd a mai szervezeti felépítést segítő EFOP 3.1.6- 16-2017 -00026 „Hinned 
kell, hogy a világ teveled is ékes” és az EFOP 4.1.6- os pályázat megvalósításáról lesz szó. 
Az előadás második részében röviden bemutatom a későbbi videóban szereplő gyermeket. Végül egy 
videót mutatok be, melyből a kislány mindennapjain keresztül lesz megismerhető az iskolánkban 
folyó összetett, sokrétű, színvonalas, szakmai munka úgy, ahogy ő azt megéli. 
 
12.20 – 12.40  
Súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók online oktatásának tapasztalatai Mervay Klára Angéla 
(egyetemi hallgató) 
dr. Márkus Eszter (ELTE BGGYK egyetemi docens)  
Kutatásomban a súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók online oktatását vizsgáltam. A járvány 
idején a személyes oktatást felváltó digitális oktatásra átállás nehézségeit és tapasztalatait 
igyekeztem felmérni a fejlesztő nevelés-oktatásban a szülők és pedagógusok körében egyaránt. Mivel 
a téma sok szempontból új volt, nem sok szakirodalmi forrás állt rendelkezésemre, így leginkább a 
gyakorlat és munkám során szerzett tapasztalatokra és visszajelzésekre tudtam építeni. A 
tapasztalatokat - két külön szülői és pedagógusi – kérdőív segítségével gyűjtöttem össze és 
értékeltem ki. Sok mindenre fény derült a válaszokból ezek közül csak néhány említés szinten: a 
szülők kimondatlan jövőtől való félelme, kapcsolattartás fontossága szülő és pedagógus között, 
különböző eszközök és online platformok használata, stb.A tapasztalatok megerősítették, hogy ez a 
típusú (digitális) oktatás, nem segíti a súlyosan- halmozottan fogyatékos tanulók fejlődését, inkább 
szinten tartásra alkalmas. A kutatásom végére sikerült megfogalmazni olyan javaslatokat, amik egy 
esetleges újabb járvány vagy digitális oktatásra kényszerülés esetén segíthetik a fejlesztés folyamatát. 
 
12.40 – 13.20 Ebédszünet 
 
13.20 – 14.00  
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„Hangpancsi” foglalkozás a fejlesztő nevelés-oktatásban  
Szilvássy-Rajczi Bernadett (Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és 
Kollégium, Győr) 
Kulcsszavak: fejlesztő nevelés-oktatás, magas támogatási szükségletű kliensek, pedagógiai módszer, 
Hangpancsi, bazális stimuláció 
Előadásom célja a Hangpancsi, mint relaxációs hangsúlyú hangterápia, bemutatása a fejlesztő 
nevelés-oktatásban. A magas támogatási szükségletű kliensek iskolai nevelés-oktatásában 
kiemelkedő szerepe van a bazális stimulációnak. Ennek egyik módszere lehet a korábban említett 
hangterápiás lehetőség, amit akkreditált továbbképzés formájában sajátítottam el 2019-ben. A 
súlyosan és halmozottan fogyatékos gyermekek és fiatalok iskolai nevelése és oktatása során 
alkalmazható pedagógiai módszerek tárháza viszonylag szűkösnek mondható. Egy-egy új lehetőség 
megjelenése, annak gyakorlati eredményei hasznosak lehetnek a területen dolgozó kollégák számára. 
A Hangpancsi azonban nem csak a bazális stimuláció része, számos egyéb fejlesztési lehetőség is rejlik 
benne /pl. kommunikáció, mozgás, érzékelés-észlelés, kognitív funkciók támogatása, interperszonális 
kapcsolatok erősítése, szabadidő hasznos eltöltésére irányuló tevékenység stb./Az előadás részét 
képezi, a módszer ismertetése mellett, egy videó bemutatása is, mely a fejlesztő nevelés-oktatást 
végző saját csoportomban készült egy általam vezetett Hangpancsi foglalkozásról. A videóban 
átgondoltan megtervezett, konkrét feladatokat végzünk, valós környezetben, esetenként spontán 
helyzetekben. Saját hangterápiás eszközökkel dolgozunk, szem előtt tartva a szakmai hitelességet és 
a minőségi munkát. A videó időtartama kb. 20 perc, mely igény esetén lerövidíthető. Ezt követően 
lehetőséget biztosítok az esetlegesen felmerülő kérdések megválaszolására. 
 
14.00 – 14.20  
„A kismalacok és a farkas” Projekthét tervezésének és megvalósításának tapasztalatai  
Farkas Vera (egyetemi hallgató, konduktor) – dr. Márkus Eszter (ELTE BGGYK egyetemi docens) 
Az előadásban egy projekttervet, a tervezés folyamatát (az első tervtől a megvalósításra váró 
formáig), a megvalósítást és annak tapasztalatait mutatom be. A súlyosan- halmozottan fogyatékos 
tanulókkal folytatott több éves munkám, szakmai tapasztalatom eredményezte, hogy a mese 
projektet megírtam a saját tanulócsoportom adottságainak megfelelően, egyéni képességekre 
differenciálva. A tervezet témáját egy mese és a farsang hangulatának pozitív megélése köré fontam. 
A foglalkozásokat a csoportban kialakított és megszokott napirend, és foglalkozástípusok szerint 
terveztem meg. Tartalmukat a meséhez és a farsanghoz illesztettem. A farsang eseményének jellege, 
zajossága, „emberforgataga”, hétköznapitól eltérő szagok, anyagok, ruhák, kellékek a tanulók 
számára esetenként nehezebben befogadható, megélhető. Ezért is terveztem a mesés környezetet, a 
kellékek és jelmezek közös elkészítését, ahol már az alkotóelemekkel is megismerkedhettek, 
megtapasztalhatták a készítés folyamatát, használhatták az elkészített produktumokat (fa-, szalma-, 
kőházak). A farsang jelképes alakját saját magam közvetítettem a tanulók felé, én öltöztem bohócnak 
a reggeli kör foglalkozáson. Viccelődtem, csörögtem, zörögtem, a közösen elkészített hangszereket is 
használtuk zajkeltésre. Valamint az én bohócruháimat, kellékeket is felpróbálhattát a gyerekek, sőt 
ők maguk is lehettek bohócok.A tervezet megvalósítása egy akciókutatás, melyben a reflektív 
pedagógiai szemlélet fontosságát szeretném hangsúlyozni a tanulókkal folytatott oktató- nevelő 
munka során. Olyan kérdések mentén adok válaszokat a gyakorlati megvalósítás során tapasztaltak 
szerint, melyek a leginkább motiváltak arra, hogy megvalósítsam az elméleti tervezetet. Bemutatom, 
hogy tanulóim hogyan alakították, befolyásolták a folyamatot. Válaszokat, javaslatokat fogalmazok 
meg, hogy véleményem szerint milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a tervezésnél, 
milyen haszna lehet egy projekthétnek a fejlesztő nevelés- oktatás pedagógiai folyamatában. 
 
 14.20 – 14.40 Szünet 
 
14.40 – 15.00 
„Mozgásmotivációk”  
Bódi-Fekete Ágnes Anna (konduktor, Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és EGYMI) 
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A súlyosan halmozott sérült tanulócsoportok fejlesztésére holisztikusan kell tekintenünk. A Miskolci 
Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény fejlesztő 
nevelés-oktatás osztályai komplex fejlesztési programját mutatom be. A munkám fő célja a belső 
késztetésből indított tevékenység elérése mozgásos aktivitással. A mozgásmotiváció mindig egyénre 
szabott. Ennek megtalálási módját gyakorlati példákkal szeretném bemutatni. 
 
15.00 – 15.20  
Megbeszélés, szakosztály működése 
Zahoránszky Mária (MAGYE SHF szakosztályi koordinátor) 
 
15.20 –  
A szakosztály az értelmileg akadályozottak pedagógiája szakosztály programjaihoz kapcsolódik a 
délután folyamán. Helyszín: A/1. épület magasföldszint XXXII. előadó  
 
A szakosztályi program zárása. 
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Szomatopedagógiai szakosztály 

Szakosztályvezető: Dr. Lénárt Zoltán 

Üléselnök: Dr. Lénárt Zoltán 

Helyszín: A/1. épület magasföldszint V. előadó (3-4. ajtó) 

9.00 – 9.20 
Az ülés megnyitása, MAGYE átalakulás, szakosztály vezetőség választása 
Lénárt Zoltán (Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, ELTE BGGYK GYMRI)   
 
9.20 – 9.40 
A szomatopedagógusok helyének, szerepének változásai a közoktatásban, az elmúlt 30 év 
tapasztalatának tükrében  
Tóth Erika (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Miskolci Tagintézmény Kamilla 
Korai Fejlesztő Központ, Miskolc) 
szomatopedagógia, harminc év, visszatekintés, tapasztalatok, változások 
Úgy érzem harmincöt a gyógypedagógus pályán eltöltött év után hasznos lehet egy kicsit visszanézni 
a kezdetekre, a megtett útra. Mi motivált mikor ezt a hivatást választottam? Hogyan sikerült 
megvalósítanom az elképzeléseimet? Mennyire érzem elégedettnek magam az elvégzett 
munkámmal, elért eredményeimmel? 
Szeretnék saját tapasztalataimat, ismereteimet megosztva egy kis áttekintést adni a 2022-es MAGYE 
konferenciának otthont adó szülővárosomban folyó gyógypedagógiai munkáról, azon beül a 
szomatopedagógusok lehetőségiről, helyzetéről.  
Az eltelt évtizedek komoly változásokat hoztak a közoktatásban, és ezzel együtt a gyógypedagógiai 
munkában is. Fontosnak tartom, hogy a múltat és a jelent elemezve készüljünk fel a jövő feladataira, 
ehhez szeretnék hozzájárulni néhány gondolattal. 
 
9.40 – 10.00 
Új utak, új lehetőségek  
Mozgásvizsgáló eljárások mozgóképen alapuló részletes bemutatása és elemzése 
Gasparicsné Csillag Ágnes, Lénárt Zoltán (Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, 
Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény; ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Kar GYMRI, Budapest) 
mesterprogram, diagnosztika, oktatási segédanyag 
Az előadás egy mesterprogram tervezet bemutatása, amely új vizsgálati eljárások – validált tesztek – 
megismerésén, kipróbálásán, meghonosításán túl, egy mozgásvizsgálatot támogató eljárás ötletét, 
megvalósítási lehetőségét mutatja be.   Mindez jelentősen hozzájárulhat mozgáskorlátozott 
gyermekek hatékony, biztos alapokon nyugvó mozgásfejlesztéséhez, támogathatja a 
mozgásfejlesztéssel foglalkozó szakemberek mindennapi munkáját, segítheti a Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Kar szomatopedagógia szakirányú hallgatóinak gyakorlati képzését. Új impulzust, új 
lendületet, új gondolatokat, új lehetőségeket teremthet, ezáltal tágíthatja a látásmódot, a 
perspektivikus gondolkodás új útjait jelölheti ki. Erősítheti a szakma elméletének és gyakorlatának 
szintézisét, egymásra hatását. 
Tanulmányaim és kutatásaim során azt tapasztaltam, hogy nagyon hasznosak a vizsgálatokat képi 
formában is megjelenítő könyvek, de nem nyújtanak megfelelő információt a vizsgálatok során 
felmerülő nehézségekről. 
A mesterprogramom munkahelyemen, a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, 
Kollégium, EGYMI területén valósul meg, az ELTE BGGYK együttműködésével. Célunk érthetőbbé, 
világosabbá, igy könnyebben megtanulhatóvá tenni az egyes vizsgálati eljárásokat. Ettől azt várom, 
hogy sokkal nagyobb rálátása legyen a hallgatóknak, kollégáimnak a szakmai alapokra, ezáltal 
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magabiztosabban, tényekre alapozottan, holisztikus szemléletet képviselve legyenek képesek óráik 
megtervezésére, lebonyolítására; tanulóik komplex szomatopedagógiai fejlesztésére.  
Terveim szerint az elmúlt években leggyakrabban használt, legtöbb információt nyújtó, nemzetközi 
szinten is elfogadott teszteket szeretném részletesen, a helyes tesztfelvételi eljárás bemutatásával 
felvenni, szakmai oldalakon közzétenni. 
 
10.00 – 10.20 
Digitális tanulói portfólió kialakítása a Mozgásjavítóban  
Révész Rita (Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény, Budapest) 

fejlesztési folyamat, digitális portfólió, támogatás 
A mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók tanulási, fejlődési folyamatai sokszínűek, szerteágazóak. 
Különböző szakemberek együttműködése szükséges ahhoz, hogy ezek a folyamatok eredményesek 
legyenek. 
A Mozgásjavító EGYMI munkatársai team-munkában tervezik meg valamennyi gyermek, tanuló 
fejlesztési folyamatát, közösen határozzák meg ezeknek a folyamatoknak a prioritásait. Az 
együttműködést támogatandó elindult innovációs folyamat kerül bemutatásra, amelynek „terméke” 
egy olyan közösen használt felület, amely a fejlesztők szándéka szerint támogathatja a gyerekek, 
tanulók fejlesztési folyamatait a tervezéstől az értékelésig. 
Olyan rendszer alapjai kerültek kialakításra, amely lehetővé teszi, hogy a nevelés-oktatás, fejlesztés 
során szükséges dokumentumok elérhetővé váljanak, a folyamatok mozzanatai rögzítésre 
kerülhessenek, áttekinthetővé váljanak. Nem az értékelési rendszer átalakításáról van tehát szó, 
hanem a tanulási, fejlesztési folyamat támogatásáról. 
A szakosztályi napon bemutatásra kerülnek a célok, a fejlesztési folyamat lépései, a közreműködők, 
az eddigi eredmények és az előttünk álló feladatok is. A jó gyakorlat elképzelésünk szerint a 
Mozgásjavító EGYMI-ben hosszú távon segíti majd az edukációs és rehabilitációs folyamatok 
összehangolását, ezért tartjuk érdekesnek az útkeresésünk és a tapasztalataink összefoglalását. 
 
10.20 – 10.40 
Pályaorientációs folyamat a Mozgásjavítóban  
Nagyné Fatalin Andrea, Tamásné Czimmermann Éva, Kormos Zsuzsanna (Mozgásjavító Óvoda, 
Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 
Budapest) 
pályaválasztás, mozgáskorlátozottság, önismeret, helyzetelemzés 
A pályaválasztás időszaka az a pillanat a fogyatékossággal élő fiatalok esetében, amikor először 
kénytelenek szembesülni azzal a ténnyel, hogy vágyaik, elképzeléseik és lehetőségeik nem minden 
esetben vannak összhangban egymással, pályaválasztásukat, munkavállalásukat mozgásállapotuk 
kisebb vagy nagyobb mértékben, de biztosan befolyásolni fogja.  
A mozgáskorlátozott gyerekek, fiatalok iskola- és pályaválasztása szempontjából tapasztalataink 
alapján a társadalmi elvárások és vágyak nem koherensek, a lehetőségek, a sérült populáció tudásai, 
alkalmasságai nem ismertek. Tanulóinknál hiányoznak a saját énképről a tudások, az önismeret, a 
valós kompetenciáik ismerete. Nem ismertek tanulóink körében a szakmacsoportok, azokhoz 
illeszkedő kompetenciák, a továbbtanulás lehetőségei. 
A beszélgetés/előadás során tisztázzuk a pályaorientáció, pályaválasztás fogalmát. 
Célunk a pályaválasztás, iskolaválasztás, érdekérvényesítés egységében hatékony megoldásokat, 
utakat keresni az adott problémára az érintett szakemberek, a tanuló, a család részvételével. A cél 
elérésének eszközei a helyzetelemzés, a különböző, hozzáférhető mérőeszközök, tanulás módszertani 
segítségnyújtás, önismereti foglalkozások, az önellátás, önkiszolgálás, önrendelkezés fejlesztése, 
illetve a további szükséges speciális képességfejlesztés. 
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10.40 – 11.00 
Szaktanácsadói tevékenység a szomatopedagógiában  
Szentesiné Keleméri Dóra, Tóth Adrienn Anita (Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, 
Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Budapest) 
szaktanácsadás, együttnevelés, befogadás 
Az előadás első részében bemutatjuk a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (továbbiakban: Mozgásjavító EGYMI) 
szaktanácsadói tevékenységét 5 évre visszamenőleg. Adatokon keresztül ismertetjük, hogy a 
különböző típusú intézmények milyen kérdésekkel fordultak intézményünk szakembereihez. 
Felvázoljuk a szaktanácsadási folyamat általunk kialakított eljárásrendjét. Bemutatjuk a 
szaktanácsadás különféle területeit: diagnózis ismertetés, sérülés specifikus mozgásnevelés, 
segédeszköz ellátás lehetőségei, egyéni fejlesztési terv készítés mentorálása, befogadó légkör 
kialakítása, szemléletformálás osztályokban, szülői és pedagógus közösségekben. Kitérünk az online 
szaktanácsadás lehetőségeire is. 
A második részben ismertetjük az Oktatási Hivatal által működtetett szaktanácsadói rendszer 
törvényi hátterét és működési területeit, a szaktanácsadóvá válás lehetőségét. Végül felvázoljuk a két 
terület (Mozgásjavító EGYMI szaktanácsadói tevékenysége és az Oktatási Hivatal szaktanácsadói 
rendszere) közös pontjait és lehetséges kapcsolódási területeit. Javaslatokat fogalmazunk meg az 
együttműködés hatékonyabbá tételére, az igények és a szolgáltatások összehangolása érdekében. 
 
11.00 – 11.20 Szünet 
  
11.20 – 11.40 
Inkluzív munkahelyek - egy participatív szemléletformáló program  
Tóth Adrienn Anita, Dukic Monika, Détár Andrea (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola, ELTE Bárczi 
Gusztáv Gyógypedagógiai Kar GYMRI, Budapest) 
inkluzió, szemléletformálás, participatív 
A szülők, (gyógy)pedagógusok közös célja, hogy sajátos nevelési igényű gyermekük, tanítványuk 
sikeres továbbtanulás után megállja helyét a nyílt munkaerőpiacon. Előadásunkban egy olyan doktori 
konzorciális pályázat keretében létrejött kutatás részeredményeit mutatjuk be, melynek célja egy 
participatív szemléletformáló program létrehozása és kipróbálása volt egy hazai nagyvállalatnál. A 
nemzetközi tapasztalatok alapján feltételeztük, hogy egy ilyen szemléletformáló program elősegítheti 
a befogadó légkör kialakulását az aktív munkaerőpiacon megtalálható munkahelyeken, a 
fogyatékossággal élő munkavállalók számára. Kutatásunk alapjául azon nemzetközi eredmények 
szolgáltak, melyek szerint a fogyatékossággal élő személyekkel folytatott közvetlen kapcsolat javítja 
az emberek vélekedését, a fogyatékosság állapotával kapcsolatos attitűd ezáltal pozitívabb irányba 
alakulhat (Murfitt, 2006; McManus et al. 2011; Keith, Benetto & Rogge, 2015; Fisher & Purcal 2017; 
Tan et al. 2019).   
Előadásunkban bemutatjuk, hogy strukturált szemléletformáló programunk hatására a benne 
résztvevő személyek attitűdje milyen módon változott a fogyatékossággal élő személyekkel 
kapcsolatban, illetve, hogy történt-e változás társas mezőjük viszonyaiban.   
 
11.40 – 12.00 
Ismerj meg! Fogadj el! Fogadj be! -  című tudásmegosztó és érzékenyítő tréning bemutatása  
Várnagy Péterné Sereghy Fruzsina, Lenger Fanni (Arany János Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, 
Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény , Székesfehérvár)   
integráció, mozgáskorlátozottság, ismeretátadás, befogadás 
Közel két évtizedes utazó tapasztalat érlelete meg, hogy az integráció feltételei között elsődleges a 
sajátos nevelési igény hátterében levő fogyatékosságról szerzett alapvető ismeret és a befogadó 
attitűd. A tudásmegosztás vonatkozik a sérülés mibenlétére, az alkalmazandó speciális módszertanra, 
eszköztárra. Nehezebb feladat a pozitív fogadókészség alakítása.   
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Az Arany János EGYMI szakmai műhelyében kidolgozott és mára sok tapasztalatot nyújtó Ismerj meg! 
Fogadj el! Fogadj be! című tudásmegosztó és érzékenyítő tréning bemutatásával, átadásával 
adaptálható mintát kívánunk nyújtani a mozgáskorlátozottság integrációjában érintett 
gyógypedagógusok számára.   
 
12.00 – 12.20 
A hidroterápia közvetlen hatásai és a terápiához felhasználható eszközök  
Ácsné Varga Renáta, Gottlaszné Pistyúr Ildikó, Márkus Eszter, Berencsi Andrea (ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Kar GYMRI, Budapest) 
súlyosan-halmozottan fogyatékos személy, kádas hidroterápia, pozitív hatások, motiváció 
Az előadásban ismertetjük a súlyos-halmozott fogyatékosság és a hidroterápia fogalmát, illetve a 
köztük lévő kapcsolatot. 
Bemutatunk két gyógypedagógiai intézményt, és a kutatásba bevont két csoportból tanulókat, és az 
intézményben végzett hidroterápiás foglalkozások menetét.  Valamint a kutatáshoz felhasznált 
módszereket és a foglalkozások során elvégzett méréseket. Kitérünk a mérések eredményeire és az 
ebből levont következtetéseinkre, hogy a hidroterápia pozitív hatása kimutatható a súlyosan-
halmozottan fogyatékos tanulók mozgásfunkcióiban, hangulatukban, aktivitásukban.  
A dolgozat második részében ismertetjük a célcsoportunkhoz készült elméleti játékgyűjteményt, mely 
specifikusan kádas hidroterápiás foglalkozásokhoz lett összeállítva, a főbb fejlesztési területek 
figyelembevételével. 
A játékos tevékenységnek, a játéknak a vízben is meghatározó szerepe van, jól kapcsolható a 
hidroterápiás foglalkozáshoz, fejlesztve a szociális, motoros és kognitív képességeket.  
Azt tapasztaltuk, hogy a víz hatásai és a vízben végzett tevékenységek kölcsönösen fokozzák egymást, 
a víz izomlazító hatására az izmok görcsössége, spaszticitása oldódik, ezért könnyebb lesz a 
mozgástevékenység és ha könnyebb a mozgástevékenység, a tanuló is motiváltabb lesz további 
feladatok elvégzésére. 
  
12.20 – 12.40 
Víz a terápiában, terápia a vízben   
Gombás Gabriella (Gézengúz Alapítvány, Győri Intézet, Győr), Cs. Balogh Réka szomatopedagógus 
(Gézengúz Alapítvány, Budafoki Intézet, Budapest) 
szakorvosi javaslat, Neuro-hidroterápia (NHT), kombinált DSZIT a vízben, gyógyúszás, bio-pszicho-
szociális hatás 
Előadásunkban a Gézengúz Modell bemutatása után, végig vezetjük az egymásra épülő terápiás 
modulokon keresztül a víz szerepét az alkalmazott gyógyító eljárásokban. A vízben végzett terápiák 
Alapítványunkban gyermekneurológusi, rehabilitációs szakorvosi, alapellátó szakorvosi javaslatra 
kezdődnek meg. Az orvosi kontrollvizsgálatok a szakmai team együttműködésével lehetővé teszik a 
folyamatos nyomon követést, a Neuro- hidroterápia meghatározását a terápiás „gyermekúton” belül. 
A saját innovációként elismert Neuro-hidroterápia egészen korai terápiás beavatkozást tesz lehetővé 
az eltérő fejlődésmenetű újszülöttek és csecsemők számára (NHT 1.). A megkezdett korai NHT 1. 
tematikáját, habilitációs, rehabilitációs hatékonyságát megtartva, azonos koncepcióval folytatódik a 
NHT 2.-ben egyéni és csoportos formában; jelentős szerepet kapva a korai intervenció teljes 
időszakában. Kitérünk az Alapítvány által módszertanilag kidolgozott “kombinált DSZIT a vízben” 
program alkalmazására. Ez a szemlélet nagymértékben kiszélesítette az egyre nagyobb számban 
megjelenő viselkedésregulációs, extrém irányba mutató megkésett idegrendszeri éréssel küzdő 
gyermekekkel való foglalkozás hatékonyságát. Meghatározzuk a gyógyúszás „átvezető” szerepét az 
úszás, mint sport felé az óvodás-iskolás korosztály számára. A komplex terápiás szemlélet fontos 
részét képezi a víz bio-pszicho-szociális hatása, mely a gyógyításon kívül, eredményeket mutat a 
szülői kompetencia, a családi kohézió, a well-being és a szociális integráció területén is. Végül a több, 
mint 30 éves tapasztalatunkat kívánjuk összegezni és kiemelni a Neuro-hidroterápia jelentőségét az 
eltérően fejlődő gyermekek terápiás útja során. 
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12.40 – 13.20 Ebédszünet 
  
13.20 – 13.40 
Végtaghosszabbító eljárások és a mozgásnevelés szerepe fibula hemimelia diagnózis esetén. 
Esettanulmány   
Molnár Szabina, Márkus Eszter, Tóth Adrienn Anita (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar GYMRI; 
Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény; ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola, Budapest) 
fibula hemimelia, végtaghosszabbító műtétek, mozgásnevelés, esettanulmány 
Szakdolgozatom alapját egy kétszeres végtaghosszabbító műtéten átesett fibula hemimelia diagózisú 
fiatal esettanulmánya képezi. Eddigi életútján keresztül mutatom be a végtaghosszabbító műtéteket, 
kiemelten foglalkozva az Ilizarov és Taylor készülékekkel, a műtéteket kiegészítő mozgásterápiákkal. 
Szakirodalmak feldolgozásával készítettem egy áttekintést a végtaghosszabbító eljárások 
történetéről, folyamatáról, lehetőségeiről, esetleges komplikációiról és a műtét utáni rehabilitáció 
alapelveiről, fibula hemimelia esetén jellemző mozgásállapotról és kezelési lehetőségekről. 
Fő célom volt, hogy a mozgásállapotának és a szomatopedagógia eszközrendszerével végzett 
mozgásnevelés bemutatásával egy komplex szakmai anyagot állítsak össze a fibula hemimeliával 
diagnosztizált és a végtaghosszabbításon átesett személyek fejlesztéséről. 
A vizsgált személlyel folytatott három éves közös munkáját dolgoztam fel, amely során megismertem 
a kórelőzményét, jelenlegi mozgásállapotát és ezek következményeit. Ezen információk alapján 
ismertetem az általam meghatározott terápiás célkitűzéseket, és az összeállított rövid távú és hosszú 
távú rehabilitációs tervet, konkrét gyakorlati ajánlásokkal és részletesen foglalkozom a Taylor-féle 
végtaghosszabbító műtét előtti és a műtét utáni rehabilitációs mozgásfejlesztéssel és eredményeivel. 
Legfontosabb rehabilitációs célok az alábbiak voltak: kontraktúra megelőzése és oldása, a 
meggyengül izomzat erősítése és a harmonikus járáskép kialakítása. Az elvégzett mozgásnevelést 
eredményesnek értékeltem, az alsó végtag ízületi mozgásterjedelme és izomereje növekedett és 
járásképének harmonikusabbá vált, a fájdalom mérséklődött és a rehabilitációs időszak után a 
segédeszköz nélkül, önállóan közlekedik. 
 
13.40 – 14.00 
A felső végtagi funkciók és az életminőség kapcsolata cerebrális parézissel élő tanulók esetén   
Szabó-Pálinkás Ditta, Lénárt Zoltán, Gasparicsné Csillag Ágnes, Szabó-Szemenyei Eszter (ELTE Bárczi 
Gusztáv Gyógypedagógiai Kar GYMRI; Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény; ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola, 
Budapest) 
Szabó-Pálinkás Ditta, Lénárt Zoltán, Gasparicsné Csillag Ágnes, Szabó-Szemenyei Eszter (ELTE Bárczi 
Gusztáv Gyógypedagógiai Kar GYMRI; Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény; ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola, 
Budapest) 
életminőség, felső végtagi funkciók, cerebrális parézis, Jebsen-Taylor kézfunkciós teszt, Cerebral Palsy 
Quality of Life 
Háttér és célok: A felső végtagok funkciókárosodása befolyásolja az érintett személyek mindennapos 
és szabadidős tevékenységeit, iskolai életét és a társadalmi életben való részvételüket. Ebből arra 
következtethetünk, hogy a felső végtagok funkcionális állapota befolyásolhatja a cerebrális parézissel 
élő személyek életminőségét. A kutatásunk célja az volt, hogy megállapítsuk, hogy a vizsgált CP-s 
tanulók életminősége és felső végtagi funkcióik között milyen összefüggések figyelhetők meg. 
Módszer: Vizsgálatainkban 29 diák vett részt, akik 13-21 éves kor között mozogtak. Az életminőség 
mérésére a Cerebral Palsy Quality of Life kérdőív tinédzsereknek szóló önkitöltős változatát 
használtuk, míg a kézfunkciókat a szakirodalomban gyakran ajánlott Jebsen-Taylor Hand Function 
teszttel vizsgáltuk. 
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Eredmények: A speciális iskolában tanuló kamaszok összességében magas életminőségről számoltak 
be, eredményeik a Funkciókkal kapcsolatos érzések területen jelezték a legmagasabb elégedettségi 
szintet. 
A kézfunkciós teszt feladatainak teljesítésében alapvetően a mozgásállapot közrejátszott, de maga a 
feladat is befolyásolta a végrehajtást. Egyes esetekben a jó funkcionális állapotú gyerekek is rosszul 
teljesítettek.  
Az életminőség és a kézfunkciók esetében csak a Funkciókkal kapcsolatos érzések területen találtunk 
összefüggést. 
Következtetések: A kutatásban felhasznált mérőeszközök összességében jól használhatónak 
bizonyultak. Az eredményeink alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy szükséges lenne más 
vizsgálóeljárások bevonásával is elemzéseket végezni, hogy pontosabb következtetéseket 
vonhassunk le az életminőség és a felső végtagi funkciók kapcsolatáról. 
 
14.00 – 14.20 
Az értelmi fogyatékos gyermekek statikus és dinamikus egyensúlyozó képességének vizsgálata, és 
az egyensúlyi tesztekben mért teljesítmény összefüggése az intelligenciahányadossal és az 
életminőséggel 
Kocsis Kata, Tóthné Kälbli Katalin (ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar GYMRI, Budapest) 
értelmi fogyatékosság, statikus és dinamikus egyensúlyozó képesség, életminőség 
A megfelelő egyensúlyozó képesség a mindennapokban jelentős szerepet tölt be, azonban hazánkban 
a képesség vizsgálata értelmi fogyatékos gyermekeknél hiányterületnek tekinthető. 
Kutatásunk célja az értelmi fogyatékos gyermekek statikus és dinamikus egyensúlyozó képességének 
felmérése, az eredmények intelligenciahányadossal (IQ) és életminőségével való összefüggésének 
vizsgálata volt. 
Vizsgálatunkat 57 fő 7-17 éves (34 fiú és 23 lány, átlag életkoruk = 11,95 év), tanulóval végeztük. A 
statikus egyensúlyozó képesség vizsgálatára az egy lábon állás nyitott szemmel és az egy lábon állás 
csukott szemmel teszteket használtuk, a dinamikus egyensúlyozó képességet pedig a Timed Up and 
Go (TUG) és a Six Spot Step Test-tel (SSST) vizsgáltuk. A szubjektív egészségközpontú életminőség 
vizsgálatát a KIDSCREEN-10 kérdőívvel végeztük. 
Eredményeinkben a két nem egyensúlyi teljesítménye között nem találtunk szignifikáns különbséget. 
Hipotézisünkkel részben ellentmondóan a statikus és a dinamikus egyensúlyozó képességéletkori 
fejlődésében különbséget tapasztaltunk. A referenciaadatokkal való összehasonlítás alapján a 
vizsgálatban résztvevő értelmi fogyatékos gyermekek egyensúlyozó teljesítménye tipikus fejlődésű 
kortársaiknál alacsonyabb. A statikus és dinamikus tesztek eredményei közötti összefüggés 
tesztenként változó mértékű volt. Az egyensúlyi tesztekben mért teljesítmény az IQ-val az egy lábon 
állás nyitott szemmel teszt kivételével összefüggést mutatott, mely a dinamikus tesztek esetében volt 
erősebb. A statikus és dinamikus egyensúlyi teljesítmény között nem tapasztaltunk szignifikáns 
korrelációt. 
Összességében megállapíthatjuk, hogy az egyensúlyozó képesség értelemi fogyatékos gyermekeknél 
a tipikus fejlődésű gyermekekhez viszonyítva alacsonyabb szintű, fejlesztése ezért kiemelten fontos. 
Mindez azonban nem a jóllét, illetve az életminőség szempontjából jelentős, hanem a 
cselekvésbiztonság, a mindennapi tevékenységek biztonságos végzése szempontjából, mely terület 
értelmi fogyatékos személyeknél érintett. 
 
14.20 – 14.40 Szünet 
 
14.40 – 15.00 
Digitális eszközök használata a budapesti Mozgásjavító alsó tagozatán 
Sárközi Judit (Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Budapest) 
digitális tanterem, digitális kisdiák, digitális tananyag, felhőalapú szolgáltatás oktatási lehetőségei 
mozgáskorlátozott tanulók számára 
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A digitális transzformáció a tanítás-tanulás folyamatát, a tanulás élményét is jelentősen 

átalakította. Ez a változás a Mozgásjavító Általános Iskola tanulóinak egy részénél 

kiemelkedően pozitív hatásként olyan lehetőségeket nyitott meg, amelyek a gyerekek számára 

az eddigi gyakorlatnál magasabb szinten biztosítják az aktív részvételt, a cselekvő tanulást, az 

önállóságot és segítik a saját tanulásért való felelősségvállalás kialakítását is. Az előadásban 

az iskola 4. évfolyamának (nem csak) egyik osztályában használt, a tanulók tanulási 

képességeit és önállóságát jelentősen megnövelő eszközök, eljárások és módszerek kerülnek 

majd bemutatásra.  

 
15.00 – 15.20 
Társuló fogyatékosságok és a szomatopedagógia - Workshop a szomatopedagógia új kihívásairól  
Tóth Adrienn Anita (Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Budapest) 
 
15.20 – 15.40 
Társuló fogyatékosságok és a szomatopedagógia - Workshop a szomatopedagógia új kihívásairól  
Tóth Adrienn Anita (Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Budapest) 
 
15.40 – 16.00   
Zárszó 
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Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakosztály 

Szakosztályvezető: dr. Szekeres Ágota 

Az ülést vezeti: dr. Szekeres Ágota 
 

Helyszín: A/1 épület magasföldszint XXXII. előadó  
 
9.00 -9.20. 
Köszöntés és információk a MAGYE részéről 
dr. Szekeres Ágota 
 
9.20 – 9.40 
Beszédfeldolgozási folyamatok vizsgálata eltérő tantervű általános iskola 1. osztályában 
dr. Macher Mónika 
Az anyanyelv-elsajátítás során a beszédpercepció minden életkorban magasabb szintű, így biztosítva 
a nyelvi mintákhoz való hozzáférést. A beszédfeldolgozás működésének minősége az iskolába lépés 
idején meghatározó jelentőségű, nagymértékben befolyásolja a beszédprodukció fejlődésének 
folyamatát, az írott anyanyelv megtanulásának sikerességét. Kérdésként merül fel, hogy milyen 
beszédpercepciós működésekre számíthatunk a beiskolázás idején tanulásban akadályozott 
gyermekeknél. Az előadásban hat tanuló szó, szószerkezet, mondat és szövegszintű 
beszédfeldolgozási folyamatai kerülnek bemutatásra. 
 
9.40 – 10.00 
A beszédhanghallás szerepe a helyesírás képességének fejlesztésében 
Fazekasné dr. Fenyvesi Margit 
A kisgyermekkori nyelvi fejlődés, ezen belül a fonéma percepció, a mérés és a fejlesztés fókuszába 
került. A tanulási zavar és nehézség mindegyikében felelőssége van. A tiszta beszédhangképzés, az 
olvasás-írástanulás, a beszédértés és az idegennyelv tanulás mellett alapvető meghatározója a 
készség/képesség alapú helyesírásnak is (Antalné Szabó, 2008). Az akusztikus percepció műveleteit a 
logopédia és a fonetika tárgyalja, de ez nem zárja ki a többségi pedagógusok és a nem logopédia 
szakos gyógypedagógusok lehetőségeit a beszédhanghallás és a fonológiai tudatosság 
készségének/képességének megismerésében, mérésében, elmaradása esetén a korrekciójában, 
optimális esetben a prevenciójában. A kompetenciabővítésben Nagy József (2018) szemléletét 
visszük tovább. A DIFER beszédhanghallást mérő tesztje standardizált mutatói alapján elkészült „A 
beszédhanghallás fejlesztése a 4-8 éves életkorban” című módszertani segédanyag (Fazekasné 
Fenyvesi, 2006). Illeszkedve a DIFER programcsomag funkciójához, a sikeres beiskolázás 
eszközkészletét bővítette. A beszédhanghallás készségére vonatkozó, horizontális kísérletek egyre 
több elemét tárták fel a folyamatnak (OTKA pályázatok azonosítószámai: K68798; K83850, 
témavezető Józsa Krisztián). Már nem úgy beszélünk róla, mint egy automatizált készségről, hanem 
fonológiai tudatosságként is értelmezhetjük. Ilyen szemléletben készült el „A beszédhanghallás 
fejlesztése óvodában, iskolában c., tartalmában jelentősen bővített és megváltoztatott segédanyag 
(Fazekasné Fenyvesi, 2021). A fejlesztés tervezése a kiscsoportos óvodáskortól kezdődik és a hatodik 
osztály végéig tart. A fejlesztett tanulók eredményei igazolják, hogy a helyesírás minőségét is 
meghatározza a beszédhangok tulajdonságainak pontos észlelése (Fazekasné Fenyvesi, Zentai és 
Józsa, 2015). A célcsoportok bővítése a direktebben előkészített és fejlesztett helyesírás készségének 
és képességének elmélyülését szolgálja.  
A beszédhanghallásra (fonológiai tudatosságra, fonémadöntésre) vonatkozó feladattípusokat 
tartalmazó iskolakészültségi tesztek, korai szűrővizsgálatok széles körben elterjedtek. Ezen tesztek 
többségében közös jellemzője, hogy a gyermekektől a receptív, azaz a beszédhangok tulajdonságait 
mások ejtésében felismerő, készségszintjét vizsgálja. A gyermekek képességeinek vizsgálatára, 
valamint a későbbi helyesírási készség pontosabb előrejelzése céljából viszont megbízhatóbb képet 
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mutat a receptív felismerési módot meghaladó, expresszív módon történő vizsgálat, mely során a 
gyermek már nem csak passzív felismerő, hanem aktív, önön ejtését megfigyelő résztvevő.    
A receptív szintet méri a DIFER programcsomag (Nagy et. al., 2004) beszédhanghallást mérő 
résztesztje. Ezen résztesztet alapul véve olyan méréssort állítottunk össze, amely a beszédhanghallás 
expresszív szintjére koncentrál. A helyesírás minőségére vonatkozó, előre jelzéseket adó méréssor a 
prevenciót szolgálja, hogy időben felmérhető legyen, hogy a beszédhangok tulajdonságainak saját 
ejtésű megítélésében milyen teljesítményre számíthatunk.   
A méréssor első kipróbálásában 523 tanuló vett részt (Fazekasné Fenyvesi, Kiss és Mokri, 2021). A 
kapott adatok alapul szolgáltak a tesztfejlesztés következő lépéséhez, a nagy szórásértéket mutató 
oppozíciós szópárok kicseréléséhez, és a tesztváltozat újbóli kipróbálásához. A kutatás azért 
tekinthető jelentősnek, mert a magyar helyesírás sokkal több, mint tanult szabályok összessége. 
Magába foglalja a kiejtés és a leírás közötti eltérések önálló megítélését is. Az itemek összeállításánál 
több szempontot kellett követnünk: az oppozíciós szópár lerajzolható legyen és a mért tanulók 
szókincsében szerepeljen. A beszédhanghallás korai, receptív és expresszív módon történő 
monitorozása által a továbbiakban feltételezhető, hogy a helyesírás készség/képesség alapú 
fejlesztésével a nem szabály alapú helyesírási hibák száma csökkenthető lesz.  
 
10.00 – 10.20 
Tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon végzett utazó gyógypedagógusok integrációs 
történeteinek összehasonlító elemzése 
Gacsó Adrienn 
Az együttnevelés kiszélesedésével egyre több gyógypedagógus vesz részt a sajátos nevelési igényű (a 
továbbiakban: SNI) tanulók egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs ellátásában. 
Kvalitatív vizsgálatomban fővárosi, egységes gyógypedagógiai módszertani intézményben dolgozó, 
tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon végzett utazó gyógypedagógusok narratív 
integrációs történeteit elemzem. A részletgazdag és helyzetfüggő kódok és adatok kategorizálását és 
összehasonlítását a MAXQDA szövegelemző szoftverrel végeztem. Korábbi kutatások eredményeire 
(Fischer 2009; Horváthné 2006; Mile 2016; Papp 2007) támaszkodva, arra kerestem a választ, hogy a 
vizsgálat alanyai (N=10) az együttnevelés során, a jogi szabályozás alapján és munkaköri leírásuk 
mentén mit tartanak elsődleges feladataiknak? Milyen szerepkörök azonosíthatók és azok közül 
melyek dominálnak? A befogadó pedagógussal és a szülővel milyen módokon és formákban valósul 
meg az együttműködés és milyen objektív és/vagy szubjektív nehézségekkel szembesülnek? A 
deduktív módszerrel meghatározott 6 fő- és 14 alkategória, valamint a kódok eloszlási mintázatának 
elemzésével az interjúkat 3 fő csoportba soroltam, melyek fókuszában az együttnevelés kihívásai, 
kudarcai és a team munka állnak. Az eredmények tükrében az utazó gyógypedagógusok a köznevelési 
törvénnyel összhangban, elsődleges feladatuknak az SNI gyermekkel/tanulóval való foglalkozást 
tartják, munkájukban a terapeuta szerepkör dominál. Együttműködést leginkább a befogadó 
pedagógusokkal igyekeznek kialakítani. A szülőkkel főként konzultáció és tanácsadás során lépnek 
kapcsolatba. Rendszerszintű nehézségként említik a merev intézményi struktúrát és a 
szakemberhiányt. A mindennapokban gyakran szembesülnek a befogadó pedagógusok elutasító 
attitűdjével, a szülők részéről a diagnózis elfogadásának hiányával. Véleményük szerint az 
együttnevelés támogatása komplex tevékenység, nem merül ki a foglalkozások megtartásában. A 
hatékonyság feltételét egyrészről a sérülésspecifikus ellátás megvalósításában, a túlterheltség és a 
szakemberhiány enyhítésében; másrészről a befogadó intézmények szervezeti és pedagógiai 
szemléletének és attitűdjének formálásában és a szülői részvétel támogatásában látják. 
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10.20 – 10.40 
Látjuk-e a fától az erdőt a szemléletformáló mesék erdejében? 
dr. Hosszu Tímea 
Az utazó gyógypedagógus hálózat számos szakfeladatot lát el az együttnevelés szolgálatában. E 
feladatok közé sorolható a társadalmi befogadás érdekében végzett szemléletformálás is a többségi 
óvodai és iskolai csoportok körében. Az utazó gyógypedagógus célcsoportja soha nem egyirányú, 
ugyanúgy a figyelme fókuszában áll a fogyatékos gyermek, az együttnevelő óvodapedagógus vagy 
pedagógus, a szülő és a többségi gyermekek közössége.   
Kisgyermekkorban az emberi sokféleséggel kapcsolatos gyermeki tapasztalatok korlátozottak. 
Többnyire, mire a gyermekek közvetlen tapasztalatot szereznek a fogyatékosságról, személyiségükbe 
már beépültek a negatív sztereotípiák és előítéletek. A multikulturális gyermekirodalom képes 
ablakot nyitni az egyéni gyermeki tapasztalatokon túli világra. A fogyatékos személyeket sokszínűen, 
változatosan ábrázoló irodalom segíthet ellensúlyozni a társadalmi előítéleteket, és egészséges 
attitűdöket alakíthat ki a fiatal mesehallgatókban, olvasókban. Az utazó gyógypedagógus kompetens 
mind a biblioterápiás foglalkozások vezetésében, mind pedig abban, hogy tanácsot adjon a többségi 
(óvoda)pedagógusoknak, hogyan, milyen eszközöket használva hívják segítségül a meséket a pozitív 
attitűdformálására.  
A megfelelő szemléletformáló könyvek kiválasztása gondos megfontolást igényel, hiszen a fogyatékos 
szereplők cselekvő ábrázolásának feldolgozására, és a gyermekek irányított olvasására vonatkozó 
stratégiákat a pedagógusoknak átgondoltan kell kialakítaniuk annak érdekében, hogy a gyermekek az 
olvasottak és saját tapasztalataik összekapcsolása révén elfogadóbbá, empatikusabbá váljanak.  
Angolszász tanulmányok sora foglalkozik fogyatékos szereplőt ábrázoló mesekönyvek elemzésével, 
azonban a kutatási eredmények szerint nagyon kisszámú gyermekkönyv tartalmaz olyan ábrázolást, 
amely dinamikusan, reálisan és pozitívan ábrázolja a fogyatékos szereplőt, illetve amely azt mutatja, 
hogy a fogyatékos karakterek tartalmas kapcsolatot alakítanak ki más szerepelőkkel (Blaska, 2003; 
Dyches és Prater, 2005; Heins, 1982). Napjainkban egyre több hazai mesekönyv jelenik meg 
különböző kiadók gondozásában, illetve magánkiadásban, de vajon mindegyik megfelel az elvárt 
kritériumoknak?   
A könyvválasztás szempontjait elemző szakirodalom szerzői két fontos témakör köré csoportosítják 
kritériumrendszerüket. Egyrészt figyelembe kell venni az irodalmi alkotás minőségi megfelelőségét, 
másrészt szem előtt kell tartani a fogyatékos személy ábrázolását (Routel, 2009).  
Az előadás számba veszi a könyvválasztás szempontjait bemutató szakirodalmi forrásokat, illetve 
szemléletbeli és gyakorlati szempontú ajánlásokat ad az attitűdformálásra alkalmas könyvek 
kiválasztásához, kitérve arra is, hogy milyen karakterisztikájú könyveket kerüljünk el, ha 
biblioterápiához keresünk vagy ajánlunk szemléletformáló irodalmat.  
 
10.40 – 11.00 
Reflexiók az előadásokkal kapcsolatban 
 
11.00 – 11.20 Szünet 
 
11.20 – 11.40 
A pedagógiai diagnosztikai eszközök alkalmazása tanulásban akadályozott tanulók körében 
dr. Szenczi Beáta, dr. Macher Mónika 
A pedagógiai diagnosztikai tevékenység a gyópedagógiai tevékenység szerves része. A diagnosztikus 
pedagógiai értékelést szolgáló eszközök, eljárások tárháza az elmúlt években jelentősen bővült. Ezek 
egy részének alkalmazása a tapasztalatok és kutatási eredmények szerint tanulásban akadályozott 
gyermekek, fiatalok körében megfelelő adaptáció mellett lehetséges. Előadásunkban az adaptáció 
lehetőségeinek ismertetése mellett olyan pedagógai diagnosztikai eljárásokat és eszközöket 
mutatunk be, amelyeknek működését tanulásban akadályozott tanuló körében is kipróbáltuk.    
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11.40 – 12.00 
A gyermek mindenek felett, avagy Hogyan áll össze részekből az egész az enyhe értelmi 
fogyatékosságot megállapító szakértői véleményekben? 
Csibi Enikő 
Az enyhe értelmi fogyatékosság megállapítása komplex, több lépcsős folyamat. Nem önmagáért 
készül, nem a megbélyegzés a célja, és nem is a reguláris (többségi) oktatásból való kiemelés és 
annak tehermentesítése. A cél a gyermek mindenek feletti érdekeinek érvényesítése a szakértői 
vélemény révén, mely az enyhe értelmi fogyatékosság esetében a különleges bánásmód 
megvalósításának rendszerét specifikusan árnyalja.  
Az értelmi fogyatékosság vizsgálatának és a szakértői vélemény készítésének hosszú, gyermeket –
szülőt – intézményt - fenntartót változó mélységben érintő története van, mely a szegregáció 
(különnevelés) és integráció (együttnevelés) keretein belül tanulmányozható, eljutva az inkluzív 
nevelésig, mely azonban a személyi és tárgyi feltételek megteremtésén áll vagy bukik.   
Hisz minden gyermek együttnevelhető, ha az oktatás-nevelés körülményeit állapotához igazítják. Ez 
az enyhén értelmi fogyatékos gyermekekre, tanulókra is igaz.  A szakértői véleményekben a feltételek 
meghatározása rendkívül hangsúlyos, mely alapján az oktató-nevelő munka és a speciális megsegítés 
állapothoz igazítottan valósulhat meg.  
A megállapítás két lépcsője, azaz a járási és megyei szakértői vizsgálat eredményeinek egymásra 
épülése fontos mozzanat a diagnosztikai munkában. Ha jó gyakorlattá válik ez az egymásra épülés, a 
tévedés, hibázás minimálisra csökkenthető. Így áll részekből össze az egész. A diagnózis tehát enyhe 
értelmi fogyatékosság, külön-, vagy együttnevelésre vonatkozó javaslattal. A döntésben nagy támasz 
a szakértői bizottságban dolgozók szakmai tapasztalata, az ellátási körzet SNI intézményjegyzékének 
alapos ismerete, de a folyamatos figyelemmel kísérés is. Előbbi kettő a gyakorlat során 
megszerezhető, utóbbi közvetlen tanulási és együttműködési helyzetben történő megfigyelés révén 
ad képet a gyermek képességeiről és a befogadó közegben (gel) való (együtt)működéséről.  
Együtt vagy külön? A szakértői vélemény tartalma a mankó, a benne foglalt speciális megsegítésre, 
differenciált foglalkoztatásra és az egyénre szabott értékelésre vonatkozó szakértői javaslatok 
rendszere. Ha ezek szem előtt tartása az oktatást-nevelést végző intézmények gyakorlatában 
megtörténik, érvényesül a gyermek mindenek feletti érdeke, legyen az külön-, vagy együttnevelés. A 
szakértői felülvizsgálatok pedig a javaslatok érvényesülésének és azok révén a gyermek állapotában 
bekövetkező változások kontrolljai, melyek a különleges bánásmódra vonatkozó előírásokat 
módosíthatják, és nem engedik bemerevedni a rendszert.  
 
12.00 – 12.20 
Célzott közösségfejlesztés óvodától az alsó tagozat végéig - egy mesterprogram bemutatása 
Herbainé Szekeres Erika 
Ma az iskolában, de már az óvodában is nagy hangsúlyt kapnak a különböző területekre koncentráló 
képesség-, és készségfejlesztések a gyermekek jobb tanulási teljesítménye, sikeresebb iskolai 
pályafutása végett. Nincs azonban ennyi figyelem és idő fordítva a szociális készségekre, mint 
alkalmazkodás, önfegyelem, tisztelet önmagunk és mások iránt, rugalmasság, együttműködési 
készség, kedvesség, empátia, pedig ezek talán még fontosabbak, mint a tárgyi tudás. Az ismertetésre 
kerülő 5 évet felölelő mesterprogram ezt a hiátust szeretné csökkenteni a pedagógiai gyakorlatban 
alkalmazható IKT alapú szociometriai eszköz, a SMETRY programszerű bevezetésével egy 
intézményben - óvodától az alsó tagozat végéig - felmenő rendszerben. Ez a megvalósítás első 
évében három óvodai csoport (kb. 70 gyermek) vizsgálatát, majd a második évtől mindig a két 
párhuzamos osztály (kb. 60 gyermek/év) szociometriai felmérését jelenti. Minden következő évben 
megismételt vizsgálat lehetőséget nyújt a közösség struktúrájában és az egyes diákok kapcsolataiban 
bekövetkezett változások követésére, a szociális képességek fejlesztésére irányuló pedagógiai munka 
eredményességének megállapítására, és az újabb elemző, majd tervező munka elvégzésére.  
A SMETRY keretrendszerrel tervezett longitudinális kutatás elsősorban a beilleszkedési nehézséggel 
küzdő, az integráltan nevelkedő különleges bánásmódot igénylő és kiemelten tehetséges 
gyermekek/tanulók szociális kompetenciáinak fejlesztését, a hosszmetszeti vizsgálatokban érintett 
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óvodai csoportok és iskolai osztályok közösségfejlesztését, az elfogadó-befogadó attitűd evidenciáját, 
a pedagógusok módszertani gyarapodását, pedagógiai hatékonyságuk növelését, a nevelő munkában 
használható jó gyakorlatok bevezetését tűzte ki célul. Ez nem jelent kevesebbet, mint a gyermekek 
(és pedagógusaik) óvodai/iskolai részvételének optimalizálására, a nevelési színterek közötti átmenet 
segítésére, a sikeres tanuláshoz szükséges társas kapcsolatrendszer biztosítására és az 
interdiszciplináris team-munka megvalósítására irányuló törekvést.  
 
12.20 – 12.40 
A Kiskőrösi EGYMI utazó gyógypedagógiai feladatellátás területén kialakított gyakorlata 
Viedner Mónika 
Az előadás bemutatja, hogyan biztosítja a Kiskőrösi EGYMI az integráló intézményekben nevelkedő 
sajátos nevelési igényű tanulók sérülés specifikus ellátását. Az Utazótanári Intézményegység az 
integráció támogatását kiemelten fontosnak tartja, ezért számos területen hiánypótló 
kezdeményezéseket indított. A prezentációból kiderül, hogy az integráltan nevelt sajátos nevelési 
igényű tanulók tehetséggondozására milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a művészeti-, kulturális 
és sport versenyek tekintetében. A tanulási folyamatokat támogató terápiák (kutyával-, lóval 
asszisztált, fény-, hang, só-, szín, művészetterápia és jóga) bemutatásával a hátránykompenzációhoz, 
a tanulási motiváció növeléséhez kapnak ötleteket az érdeklődők. Demonstrálásra kerül, hogyan 
népszerűsíthető az Eszközkölcsönző, amelynek hatékony működtetésével ingyenesen juthatnak 
fejlesztő eszközhöz és játékhoz a szülők és pedagógusok. Az intézményegység zászlajára tűzte a 
társadalmi érzékenyítő programok (Siketek világnapja, Fehér bot napja, Koraszülöttek világnapja, 
Down szindróma világnapja, Autizmussal élők világnapja) megvalósítását is, melyek nagymértékben 
hozzájárulnak a különböző sérüléssel élő gyermekek, fiatalok és felnőttek mind szélesebb körű 
társadalmi elfogadásához. Az érdeklődők megtudhatják, hogyan lehet fenntartani több mint egy 
évtizeden keresztül sikeresen az ITEM (Integrált nevelésben részesülő Tanulókat nevelő-oktató 
pedagógusok EGYMI Munkacsoportja) műhelymunkáit, melynek keretében az igényekhez igazodva 
kaphatnak az érdeklődő pedagógusok speciális, az együttnevelés mind magasabb szakmai 
színvonalon történő megvalósításához segítséget.  
 
12.40 – 13.20  Ebédszünet 
 

Az ülést vezeti: Mucsiné Erdei Mónika 
 
13.20 – 13.40 
Így csináljuk mi - ÖKO iskolai gyakorlat a Kiskőrösi EGYMI-ben  
Takács Ildikó 
Intézményünk 2016-ban nyerte el a megtisztelő "Örökös ÖKO iskola" címet. Pedagógiai munkánkban 
folyamatosan nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos szemlélet kialakítására, a 
fenntarthatóságra való nevelésre. A környezettudatos nevelés az intézmény valamennyi színterét 
áthatja, köszönhetően az elkötelezett pedagógusokból álló ÖKO-team munkájának.  
Az előadásból kiderül, hogy milyen változatos, az intézményen belül és kívül megvalósított 
programokkal támogatjuk közvetlen és közvetett partnereink körében a környezettudatos szemlélet 
kialakítását, elmélyítését. Tanórai és tanórán kívüli alkalmakon is van módjuk diákjainknak a szűkebb 
és tágabb környezetünkért tevékenykedni.  A környezetvédelemmel kapcsolatos alaptevékenységek 
mára beépültek a hétköznapokba. A szelektív hulladékkezelés, az elemgyűjtés, az újrahasznosítással 
kapcsolatos tevékenységek, a tiszta környezetért vállalt felelősség, a növény- és állatgondozás 
alapvető feladatok csoportjainkban, osztályainkban. Kiemelt ÖKO iskolai célunknak tekintjük a városi 
és térségi oktatási intézményekkel, különféle szervezetekkel, vállalkozókkal, civilekkel való aktív 
kapcsolat fenntartása. Hiszünk abban, hogy a minél korábban elkezdett tudatos környezetvédelmi 
nevelőmunka eredményes lesz és tanulóink a későbbiekben határozottan fognak tudni megálljt 
parancsolni a környezetszennyező tevékenységeknek.  
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Az előadás keretében az érdeklődők olyan változatos, ötletes, kreatív programokkal ismerkedhetnek 
meg, amelyeket a 2021-22-es tanévben valósítottunk meg ÖKO iskolai programként. Úgy gondoljuk, 
hogy a változatos, színes és érdekes tevékenységek köréből - amelyek során játékosan alakul ki a 
környezetünk fenntarthatósága iránti felelősségtudat – a gyakorlatban jól használható ötleteket 
meríthetnek az érdeklődők.  
 
13.40 – 14.00 
Matematikai taneszközkészlet megújításának folyamata és alkalmazásának tapasztalatai 
tanulásban akadályozott tanulók 7-8. évfolyamán 
Koczó Zita, Köböl Erika, Mucsiné Erdei Mónika 
A 2020-as NAT kerettantervi elvárásaira épülő tananyagfejlesztési koncepciók ismertetése után 
bemutatásra kerülnek az új tankönyvek, munkafüzetek. Kérdőíves felmérés alapján összegezzük az 
elkészült taneszközök használatának gyakorlati tapasztalatait.  
 
14.00 – 14.20 
Reflexiók 
 
14.20 – 14.40  Szünet 
 
14.40 – 15.40 
Robotok az órán. Robotika a gyógypedagógiai gyakorlatban (workshop)  
Sziráné Szabó Krisztina 
Azt az elvet vallom, hogy a játékokon keresztül zajló tanulás sokkal mélyrehatóbb. Így el kellett 
gondolkoznom azon, hogy milyen játékokkal tanítsak. Több továbbképzésen vettem részt, ahol 
különböző oktatási padlórobotokat ismerhettem meg leginkább tipikus fejlődésmenetű tanulók 
tanórai támogatásához.  
Így 4 éve foglalkozom – főként – oktatási padlórobotokkal. Jelenleg harmadikos osztályom van, velük 
a kezdetektől tanuljuk a robotok programozását, használjuk őket rendszeresen a tanulásban.  
Előadásomban szeretném bemutatni röviden Andy-t, ami már egyesével is képes végrehajtani az 
utasításokat, majd Bee botot (Zümit), amely akár már 200 utasítás tárolására is képes. A Blue bot 
pedig már Bluetooth-kapcsolaton keresztül okostelefonról, tabletről, valamint számítógépről 
egyaránt programozható.  
Az internetről mindhárom robothoz kész gyakorlópályák tölthetők le, de számomra a legjobbak a 
saját készítésűek, mert arra a tananyagra írhatom rá, amelyben fejleszteni szeretném tanítványaimat. 
Ezt követően néhány megvalósított ötletet ismertetek a prezentációmban. A padlórobotokat 
használhatjuk frontális, csoportos, páros, illetve egyéni munkában is.  
A robotokkal való oktatás fejleszti az algoritmikus gondolkodást, az analízis-szintézis képességét, a 
szerialitást, valamint a kognitív, szociális, kommunikációs, orientációs, kreatív és finommotoros 
képességeket is.  
A hallgatóság egy szabadulószoba játékban is részt vehet prezentációm során.  
 
15.40 – 16.00 
A szakosztályi program zárása. 
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Fakultatív programok 
Helyszín: Miskolci Egyetem 

Időpont: pénteki napon folyamatos 

Kiállítások 

 MAGYE szervezői által hirdetett művészeti verseny díjazottjainak kiállítása – gyermekek, 
fiatalok és hallgatók 

 A MAGYE 50 éve – kiállítás az elmúlt 50 év dokumentumaiból, emlékeiből 

 Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola – Zöld kiállítás-
termékbemutató 

 Mobilty Friends Portugál cég inkluzív munkaerőpiaci bemutatója 
 

Kiállítók-bemutatók és vásár 

 Krasznár és fiai könyvesbolt könyvbemutató és fejlesztő eszközök vására 

 Móra Könyvkiadó könyvbemutató és fejlesztő eszközök vására 

 MiD-Comp. Kft. Szenzoros és AAK eszközbemutató és vásár 

 Búzavirág Alapítvány termékbemutató és vásár 

 Szimbiózis termékbemutató és vásár 

 SZGYF fejlesztő foglalkoztatásban készült termékek bemutatója és vására 

 Motiváció Közhasznú Alapítvány termékbemutató és vásár 
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A KONFERENCIA SZERVEZŐ INTÉZMÉNYEI 
 

Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete 
(www.magye-1972) 

 
 

Miskolci Egyetem 
(www.uni-miskolc.hu) 

 
 

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és EGYMI 
(www.miskolcegymi.hu)  

 
 
 

Martin János Szakképző Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola 
(www.martinjanos.hu)  

 
 

http://www.magye-1972/
http://www.uni-miskolc.hu/
http://www.miskolcegymi.hu/
http://www.martinjanos.hu/
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TÉRKÉP A MAGYE KONFERENCIA HELYSZÍNEIRŐL 
 
 
1) Városháza: https://www.google.com/maps/@48.103827,20.776284,17z?hl=hu-HU 

2) Miskolci Egyetem: https://www.uni-miskolc.hu/terkep 

3) Vasútállomás https://www.google.com/maps/@48.0990443,20.8080968,15z?hl=hu-HU 

4.) Bartók Bála Zenepalota:  
https://www.google.com/maps/place/Miskolc,+Bartók+Béla+tér+1,+3530/@48.1034754,20.7760673
,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47409fe5bcf7d21d:0xf00b630de82e65d5!2zTWlza29sYywgQmFyd
MOzayBCw6lsYSB0w6lyIDEsIDM1MzA!3b1!8m2!3d48.1034754!4d20.7760673!3m4!1s0x47409fe5bcf
7d21d:0xf00b630de82e65d5!8m2!3d48.1034754!4d20.7760673 

Avasi Gimnázium: 
https://www.google.com/maps/place/Avasi+Gimnázium/@48.0866791,20.7728974,17z/data=!3m1!
4b1!4m5!3m4!1s0x47409f8c1fa2da17:0xb038d1ddf695a625!8m2!3d48.0866801!4d20.775104  

Martin János Szakképző Iskola:  
https://www.google.com/maps/place/Martin+János+Szakképző+Iskola,+Szakiskola+és+Készségfejles
ztő+Iskola/@48.0822727,20.7634141,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47409facd8c6cef1:0x8d39
2f77d0fc43ee!8m2!3d48.0822739!4d20.7803015  

Barlangfürdő: 
https://www.google.com/maps/search/barlangfürdő/@48.0612119,20.7436189,17z/data=!3m1!4b1 
 
MEGKÖZELÍTHETŐSÉG: Miskolc Tiszai pályaudvarról  

Autóval: Miskolc az M30-as autópálya, egyben az E71-es, amely Rijekától Kassáig és E79-es utak 
közelében található.  

https://www.google.com/maps/@48.0890694,20.5353224,11z 

Utazástervezés tömegközlekedéssel Miskolc városában az alábbi linken: 
https://www.mvkzrt.hu/utazastervezes 

PARKOLÁS: a belváros területén 8:00-18:00 óra között pakolási díj megfizetése ellenében. Az Avasi 
Gimnázium, a Martin János Szakképző Iskola környékén és a Miskolci Egyetem területén a parkolás 
díjtalan. 
 
A regisztrációt követően Miskolc városában a tömegközlekedés a konferencia idején ingyenes.  
 
Kérdés, probléma esetén az alábbi elérhetőségen állunk szíves rendelkezésére: Dr. Egri Tímea: 
+36304360826  

__________________ 

A programfüzetet összeállította: Egri Tímea, Farkasné dr. Gönczi Rita, Reményi Tamás 

Borítótervet készítette: Farkasné dr. Gönczi Rita 
__________________ 

A MAGYE 48. Országos Szakmai Konferenciájának hivatalos online elérhetősége 

https://magye-1972.hu/events/magye-konferencia-2022/ , 

ahol a jelen programfüzet absztraktokkal kibővítve megtekinthető. 

https://www.google.com/maps/@48.103827,20.776284,17z?hl=hu-HU
https://www.uni-miskolc.hu/terkep
https://www.google.com/maps/@48.0990443,20.8080968,15z?hl=hu-HU
https://www.google.com/maps/place/Miskolc,+Bartók+Béla+tér+1,+3530/@48.1034754,20.7760673,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47409fe5bcf7d21d:0xf00b630de82e65d5!2zTWlza29sYywgQmFydMOzayBCw6lsYSB0w6lyIDEsIDM1MzA!3b1!8m2!3d48.1034754!4d20.7760673!3m4!1s0x47409fe5bcf7d21d:0xf00b630de82e65d5!8m2!3d48.1034754!4d20.7760673
https://www.google.com/maps/place/Miskolc,+Bartók+Béla+tér+1,+3530/@48.1034754,20.7760673,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47409fe5bcf7d21d:0xf00b630de82e65d5!2zTWlza29sYywgQmFydMOzayBCw6lsYSB0w6lyIDEsIDM1MzA!3b1!8m2!3d48.1034754!4d20.7760673!3m4!1s0x47409fe5bcf7d21d:0xf00b630de82e65d5!8m2!3d48.1034754!4d20.7760673
https://www.google.com/maps/place/Miskolc,+Bartók+Béla+tér+1,+3530/@48.1034754,20.7760673,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47409fe5bcf7d21d:0xf00b630de82e65d5!2zTWlza29sYywgQmFydMOzayBCw6lsYSB0w6lyIDEsIDM1MzA!3b1!8m2!3d48.1034754!4d20.7760673!3m4!1s0x47409fe5bcf7d21d:0xf00b630de82e65d5!8m2!3d48.1034754!4d20.7760673
https://www.google.com/maps/place/Miskolc,+Bartók+Béla+tér+1,+3530/@48.1034754,20.7760673,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47409fe5bcf7d21d:0xf00b630de82e65d5!2zTWlza29sYywgQmFydMOzayBCw6lsYSB0w6lyIDEsIDM1MzA!3b1!8m2!3d48.1034754!4d20.7760673!3m4!1s0x47409fe5bcf7d21d:0xf00b630de82e65d5!8m2!3d48.1034754!4d20.7760673
https://www.google.com/maps/place/Avasi+Gimnázium/@48.0866791,20.7728974,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47409f8c1fa2da17:0xb038d1ddf695a625!8m2!3d48.0866801!4d20.775104
https://www.google.com/maps/place/Avasi+Gimnázium/@48.0866791,20.7728974,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47409f8c1fa2da17:0xb038d1ddf695a625!8m2!3d48.0866801!4d20.775104
https://www.google.com/maps/place/Martin+János+Szakképző+Iskola,+Szakiskola+és+Készségfejlesztő+Iskola/@48.0822727,20.7634141,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47409facd8c6cef1:0x8d392f77d0fc43ee!8m2!3d48.0822739!4d20.7803015
https://www.google.com/maps/place/Martin+János+Szakképző+Iskola,+Szakiskola+és+Készségfejlesztő+Iskola/@48.0822727,20.7634141,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47409facd8c6cef1:0x8d392f77d0fc43ee!8m2!3d48.0822739!4d20.7803015
https://www.google.com/maps/place/Martin+János+Szakképző+Iskola,+Szakiskola+és+Készségfejlesztő+Iskola/@48.0822727,20.7634141,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47409facd8c6cef1:0x8d392f77d0fc43ee!8m2!3d48.0822739!4d20.7803015
https://www.google.com/maps/search/barlangfürdő/@48.0612119,20.7436189,17z/data=!3m1!4b1
https://hu.wikipedia.org/wiki/M30-as_aut%C3%B3p%C3%A1lya_(Magyarorsz%C3%A1g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/E71_(eur%C3%B3pai_%C3%BAt)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fiume
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kassa
https://hu.wikipedia.org/wiki/E79_(eur%C3%B3pai_%C3%BAt)
https://www.google.com/maps/@48.0890694,20.5353224,11z
https://magye-1972.hu/events/magye-konferencia-2022/
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