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Előszó
Tisztelt Kollégák,
kedves Olvasók!

A Bárczi Gusztáv Módszertani Központ az országban talán egyedüliként
mondhatja el, hogy kollégái közül az elmúlt években már öten vehették át a
Bonis Bona – A Nemzet Tehetségeiért elismerést. Nagy öröm számomra, hogy
köztük lehetek. Kiváló Tehetségsegítő díjjal ismerték el a tehetséggondozás területén végzett munkámat, amelyet vezetőként érdemeltem ki.
Büszkék vagyunk dr. Szili Katalin kolléganőnkre, aki nemrég szerezte meg
doktori címét. Ez alkalomból mutatja be közelmúltban megjelent e-könyvét.
E havi számunkban a pedagógusok, gyógypedagógusok érdeklődésére számot
tartó témák közül az óvodáskor problémái, beszédhibák, netgeneráció, autizmus specifikus módszerek kerülnek előtérbe.
Betekintést nyújtunk a nagybajomi tagintézmény életébe, különleges rendezvények és tehetséges tanulók bemutatásával.
Az őszi folytatásban szakmai anyagokat adunk közre változatos témákban, a
gyakorlati segítségnyújtásra helyezve a hangsúlyt.

Dr. Benczéné Csorba Margit
főigazgató
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Bonis Bona díj

3.

Polgármesteri dicséret
a kollégiumvezetőnek

Negyedik alkalommal jutalmazták idén a Bonis Bona
– A Nemzet Tehetségeiért
díjátadón a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát
végző hazai és határon túli
magyar, valamint magyarországi nemzetiségi pedagógusokat és tehetségsegítő szakembereket.
Életműdíj, Kiváló Tehetségsegítő, Kiváló Tehetséggondozó, Kiváló Tehetségfejlesztő és Kiváló
Tehetséggondozó Szervezet
kategóriában. Közel 800 jelölt közül választották ki az
idei 63 díjazottat. Életműdíj
kategóriában elismerést kapott Szendrő Péter profes�szor, a gödöllői Szent István
Egyetem egyetemi tanára,
Snétberger Ferenc Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas gitárművész, zeneszerző
és Singer János gyógypedagógus, pszichológus, a budapesti Káldor Miklós Kol-

légium igazgatója. Kiváló
Tehetségsegítő díjat kapott
Dr. Benczéné Csorba Margit
gyógypedagógus, a kaposvári Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény vezetője. A Csányi
Alapítvány a Gyermekekért,
Kiváló
Tehetséggondozó
Szervezetként kapta meg a
kitüntető címet.
– Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere
és Novák Katalin család-és
ifjúságügyért felelős államtitkár adta át a díjakat.
Az ünnepségen tehetséges
gyermekek, fiatalok léptek
fel, akikről még sokat hallunk majd – fogalmazta meg
gondolatait a díjátadóról
Benczéné Csorba Margit,
intézményünk főigazgató
asszonya. – Megismerkedtem Snétberger Ferenc gitárművésszel, akinek nagy
tisztelője vagyok, munkásságáról csak a legnagyobb
elismeréssel tudok szólni.

A városi sportcsarnokba
hívták Kaposvár pedagógusait, hogy a pedagógus-nap
alkalmából idén is köszöntsék őket. Az eseményen
Szita Károly, Kaposvár polgármestere mondott köszenetet a tanárok mindennapos, áldozatos munkájáért,
majd ennek bizonyítékaként
okleveleket adományozott
a lassan elmúló tanévben,
valamit pályafutásuk alatt
kiemelkedő munkát végző
A Kiváló Tehetségsegítő pedagógusoknak, köztük
díjat öten kaphatták meg, Szabóné Tátrai Katalinnak,
két ajánlással. Igazolható, intézményünk kollégium
folyamatos, intézményhez vezetőjének.
kapcsolódó tehetségsegítés,
tehetséggondozó műhely
működtetése, tehetséghálózatfejlesztés alapján lehetett javasolni. Megtisztelve
érzem magam, mint Bonis
Bona kitüntetett. Ajánlóimnak, támogatóimnak külön
köszönet ezért a felemelő
érzésért, a szép pillanatokért! Egy díj történelmi Cikksorozatunkban intézkorszakai: az előélete – „az ményünk pedagógusainak
út,” a jelene – „mikor és interaktív ötlettára kerül
ahogy megkaptad”, majd bemutatásra,
elsősorban
végül az utóélete – „a fogad- Promethean ActivInspire
tatás”. Mindhárom szakasz- programmal készült szakban benne vannak mindig mai anyagok révén. A sajámások, mert egyedül nem tos nevelési igényű tanulók
megy, ezért történhet így is, megsegítésében
sikerrel
úgy is. Az az igazi, ha mind- alkalmazott módszertani
három szakasza szép. Úgy fogások, interaktív anyagok
tűnik, ez most ilyen, ezért jelennek meg az egyes rovakülön köszönet minden tokban.
korszak minden illetékeséGyarapítsuk együtt
nek !”
mód(szer)tárunkat!
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Amit csinálsz, jól csináld!
Dr. Szili Katalin
gyógypedagógus

T

izenévesen még nem
tudtam, hogy mit szeretnék az életemmel kezdeni.
Csak azt tudtam, hogy olyan
szakmát szeretnék, ahol
mindennap történik valami
új, valami érdekes, valami
megfoghatatlan apró csoda.
Szerencsésnek mondhatom
magam, hiszen gyógypedagógusként teljesült ez a vágyam. Segítő szakemberként
nap mint nap átélhetem ezt
a csodát, örömöt, amely diákjaim szemében tündöklik,
amikor hosszú hónapok,
évek után sikerül az első
szót kimondani, egy hangot
helyesen kiejteni, vagy egy
olvasott szöveget pontosan
megérteni, s a feltett kérdésekre a válaszokat olvashatóan leírni.
1998 szeptemberétől dolgozom a kaposvári Bárczi
Gusztáv Módszertani Központ gyógypedagógusaként.
Kezdő pedagógusként napközis nevelőként, majd félév
múlva már osztályfőnökként
és utazó gyógypedagógusként dolgoztam. Az elmúlt
évek alatt munkám mellett
folyamatosan képeztem magam szakmai fejlődésem
érdekében. A logopédusi
diplomám megszerzése óta
logopédusként dolgozom.
Munkahelyemen, munkaközösség vezetőként, több mint
tíz évig feleltem a magas
szintű szakmai munka meg-

Differenciált
rétegmunka
szervezéséért a logopédia és
az utazó gyógypedagógiai
ellátás területén. Munkaközösségünk rendszeresen
részt vesz a városi és hazai
szakmai
konferenciákon,
rendezvényeken. A beszédhibák, s a tanulási zavarok,
nehézségek megelőzése, fejlesztése érdekében rendszeresen tartunk az óvodákban,
iskolákban szülői fórumokat, tanácsadást. Szakmai
tudatásunkat jó gyakorlatként elérhetővé tettük, s az
elmúlt három év tapasztalatai alapján továbbfejlesztettük, módosítottuk, s bevált
jó gyakorlatként feltöltöttük.
Kiemelt feladatomnak tekintem a pályakezdő kollégák
gyakornoki tevékenységének
mentorként való segítését.
Szakmai tevékenységem során fontosnak tartom az innovatív technikák alkalmazását, valamint a gyakorlati
tevékenységek megújítását.
Ezért több hazai és nemzetközi szakmai rendezvényen
tartok előadást, valamint
számos témában publikálok.
2008-ban a HEFOP 3.1.3
pályázat keretei között több

mint 300 pedagógust készítettem fel az SDT használatára „A Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének,
adatbázisának kezelése és
felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában” című tanfolyam keretén belül.
2009/20010-ben részt vettem
a TÁMOP 3.1.4-08/2-20080133 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés projektben, szaktanácsadóként
dolgoztam (IKT és szociális
és környezeti kompetencia
területi mentorként) számos
intézményben. Feladatom a
kompetencia alapú oktatás
gyakorlati megvalósulásának
segítése volt, valamint a pedagógusok IKT kompetenciájának fejlesztése, gyakorlati lehetőségek (szoftverek,
programok, tananyagok, tanórák) ajánlása, a megvalósíthatóság érdekében.
Jelenleg az intézményünk
Kutató Csoportjának szakmai koordinációjáért felelek. A kutató-fejlesztő munkában 2013 februárjától
együttműködtem a Szegedi
Tudományegyetem Oktatáselméleti Kutatócsoport-

jával, a TÁMOP 3.1.9-11/1201-001,
Diagnosztikus
mérések fejlesztése projektben. A projektben több feladatot is elláttam. Pedagógus
továbbképzés keretén belül
megtanítottam a kollegákat
az eDia (Molnár és Csapó,
2013) felületének használatára, az online feladat szerkesztés fortélyaira. Az 1-4.
évfolyamos tanulók olvasás,
szövegértésének diagnosztikus értékelésére alkalmas
feladatokat írtam és lektoráltam. Nagy József (2006)
szóolvasó képesség mérésére
alkalmas teszt online tesztváltozatának adaptálásában
részt vettem, valamint kidolgoztam a fonológiai tudatosság és a mentális lexikon fejlettségét mérő online tesztet,
amelyhez egy online fejlesztő
programot is írtam.
Fontosnak tartom a leendő
(gyógy)pedagógusok
tanulmányainak segítését,
szakmai és gyakorlati ismereteinek bővítését. A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Gyógypedagógiai
Intézet, valamint a Szegedi
Tudományegyetem Juhász
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Gyula Pedagógusképző Kar
Gyógypedagógus-képző Intézet és a Neveléstudományi
Intézet oktatójaként több
kurzus vezetését végzem.
2010 óta a logopédus hallgatók terepgyakorlatát segítem
gyakorlatvezetőként. A Kaposvári Egyetem Pedagógiai
Karán történő gyógypedagógus hallgatók államvizsga bizottságának 2010 óta állandó
tagja vagyok, s több mint 80
hallgató szakdolgozatának
megírását koordináltam.
Gyógypedagógusként fontosnak tartom, hogy alkalmazkodjunk a 21. század elvárásaihoz, s eszköztárunkat
folyamatosan bővítsük. A
gyógypedagógiai tevékenységben is elkerülhetetlenné
vált, hogy alkalmazzuk az IKT
(Információs és Kommunikációs Technológia) eszközöket, kiszolgálva a gyermekek
igényeit. Ezért munkámban
mindennapossá vált a különböző szoftverek, nyílt
forráskódú fejlesztő programok, játékok alkalmazása.
Több éves tapasztalatomat
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Szövegfeldolgozás interaktív tábla segítségével
folyamatosan megosztom a
kollégákkal, s a gyógypedagógus hallgatókkal egyaránt.
Számos publikációt írtam és
előadást tartottam már ezzel
a témával kapcsolatban. 2014
júniusában a SZTE JGYPK
Gyógypedagógus-képző Intézet vezetőjétől felkérést kaptam, hogy a TÁMOP 4.1.2.
B2 13/1 Mentorháló 2.0 prog-

ram című projekt keretén
belül készítsek elektronikus
tananyagot a gyógypedagógus hallgatók, s a pedagógus
továbbképzéseken résztvevő
kollégák részére. Az általam
készített elektronikus tananyag témája az IKT alkalmazása a gyógypedagógiában.
Ahogy végig gondolom eddigi utamat a gyógypeda-

5.

gógusi pályán, nagyapám
szavai jutnak eszembe:
„Mindegy hol vagy, s kikkel
dolgozol, csak az a fontos,
hogy amit csinálsz, azt mindig jól csináld!”
Irodalomjegyzék
Molnár Gyöngyvér és Csapó
Benő (2013): Az eDia online
diagnosztikus mérési rendszer. XI. Pedagógiai Értékelési Konferencia. Szeged, 2012.
április 11–13. 82. o.
Nagy József (2006): A szóolvasó készség fejlődésének
kritériumorientált
diagnosztikus feltérképezése. In:
Józsa Krisztián (szerk.): Az
olvasási képesség fejlődése és fejlesztése. Dinasztia
Tankönyvkiadó, Budapest.
91–106.
Szili Katalin (2015): Az IKT
alkalmazási lehetőségei a
gyógypedagógiában. Digitális tankönyv. „Mentor(h)
áló 2.0 Program”. SZTE.
URL: http://www.jgypk.hu/
mentorhalo/tananyag/az_
ikt_alkalmazasa_a_gyogypedagogiaban_V2/index.
html

Az IKT alkalmazása a gyógypedagógiában
Az IKT eszközök oktatásban történő elterjedésének szükségességét már az
1990-es években megfogalmazták. Számos nemzetközi és hazai tanulmány,
kutatás foglalkozik az IKT
alkalmazási lehetőségeivel
a pedagógiában, a pedagógusok IKT használatával,
azonban ezek a tudományos közlemények nem,
vagy alig foglalkoznak a
gyógypedagógia speciális
kérdéseivel. Ez a tananyag
két összetett témával foglalkozik: (1) a gyorsan változó
információs és kommunikációs technológiákkal
pedagógiai szempontból,
(2) és a sajátos nevelési
igényű tanulók / személyek
fejlődését, társadalmi integrációját segítő eszközök,
módszerek, jó gyakorlatok
bemutatásával. Természetesen ez a tananyag csak

egy iránymutatás lehet az
olvasónak – reményeim
szerint (gyógy)pedagógus
kollégáim számára -, hiszen a technológia fejlődésével napról-napra újabb
és újabb eszközök, programok, alkalmazások érhetőek el. Ami tegnap modern
és újszerű program volt, az
holnap már régivé, elavulttá fog válni. Ezért fontos,
hogy folyamatosan nyomon kövessük a fejlesztéseket, újításokat. Javaslom,
hogy legyünk nyitottak az
új programok megismerésére, kipróbálására, s bátran
alkalmazzuk azokat, amelyek beleillenek pedagógiai
tevékenységünkbe. Diákjaink örömmel fogadják, ha
a tanórákon, fejlesztő foglalkozásokon a papíralapú
feladatokkal párhuzamosan az információs és kommunikációs technológia

által támogatott feladatokat
is alkalmazzuk.
A tananyag megismerése
során az olvasó ismereteket
szerezhet:
• az információs és kommunikációs technológiák
(IKT) társadalomra gyakorolt hatásáról, valamint a
megváltozott tanuló, tanári
szerepekről;
• az EU oktatási és esélyegyenlőségi stratégiáiról;
• a tanuláselméletek változásairól;
• az IKT-műveltség fogalmáról, összetevőiről;
• a pedagógusok IKT kompetenciájáról, s fejlesztési
lehetőségeiről;
• az oktatási módszerek,
eszközök változásairól;
• a számítógépes tesztelés
alkalmazásáról;
• a sérült személyek esélyegyenlőségét biztosító alkalmazásokról, az információk-

hoz, a tananyagtartalmakhoz
való egyenlő hozzáférés biztosíthatóságáról;
• a beszédhibás, tanulásban
akadályozott és értelmileg
akadályozott gyermekek,
tanulók készségeinek, képességeinek fejlesztése érdekében használható programokról, szoftverekről.
A tananyag elsajátítása során az olvasó képes lesz a
gyakorlati munkájába integrálni a sérülésspecifikumnak megfelelő technológia alapú eljárásokat,
ez által biztosítottá válik az
egyéni IKT kompetencia
(digitális kompetencia) fejlesztése (Szili, 2015). A tananyag elérhető a következő
linken:
ht t p : / / w w w. j g y p k . hu /
mentorhalo/tananyag/az_
ikt_alkalmazasa_a_gyogypedagogiaban_V2/index.
html
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Nagybajomi tagintézmény

Vassné Bíró Júlia
tagintézmény-vezető

A

z 1973-as alapítás óta, az
egykori Speciális tagozat tevékenysége elsősorban
Nagybajom város tanköteles
korú tanulóira terjed ki.

Ezen felül a környék 14 településéről bejáróként, bentlakóként fogadjuk a szakvéleménnyel eltérő tantervű
iskolába javasolt tanköteleseket. 9 évfolyamon értelmileg
enyhe fokban sérült – tanulásban akadályozott – tanulókkal foglalkozunk, emellett
az osztályokban integrálva
értelmileg akadályozott – középsúlyos értelmi sérült gyermek fejlesztése is folyik. 2014
szeptembere óta a Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai
Módszertani Központ tagintézményeként működünk.
Az anyaintézmény szellemisége, szakmai támogatása pozitívan befolyásolja mindennapi életünket.
A mai sikerorientált világgal nehéz megértetni, hogy
nem mindig az az érték, amit
az emberek többsége annak
tart, és nem feltétlenül hiba
az, ami hiány. Igaz ez a mi
iskolánkban tanuló gyerekek
megítélésére is. A gyógypedagógia lényege, hogy megfelelő
neveléssel, oktatással, tanulóinkból előjöjjenek az értékek.
Mit tud adni intézményünk?
Szeretetet, harmóniát, sikerélményt, egészséges személyiséget, s esélyt az életben
való boldogulásra. Azt tart-

juk fontosnak, hogy minden
gyerek képességeinek megfelelő képzést kaphasson, hogy
szakképesítést szerezve majd
megállja helyét az életben.
Az intézmény megközelítése
optimális mind a helyi, mind
a más településről érkező
tanulók számára, az iskola
épületéhez hatalmas terület
tartozik, játszóudvarral, és
ami rendkívül fontos a város
közepén, jelentős nagyságú
zöld területtel. Hatalmas fák,
bokrok és a füvesített rész
biztosítja a tanulók számára
az egészséges, tiszta levegőt,
a napi testmozgás és a szabad

játék helyszínét.
Neveltjeink – sérülésük mellett – sok esetben hátrányos,
szociálisan retardált környezetben élnek. Ez a tény a nevelőtestület minden tagjától
rendkívüli odafigyelést, empátiás készséget követel meg
annak érdekében, hogy tanulóink a legkisebb mértékben
szenvedjék meg a tőlük függetlenül kialakult helyzetet.
A nevelő-oktató munkát jól
képzett gyógypedagógusok
végzik, gyógypedagógiai as�szisztensek segítségével. Sajátos elvként alkalmazzuk az
egyéni bánásmódot, a sike-

rélmény biztosítását, az empátia- és tolerancia készséget,
a pozitívumokra való építést,
a személyiségek különbözőségeinek figyelembe vételét
a nevelés terén. Az oktatási
feladatok végzése során – a
nevelési alapelvekkel összhangban – fontos a sokoldalú
megismerésre épülő fejlesztés,
a kis lépések és a differenciálás elve, a hosszabb rögzítési
intervallumok alkalmazása, a
cselekedtetés, az érzékszervi
megismerés dominanciája,
valamint az egyénre szabott
terhelés és értékelés.
Az intézményegység tanulói
sikereket értek el a komplex
tanulmányi versenyeken,
a művészeti és sport tevékenységeken több országos
díjjal rendelkezünk. Fontosak számunkra az intézményben zajló innovációs
programok, melyek fejlődési lehetőségeket biztosítanak tanulóink számára és
hozzájárulnak a közösség
összekovácsolódásához.
A pályázati lehetőségeket
megragadó, dinamikus, fiatal tantestülettel célunk,
hogy tanulóink konfliktusmentesen tudjanak beilleszkedni a felnőtt életbe, a
többségi társadalomba.
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Specedike Nagybajomban

Rózsákat ültettek a Földért

A nagybajomi művelődési
ház adott otthont tagintézményünk színvonalas, nagy
érdeklődésre számot tartó,
immáron
tizennegyedik
alkalommal megrendezett

Nagybajomi tagintézményünk
kilenc évfolyamának hét osztálya is rózsákat ültetett a Föld
napja alkalmából. Az intézmény kertje így hét rózsával,
a tanulók pedig az értékadás
élményével gazdagodtak.
„Pedig egyetlen rózsában
vagy egy korty vízben megtalálhatnák.
– Minden bizonnyal – feleltem.
– Csakhogy a szem vak – tette hozzá a kis herceg. – A szívünkkel kell keresni.”
(Antoine de Saint-Exupéry: A
kis herceg)

Specedike névre keresztelt
programjának. Az eseményen minden tanuló szerepelt, érdekes, ötletekben
gazdag műsorszámok szórakoztatták a közönséget.

Kapkodták a lábukat

Aranyérem Somogyváron

A Fogyatékosok Országos
Diák- és Szabadidősport
Szövetsége, a szentesi Rigó
Alajos Óvoda, Általános
Iskola, Szakiskola és Kollégium, valamint az Esély a
Mosolyra Alapítvány április
15-én 16-án a szentesi Dr.
Papp László Városi Sportcsarnokban rendezte meg a
„Kapkodd a Lábad” játékos
sorverseny Országos Diákolimpiai döntőjét.
A megyei fordulót óriási fölénnyel nyerve, a nagybajomi tagintézményünk csapata
képviselte Somogy megyét a
tanulásban akadályozott tanulók diákolimpiáján. A viszontagságos, hosszú utazás
után délután megrendezett

A somogyvári Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola,
Kollégium, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Gyermekotthon
adott otthon idén a megyei
zsinórlabda bajnokságnak
április 14-én.
A Somogy megyei diákolimpiai bajnokságon a házigazda együttes mellett a
kaposvári Bárczi DSE, valamint a nagybajomi tagintézmény két csapata vett
részt.
A megmérettetésen, melyen vegyesen szerepeltek a
III-IV-V. korcsoportosok,
a zsinórlabda szabályaival
nemrégen megismerkedő

versenyen sajnos nem jutottak a másnapi nyolcas döntőbe. A meglehetősen szoros
eredmények alapján holtversenyben a 10-11. helyen
végeztek a nagybajomi diákok. Másnap az eredményhirdetésig a Kurca-parti Kalandparkban próbálgatták
bátorságukat, ügyességüket.
A csapat tagjai: Horváth Antónia 1. osztályos, Bogdán
Kristóf 2. osztályos, Böröndi
Viktória, Horváth Dorina,
Horváth János, Orsós Teréz,
Orsós Zoltán Zsolt, Szűcs Lehel Kornél 3. osztályos, Balogh Gergő, Horváth Krisztián 4. osztályos tanulók.
Felkészítők: Sziváné Tóth
Krisztina és György Zsolt.

7.

nagybajomi diákok izgalmas meccseket játszottak,
s ügyességükről is tanúbizonyságot tettek, hiszen az
A csapatuk az első, míg a B
csapatuk a harmadik helyet
szerezte meg.
Az aranyérmes, A csapat
tagjai: Balogh Lajos, Babodi Bálint, Böröndi Szabrina,
Dornai Flóra, Orsós József.
A harmadik helyen végzett,
B csapat tagjai: Balogh Balázs, Bogdán Attila, Bogdán
Tibor, Göjtönár Adrienn,
Orsós Regina.
Mindkét csapatot Cziráki
Júlia és György Zsolt gyógypedagógusok készítették fel
a megyei diákolimpiai versenyre.

8.				

Érintő 				

2016. június

Tanácsadás az óvodákban

Három óvodában több,
mint százhúsz szülő és
pedagógus hallgatta meg
Klenovitsné Zóka Tünde előadását Netgeneráció
az óvodákban címmel. Az
előadás betekintést nyújt
az alfa generáció világába,
együttgondolkodásra ösztönözve keresi a választ,
hogy a mai gyerekek miben
mások, miben különböznek
Perákné Páhi Gabriella
szüleik, nagyszüleik geneintézményegység-vezető
rációjától, hogyan tudjuk
hatékonyan fejleszteni őket.
Bárczi Gusztáv Módszer- Szabó Katalin előadásában
tani Központ szakembe- az óvodáskori magatartárei az intézmények felkérésére szavar, figyelemzavar, hia magatartászavarok, tanulá- peraktivitás, tanulási zavar,
si nehézségek, beszédproblé- étkezési és alvási problémák
mák témakörében tartottak kerülnek bemutatásra. Az
előadásokat az óvodákban. előadó feltárja az okokat,

A

Netgeneráció

Klenovitsné Zóka Tünde
intézményegység-vezető

A

mai óvodás gyermekek a
netgeneráció tagjai.

A pszichológiai, oktatáselméleti tanulmányok, szülők, pedagógusok tapasztalatai alapján megállapítható,
hogy megnövekedett ingerküszöbűek és a digitális eszközök irányába eltolódott
érdeklődésűek. Megváltozott a gyermek, a tanulási
környezet, a régi módszerek
már nem elég hatékonyak.
A ma óvodába járó gyermekek digitális korszak szülöttjei, IKT (információs és

kommunikációs technológia) eszközökkel körülvéve,
videojátékok, számítógépek, okostelefonok és internet világában születtek és
növekednek. A 21. század
erősen informatizált társadalmában kell boldogulniuk. Arra kell törekednünk,
hogy az IKT eszközök és
ez által az informatikai
kultúra minél hatékonyabban szerepeljen a nevelésben-oktatásban, hiszen az
információs és kommunikációs technikai eszközök
más műveltséget képviselnek. Erre pedig a pedagógusoknak és szülőknek kell
felkészíteni őket, mégpedig
minél korábbi életkortól
kezdődően. Az előadás bemutatja a legújabb kutatási
eredményeket, felhívja a
szülők, pedagógusok figyelmét a digitális eszközök, online világ előnyeire,
veszélyeire. Kitér a tudatos
nevelés fontosságára, a pedagógus és a szülő szerepére a kritikus eszközhasználat elsajátításában.

tüneteket és megoldási lehetőségeket, segédanyagokat, fejlesztési tanácsokat
ajánl a szülők és a pedagógusok számára.
Bacza Barbara előadásából
megismerhetik a leggyakoribb
beszédproblémákat, azok tüneteit, valamint
olyan gyakorlatokat melyek
szakember jelenléte nélkül
is végezhetők. Felhívja a figyelmet a beszédproblémák
és szorongás közötti összefüggésekre.
Az előadások után kérdéseket tettek fel a jelenlévők,
melyek leginkább konkrét
esetekkel voltak kapcsolatosak.
Amennyiben úgy gondolják
a szülők vagy a pedagógu-

Napjainkra megváltozott a
gyermekek tanulási környezete

sok,
óvódapedagógusok,
hogy bármilyen téren probléma van a gyermekkel, forduljanak bizalommal szakembereinkhez.
Ők tanácsot adnak, ha úgy
ítélik meg más szakemberek bevonását vagy szakértői vizsgálatot javasolnak
nekik.
Ezeket az előadásokat ajánljuk minden óvodának szülői és/vagy nevelőtestületi
értekezletek témáihoz kapcsolódóan, melyeket Perákné Páhi Gabriellától, az
utazó gyógypedagógusi hálózat vezetőjétől kérhetnek a
barcziiskola@barcziiskola
e-mail címen vagy a
+3682512766-os telefonszámon.
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Az óvodáskor problémái

9.

Szabó Katalin
gyógypedagógus

A

z első közösségi élményekkel az óvodában találkozik a gyermek, a sikeres
beszoktatás tehát kulcsfontosságú.
A gyermekek három éves
korukra elég éretté válnak
arra, hogy hosszabb időt
töltsenek el az édesanyjuk
nélkül, magatartásukat, így
a beszoktatás sikerességét
mégis leginkább az eddigre kialakult anya-gyermek
kapcsolat
befolyásolja.
Amennyiben ez a kapcsolat
nem megfelelő, a gyermek
közösségbe kerülésekor beilleszkedési és magatartási
zavarok alakulhatnak ki. A
leggyakrabban előforduló
problémák a következők.
A gyermek:
• nem akar óvodába menni, ha beviszik sír, nem
tud elszakadni az anyától
• túlzottan visszahúzódó
• hisztizik
• nem fogad szót, csúnyán
beszél
• agresszív, verekszik, állandó konfliktusai vannak.
Ezeknek a jelenségeknek a
kezelésében a család segítő,
támogató szerepe nagyon
fontos. A gyermek életében a
legbiztosabb pontnak a szüleinek kell lennie. Azonban,
ha ebben törést tapasztalunk,
máris megjelenhetnek a különböző problémák: magatartás-, figyelem-, tanulási

zavar, étkezési problémák
stb... A magatartásbeli nehézségeket sokszor önkéntelenül maguk a szülők okozzák
gyermekeiknek. Sűrű elfoglaltságaik, türelmetlenségük,
a média és környezetük által
alakított elvárás-rendszerük,
saját
önbizalomhiányuk,
egyre fokozódó bizonytalanságuk, tehetetlenség érzetük,
megjátszott emberi szerepeik mind okai lehetnek gyermekeik magatartásmódjának, akik ugyanezt a mintát
mutatják akarva-akaratlanul.
A gyerekek gyakran csak
tükröt tartanak szüleiknek:
ők is nyűgösek, zaklatottak,
hiperaktívak, bizonytalanok
a mindennapok során. Ha
a szülők ezt beismerik, és
azt is tudatosítják magukban, hogy ők a gyermekeik
legfőbb példaképei, tanítómesterei, méghozzá a hétköznapokban való megnyilvánulásaikkal, akkor máris
nem úgy néznek rájuk, mint
akik nehezítik dolgaikat, hanem együttérzőn és ettől beindulnak bennük a megoldás
keresési késztetések is.
Előadásomban a magatartászavarral, figyelemzavarral, hiperaktivitással, tanulási zavarral, étkezési és
alvási problémákkal foglal-

kozom. Feltárom az okokat,
tüneteket és megoldási lehetőségeket ajánlok a szülők és
a pedagógusok számára.
Magatartászavar: olyan problémák, amelyek a gyermek és
mások közötti kapcsolatokat
veszélyeztetik. Megváltozik a
gyermek viselkedése, nehezen elviselhetővé válik. Oka
lehet a gyermeket körülvevő
környezet, egészségi állapota, örökölt vérmérséklete,
fejlődési zavara. Nagyobb
odafigyeléssel,
élménytelibb kapcsolat kialakításával,
ölelgetéssel, testi közelséggel
megállítható a negatív magatartást kiváltó negatív válaszok köre.
Figyelemzavar: A gyermek
nem figyel megfelelően a
részletekre vagy gondatlan
hibákat követ el az óvodai/
iskolai és egyéb munkában
vagy más tevékenységben.
Nehézséget jelent a figyelem
megtartása a feladat- vagy
játéktevékenységen
belül.
Oka lehet genetikai, az idegrendszer nem megfelelő működése, és lehet öröklött. Jól
átlátható és betartható szabályrendszer kialakításával
és betartásával megfelelően
kordában tartható probléma.
Hiperaktivitás: a legjellemzőbb tünetek a viselkedés

három területén jelentkeznek:
• motorium (mozgás)
• impulzivitás (indulati
élet)
• figyelem
Oka általában genetikai,
idegrendszeri
károsodás
vagy öröklött temperamentum. Jól szervezett környezettel, szabályokkal, közösen
megbeszélt
elvárásokkal,
elfogadással, dicsérettel enyhíthetők a tünetek.
Tanulási zavarok: a gyermek
teljesítménye jelentősen elmarad az intelligencia szintje alapján elvárható teljesítménytől. Oka genetikai és
környezeti hatások együttese. Nagyon fontos a megelőzés, ingergazdag környezet,
mozgás lehetőségének biztosítása, társas- és kártyajátékok, mese felolvasása, játék,
saját test megismerése, téri
orientáció fejlesztése, memory, puzzle, stb...
Bármilyen problémával, zavarral küszködik is a gyermek, a legfontosabb a korai
felismerés, a megfelelő szakmai segítségnyújtás, a szülők
részéről pedig a magabiztos,
és mindenekelőtt a szeretetteljes hozzáállás, így a tünetek hatékonyan visszaszoríthatóak, megszüntethetőek.
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Beszédproblémák

A

z óvodába kerüléskor
jön a felismerés, hogy a
gyermek nem, vagy alig beszél. A beszédfejlődése korának és értelmi szintjének
nem megfelelő, elmarad a
többiektől.

Fotó: Hippokrampusz

Mozdulatokkal, gesztusokkal,
szótöredékekkel „kommunikál”, így próbálja megértetni
magát. Mit tehet a szülő és az
óvodapedagógus? A mutogatás nem megoldás! Kezdésnek utánozzunk hangokat.
Lehetnek állat- vagy járművek hangjai. Ne akarjuk, hogy
mondatokat mondjon. Legyünk türelmesek! Ismerős a
kép? Direkt út helyett válas�szuk az indirektet! A gyerekek alaptevékenysége a játék!
Épüljön erre a tanulás is!
Dadogás
A dadogás okai sokfélék lehetnek. Lehetnek belső és külső
okok. Külső ok a környezetből
jövő, pszichés hátterű. Belső
ok testi vagy organikus. Ennél

Híres dadogók: VI. György angol király és Bruce Willis színész (forrás: Origo)

Fotó: Újszó

Bacza Barbara
logopédus

megkülönböztetünk örökletes hajlamot és szerzett hajlamot.
Mit tehet a szülő és a pedagógus? Lehetőleg ne szakítsuk
félbe. Ne mondjuk ki helyette
a szót vagy fejezzük be helyette a mondatot. Adjunk és
szánjuk neki IDŐT akármilyen nehéz is. Legyünk türelmesek!
Beszéd, szorongás, agres�szió? Hogyan függhet össze
ez a három fogalom? Azok
a gyermekek, akik lassabban,
egyenetlenebbül teljesítenek
az óvodai csoportban - iskolában, szembesülnek azzal,
hogy bizonyos dolgok nem
mennek jól. Szégyenérzete
van a gyenge teljesítménye
miatt. Fél az összehasonlítástól, akár testvérrel vagy csoporttárssal szemben. Kezdetben elkezd kompenzálni.
Gyakorol,
visszahúzódik,
csökken a teljesítménye, elkülönül, szorongásos tünetek
alakulnak ki nála. Ezeknél a
gyermekeknél fennáll valamilyen pszichoszomatikus
tünet. Pl. fejfájás, hasfájás,
köhögés, reflux. A másik csoportba tartozó gyermekeknél
kompenzációként viselkedési
zavar, magatartási problémák
jelentkeznek.
Mit tehet a szülő és a pedagógus? Észrevenni a korai
jeleket! Ne csak a beszédére koncentráljunk! Mozgás,
gondolkodás, a figyelem és
az emlékezet fejlődése szoros
összefüggésben vannak egy-

mással. Az első életév során figyeljünk a mozgásra. Pl. egyirányú forgás, aszimmetrikus
kuszás. Óvodásoknál a mozgás ügyetlensége, megkésett
beszédfejlődés, hiányos szókincs felhívó jel lehet. Fontos
a nyitottság a gyermek problémájára. Hallgassuk meg,
biztosítsuk támogatásunkról.
Értékeljük a próbálkozását,
és ne a teljesítményét! Romboló kritika helyett adjunk
biztató vissza jelzést- „ még
mindig nem tudod kimondani” helyett fogalmazzunk
másképp: Még nem megy,
de ha gyakorolsz sikerülni
fog!” Fontos a kiegyensúlyozott személyiségfejlődés, mivel ha ez megvan, a későbbi
akadályokat könnyebben veszik! Ami nagyon fontos, ha
a tünetek tartósan fennállnak,
vagy funkcióromlás esetén
szakemberhez kell fordulni,
aki segíti az újbóli problémák
feltérképezését! Sok múlik rajtunk szülőkön, pedagógusokon, szakembereken! Közös
mottónk a siker érdekében:
legyünk türelmesek!

Pöszeség

Az adott nyelv artikulációs normájától való eltérés.
Az artikulációs hibák kialakulásának leggyakoribb
okai, az artikulációs ügyetlenség, fejletlen finommotorika, hallásfigyelem és a
beszédészlelés fejlődésének
elmaradása.
A pöszeséget 4 éves korig élettanilag
tekintjük. Ha továbbra is
fennáll, akkor kell a segítség!
A pöszeségnél nem csak az
artikulációs bázis ügyetlen,
hanem, a mozgásfejlődésben is elmaradás lehet. Mit
tehet a szülő és a pedagógus?
Ne utánozzuk a gyermeket!
Ne kérjük meg az ismétlésre,
mert olyan „cukin” mondja!
A gyermek tudja, hogy nem
tudja! Árthatunk, ha megmutatjuk, hogy mit kellene
mondani, de nem tudjuk hogyan. Legyünk türelmesek!
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Happy-hét
a Bárcziban
Az ország 144 oktatási, nevelési intézményében egy
hétig ismét az ivóvíz kerül a
középpontba. A vízfogyasztást népszerűsítő HAPPY-héten idén több mint
43 ezer gyerek vett részt
106 településről, köztük a
kaposvári Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény diákjai is. A
program hosszú távú céljai
között szerepel, hogy minden iskolában a mosdókon
kívül is hozzáférhető legyen
az ingyenes víz, biztosítva a
gyerekek számára a kulturált vízfogyasztást.
Számos érdekes program
várta a Bárczi EGYMI diákjait. A rajzórákon plakátot,
szórólapot készíthettek, természetismeret órán pedig
az állatok vízivási szokásaival ismerkedttek. A testnevelő tanárok az iskolai Happy hét alkalmából a vízivást
népszerűsítő programban
vettek részt. A gimnasztikai
gyakorlatokkal és játékos
sorversenyekkel színesített
programban az elégetett
kalóriát vízivással pótolták
a gyerekek. A testnevelők
a hidratáció fontosságára hívták fel a figyelmet. A
gyerekek (kicsik és nagyok
egyaránt) nagyon élvezték a
feladatokat, igyekeztek lepipálni az ellenfél csapatát a
versenyekben és egy jót mozogni a napsütésben.
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Előadás óvónőknek
Perákné Páhi Gabriella
intézményegység-vezető

A

Bárczi Gusztáv Módszertani Központ utazó
gyógypedagógusi hálózata
szervezésében előadássorozatot indított óvodapedagógusok számára.
Az első rendezvényre április 26-án került sor. 14 intézményből 30 érdeklődő
vett részt az eseményen. Dr.
Benczéné Csorba Margit főigazgató asszony köszöntette
a megjelenteket, majd Perákné Páhi Gabriella az utazó gyógypedagógusi hálózat
intézményegység-vezetője
bemutatta a hálózatban dol-

gozó szakemberek fő tevékenységeit. Kiemelte azokat a
feladatokat, melyeknek alapja
a gyógypedagógus és az integráló pedagógus együttműködése.
Hadi Karolina autizmus
spektrumzavarok pedagógiája szakos gyógypedagógus előadása az autizmus
spektrum zavar típusos tüneteinek bemutatásáról, a károsodás triászával jellemezhető
állapot definiálásáról szólt.
Munkája során többször
találkozott különféle tévhitekkel az autizmussal élő
személyekkel kapcsolatban,
melyeket ismertetett a jelenlévőkkel. Bemutatott egy adaptált taneszköz gyűjteményt,
melyből sok ötletet tudtak
meríteni, hogy az integrált
keretek között nevelt óvodás
autizmussal élő gyermekek
fejlődése még eredményesebb, hatékonyabb legyen.
Korai kezdés, gyorsabb javulás címmel Borsodiné Ratkóczy Zsófia emelte ki a korai
felismerés és fejlesztés jelentőségét, hogy minél gyorsabb,
eredményesebb javulást ér-

Borsodiné Ratkóczy Zsófia a korai felismerésre hívta fel a figyelmet

jünk el, maradványtünetek
nélkül. Bemutatta a különböző mozgásfejlesztési módszereket, a DSGM, a Pfaffenrot,
a TSMT és a HRG terápiát,
a konduktív pedagógia és a
szomatopedagógia feladatait. Kiemelte a gyógytornász
feladatát a mozgásfejlesztés
területén.
A „Mozgáskorlátozott kisgyermekek az óvodában” c.
előadásában Szécsi László
szomatopedagógus mutatta be a sikeres integráció
résztvevőit, melyben kitért
a gyermekek képességeire,
a szülők hozzáállására a sérült gyermekük állapotával
kapcsolatban, a befogadó
intézmény objektív és szubjektív tényezőire, valamint
a különböző szakemberek
(gyógytestnevelő,
gyógytornász, konduktor, szomatopedagógus) munkájának
bemutatására, feladatköreire. Felhívta a figyelmet arra,
hogy a mozgáskorlátozott
gyermekek kognitív funkciói is sérülhetnek az észlelés, a motorika, a szociabilitás, az emocianalitás és a
kommunikációs képességek
területén. Zárásként bemutatott néhány segédeszközt,
szakirodalmat ajánlott, mely
kimondottan az érintett korosztály sérültjeinek jellemzőit és együttnevelésük lehetőségeit tartalmazzák.
Bacza Barbara előadásából
megismerhették a leggyakoribb
beszédproblémákat, azok tüneteit, valamint
olyan gyakorlatokat, melyek
szakember jelenléte nélkül
is végezhetők. Felhívta a figyelmet a beszédproblémák
és szorongás közötti összefüggésekre.
Következő alkalommal május 25-én rövid, gyakorlati
bemutatókat láthatnak az
érdeklődők az eddig elhangzottakkal kapcsolatban,
valamint a hallássérülés,
látássérülés és a mutizmus
témakörével foglalkozunk.

11.

Kitakarították
Kaposvárt
Már hatodik alkalommal
mozdul meg Kaposvár
2016. május 6.-án és 7.-én,
a Nagy Várostakarítás keretében.
A rendezvény célja, hogy a
város polgárai közös munkával tisztítsák meg környezetüket. Idén negyven
szervezet, iskolák, egyesületek, vállalatok, alapítványok
csatlakoztak a kezdeményezéshez, így közel négyezren
ragadtak seprűt és lapátot.
A Nagy Várostakarítás keretében a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény dolgozói
és tanulói is gumikesztyűt
húztak, zsákot, seprűt, lapátot ragadtak, s megtisztították iskolánk környékét
a szeméttől. Együtt dolgozott pedagógus, általános
iskolás, szakiskolás, enyhe
értelmi fogyatékos, értelmileg akadályozott és autista
tanuló is. Közös célunk, a
környezetünk szebbé varázsolása volt.
A rengeteg papírszemét
mellett cigarettacsikkeket,
fémdobozokat, műanyag
palackokat, letört ágakat
gyűjtöttünk össze az iskola
körül, illetve az intézmény
melletti kiserdőben.
A várostakarítók, akárcsak
az elmúlt években idén is
rengeteg, 180 zsák szemetet, azaz csaknem két tonna
hulladékot gyűjtöttek össze.
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Az autizmus specifikumai
Hadi Karolina
gyógypedagógiai tanár,
munkaközösség-vezető
A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben többféle autizmus
specifikus módszert használunk az autizmus spektrum
zavarral élő gyermekek, tanulók eredményes, hatékony fejlesztése érdekében, ezek közül
szeretnék most néhányat bemutatni. A csoportokban tanító autizmus spektrum zavarok pedagógiája szakirányon
végzett gyógypedagógusok a
tanulók folyamatos megfigyelésére, felmérésére, a szakértői,
gyermekpszichiátriai véleményekre, az autizmus specifikus
fejlesztésben résztvevő gyógypedagógusok, terapeuták, valamint a szülők információira
építve készítik el a komplex,
egyéni képességekre épülő
fejlesztési terveket, melyeket
három havonta felülvizsgálnak, kiegészítenek az aktuális
státusznak megfelelő módszerekkel.
SPELL-féle megközelítés
A SPELL mozaikszó, a Struktúra, Pozitív szemlélet, Empátia, Alacsony ingerszint,
Kapcsolatok szavak angol
kezdőbetűiből tevődik össze.
A Struktúra elősegíti, hogy az
autizmus spektrum zavarral
élő gyermekek előre lássák
a rájuk váró eseményeket,
áttekinthető, szervezett, biztonságos oktatási környezetet
biztosít. A Pozitív megközelítés lényege, hogy fejlődjön
a tanulók önbizalma, önértékelése. Az Empátia rendkí-

Szociális történetek feldolgozása
vül fontos a gyógypedagógus
részéről, hogy a világot képes
legyen a gyermekek szemszögéből nézni, mivel az autizmussal élő tanulók a világot
csak a saját szemszögükből
látják. Az Alacsony ingerszint
megkíméli a tanulókat a felesleges, zavaró ingerektől (Gary
B. Mesibov, Victoria SHEA,
Eric Schopler, 2008).
TEACCH módszer
A TEACCH mozaikszó,
melynek jelentése, tanítás és
fejlesztés autizmus spektrum
zavarral élő, valamint kommunikációjukban sérült gyermekek számára.
Alapgondolatai:
• az egyéni oktatás, környezet,
hogy a tanuló tanuljon meg
tájékozódni a világban
• együttműködés a szülőkkel
• egyéni haladási ütem alapján egyéni fejlesztési helyzetek
• strukturált nevelés-oktatás
• meglévő készségek szinten
tartása, új készségek kialakítása
• a távlati élethelyzetek figyelembe vétele
• viselkedésterápia, mely azon
alapul, hogy a viselkedésproblémák mögött a percepció és

megértés zavarai állnak (Gary
B. Mesibov, Victoria SHEA,
Eric Schopler, 2008).
PECS
A PECS (Kommunikációs
Rendszer Képek Cseréjével)
egy gondosan kidolgozott
program, amely a társas kapcsolatokban jól használható,
rugalmas
kommunikációt
igyekszik kialakítani alternatív-augmentatív eszközöket
alkalmazva. Könnyen használható eszköz (tárgyak, vagy
azok darabjai; színes vagy fekete-fehér képek számítógépes programokból; magunk
által készített, vagy újságokból
vett fotók; egyszerű vonalrajzok; olvasni tudó gyermekek
számára feliratok), melynek segítségével az autizmus
spektrum zavarral élő gyermekek hatékonyan, önállóan
közölhetik kívánságaikat környezetük bármely tagjával. Jelentősen előmozdítja a beszélt
nyelvi fejlődést, csökkenti a
nyugtalanságot, javítja a tanulók szociális kapcsolatait (Havasi Ágnes, 2009).
ELA módszere
A mindennapi tevékenységek módszeresen kidolgozott

fényképsorozata, mely a nyelvi zavarokkal küzdő személyek nyelvi készségeinek felmérésére, valamint terápiás
célokra is alkalmas eszköz. Az
ELA három, egyenként 1000
darab számozott fényképből álló sorozat. A fényképsorozat egy 4 tagú családot
ábrázol (anya, apa, lány, fiú).
A sorozat alkalmas a rokoni
kapcsolatok
bemutatására
is (férj, feleség, fia, nővére).
Családon kívüli személyek is
megjelennek (pl. eladó, orvos), akik kapcsolatba lépnek
a négy szereplővel. A különféle eseménysorokba tartozó
képek
átcsoportosíthatók,
felcserélhetők
egymással,
mert a képeken lévő személyek többnyire ugyanazt a ruhát viselik. Az anyag számos
feladattípushoz illeszkedik,
melyek közül az egyéni felméréseknek megfelelően eldönthetjük, melyiket célszerű
gyakorolni. Természetesen a
pedagógusok az adott gyermek egyéni szükségletének
megfelelően új feladatokat is
kidolgozhatnak (Gosztonyi
Nóra - Vígh Katalin, 2009).
A Babzsák Fejlesztő Program
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A szociális-kommunikációs
fejlesztő foglalkozás célja az
autizmussal élő gyermekek,
fiatalok szociális és kommunikációs készségeinek felmérése és fejlesztése, különösen
a társakkal való kapcsolatok,
a szociális figyelem, a nyelvi
és nem nyelvi kommunikációs eszközök használata és
megértése terén (Szaffner
Éva, 2009).
A foglalkozások típusai:
• adogatós játékok, egyszerű
motoros szintű társas feladatok
• verbális kommunikációt,
szövegértést igénylő szituációs és egyéb játékok
• dramatikus játékok, helyzetgyakorlatok.
Szociális történetek
A szociális történetek feldolgozása során a fejlesztés fő
területei a következőek: elemi
viselkedési szabályok kialakítása, egyszerű szociális rutinok tanítása, más személyek
jelenlétének elviselése, társas
szituációkban való viselkedést megalapozó ismeretek
tanítása,
információcsere
szabályainak tanítása, szemkontaktus használata, sorra
kerülés kivárása, gesztusok
olvasásának és használatának
tanítása (Kanizsai-Nagy Ildikó, 2009). A Szociális történetek I. (Kiss Gyöngyi - Vígh
Katalin - Tóth Katalin, 2004)

Szituációs helyzetgyakorlatok
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feladatlapok életszerű, mindennapos szituációival nagy
segítséget jelentenek ezeknek
a területeknek a fejlesztésében.
A történetek kiválasztásánál (pl. vásárlás, várakozás,
társasjátékozás stb.), a célok
meghatározásánál minden
esetben figyelembe kell venni
az autizmus spektrum zavarral élő tanulók képességeit,
készségeik szintjét. Lényeges
szempont, hogy a szociális
történetek című foglalkozások egymásra épüljenek, a fokozatosság elvének figyelembe vételével.
ÉN-könyv módszere
Az autizmussal élő tanulók
számára általában nehézséget jelent a társas helyzetek
megélése, az emberi viszonyok és kapcsolatok meglátása, a különféle változások
elviselése (saját fejlődésüket is
beleértve, illetve a környezeti
elvárások változásait). Általánosságban elmondható, hogy
segítségre van szükségük a
társadalom íratlan szabályainak megértéséhez, betartásához. Önértékelésük gyakran
irreális, kudarcaikat nehezen
dolgozzák fel. Társas kapcsolataik, élményeik megértése
probléma számukra. Mindezeknek a leküzdéséhez nagy
segítség számukra az Énkönyv, melyben szisztemati-

kusan gyűjthetjük, közösen
feldolgozhatjuk az autizmus
spektrum zavarral élő tanulók
társas kapcsolati, kommunikációs és egyéb személyes élményeiket. Ezáltal segítséget
kaphatnak az interakcióhoz,
fejlődik a nyelvi megértés, a
kifejező kommunikáció, a
személyes emlékezet, valamint az időbeliség megértése. Az Én-könyv mindig
egyedi, egyénre szabott, az
adott személyről szól. Mindig bővíthető, aktualizálható,
a különféle változások folyamatosan követhetőek segítségével. Általában tartalmazza
az autizmus spektrum zavarral élő tanuló tulajdonságát,
élettörténetét. Olyan tartalmi
megjelenítést kell választani
az egyén számára, amelyet
ő biztosan ért. A megfelelő
szimbólumszint kiválasztása
rendkívül fontos (Ecser Mónika – Nagy Emma, 2009).
Személyes napló módszere
Az autizmussal élő személyek élményeiket nem tudják
másokkal megosztani, a velük történt eseményeket általában nehezen idézik fel. A
különféle történések, események nyelvi formába öntése
nehézség számukra, valamint
vizuális támpontra van szükségük ahhoz, hogy megértsék miről is beszél partnerük.
Gyakori, hogy nem a pozitív,
hanem a negatív élményekre
emlékeznek vissza. A Napló
rendkívül jó eszköz, ezáltal
életük történéseik, eseményeik bejósolhatóbbá, kiszámíthatóbbá válnak. Követhető az idő múlása, a napok,
hetek, hónapok körforgása,
valamint nagy segítség a sorrendiség felidézéséhez. Előre
jelezhetjük az egyén által várt
aktivitásokat és rendkívüli
eseményeket. A Napló vezetése, stílusa, külalakja, szimbólumszintje egyedi. Formáját, tartalmát minden esetben
az egyéni sajátosságokhoz
mérten alakítjuk ki. Személyes, sokszor bizalmas információkat tartalmaz. A sikeres használat kulcsa a napló
rendszeres, folyamatos vezetése (Ecser Mónika – Nagy
Emma, 2009).

13.

Óriási siker
a szépírón
Az intézményünkben évek
óta működő színjátszó csoport tehetséges diákjai a foglalkozások során megtanultak
érzelmeket kifejezni, „szép
ruhában” járni-kelni, szépet-jót egymásban meglátni,
közösséggel együtt nevetni,
kihívásokat, sikereket, kudarcokat megfelelően kezelni.
Megismerték saját világukat,
határaikat, képességeiket.
Klasszikus és modern darabokat dolgozunk fel, kellékeket,
jelmezeket készítünk és a rengeteg munka után készen áll a
játék. Néha „kicsit sárgább, kicsit savanyúbb”, de mi hoztuk
létre. Ilyen alapokon nyugszik
néhány siker darabunk, mint
a Twist Olivér, a Pál utcai fiúk,
a Visszakérem az iskolapénzt,
a Babaház, a Légy jó mindhalálig vagy a Gonosz tükör.
Legutóbbi zenés paródiánk a
János a vitéz több versenyen
is szép sikert ért el. Tavaly a
Szakiskolások Országos Seregszemléjén Arany minősítést kaptunk, a Ki-mit-tud?
Országos döntőjén színjáték
kategóriában első helyezést
értünk el. E produkció, a sikerre való tekintettel az idei
év Országos Szépíró Verseny
gálaműsorában is meghívott
volt, ahol fergeteges sikert aratott Jancsi és Juliska szerelmi
története. Gaskó Balázs közismert műsorvezető is gratulált
tanulóinknak, további szép sikereket kívánva a jövőre.
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Megjárták a „Hadik” útját a bárczisok
A kaposvári Bárczi Gusztáv Módszertani Központ
és Nagybajomi tagintézményének hetedik osztályos tanulói öt kísérőtanárral négynapos kiránduláson vettek
részt a szlovéniai Lendván és
környékén a „Határtalanul!
program nyertes pályázata
keretében.
Céljuk volt az ismerkedés
a Muravidéki magyarsággal, a magyar hagyományok
ápolásának erősítése, kapcsolatok építése az ottani
iskolák hasonló korú tanulóival.

Megismerkedtek a város és
környéke történelmi emlékhelyeivel, többek között
a XVI. században épült várral, a várost őrző Szentháromság-kápolnával, mely
Hadik Mihály természetes
úton mumifikálódott földi
maradványait őrzi.
A program keretében, több
közös programon vettek
részt a 2. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola
tanulóival. A kirándulást
felkészítő
foglalkozások
előzték meg és élménybeszámoló zárta.

A lendvai Szent Katalin templomot is meglátogatták a négy nap során

Tehetségek az Agórában

Éremeső a bajai versenyen

A kaposvári Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és a Speciális Szakiskolák Országos
Egyesülete közösen rendezte meg idén a Speciális
Szakiskolák Országos Kulturális Fesztiválját 2016.
május 12-én. A rendezvénynek a kaposvári Együd
Árpád Kulturális Központ
adott otthont.
A verseny célja a tehetséges
speciális szakiskolai tanulók számára bemutatkozási,
megmérettetési lehetőség
biztosítása volt. Kiemelt
jelentősséggel bír, hogy a
tanulók tehetségüket megmutathatják, szerepelhetnek, sikerélményekkel gazdagodhatnak.
A rendezvényen az ország
13 speciális szakiskolájának több, mint száz tanulója mutatta be színpadi
produkcióját. A versenyen
közel 150 tanuló vett részt
az ország minden tájáról
(Budapest, Sopron, Pécsvárad, Mór, Ajka, Rum, Kőszeg, Székesfehérvár, Baja,
Mohács, Velence) és mérte
össze tudását vers, próza,
tánc, színdarab és ének kategóriában.
A versenyzőket háromtagú zsűri értékelte. A zsűri

A Fogyatékosok Országos
Diák és Szabadidősport Szövetsége, a Speciális Szakiskolák Országos Egyesülete
és a bajai Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a hagyományokhoz
híven idén is megrendezte a
„Sportosan könnyebb!” Speciális Szakiskolák Országos
Sportfesztiválját tanulásban
akadályozott és értelmileg
akadályozott diákok részére.
A verseny célja versenylehetőség biztosítása a szakiskolai tanulók részére,
sportágak népszerűsítése,
tehetséges diáksportolók
kiválasztása.
Intézményünket hat tanuló (négy értelmileg akadályozott, két tanulásban

elnöke Szászné Hajdú Katalin festőművész; tagjai
Dr. Kalózné Pápa Ágnes,
tanügyigazgatási referens
és Bendi Tiborné a szennai
Fekete László Általános Iskola igazgatója voltak.
Minden
kategóriában
arany, ezüst, és bronz minősítés, valamint különdíj került kiosztásra. A színes és
vidám rendezvényen felszabadult hangulat uralkodott,
a résztvevők támogatták és
biztatták egymást, együtt
örültek társaik sikerének.
Jövőre is hasonlóan színvonalas produkciókkal várják
az érdeklődőket.

akadályozott) képviselte kiválóan különböző atlétikai
versenyszámokban.
Tanulóink által elért eredmények:
Gosztonyi Míra: 1. hely (távolugrás), 4. hely (50 méter
síkfutás)
Hegedűs István: 1. hely (távolugrás), 1. hely (kislabdahajítás), 2. hely (50 méter
síkfutás)
Császár Bettina: 1. hely
(200 m síkfutás), 2. hely
(400 méter síkfutás), 3. hely
(távolugrás)
Horváth Izabella: 2. hely
(súlylökés)
Kovács Zoltán: 6. hely
(súlylökés)
Nagy Richárd: 6. hely
(800 méter síkfutás)
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Kihívás napja

15.

Gosztonyi Míra három
bronzérmet szerzett

Iskolánk tanulói és diákjai az
elmúlt évekhez hasonlóan idén
is részt vettek a Kihívás Napja
országos programban.
A reggel egy zenés tornával
indult az udvaron Csordásné Máli Katalin vezetésével és
Pintér Beáta segédkezésével.
Az aerobik egy kellemes ráhangolódás, bemelegítés volt
a FuTaSuLi programrészhez.
Egy iskolakört kellett teljesíteni, s minden osztálynál mérték
a leggyorsabb fiú, illetve lány
köridejét. A gyengébbik nemnél Horváth Zsanett (2:09)
végzett az élen, második helyen Rostás Natália (2:17), a
harmadikon pedig Paksai Erika (2:28) zárt.
A fiúknál Markotány Márk

(1:45) végzett az élen, mögötte
a Rostás Gyula (1:49), Horváth
Zsolt (1:50) sorrend alakult ki.
A tornateremben Szőke Andrea és Kovács Krisztián gyógypedagógus-testnevelők várták
a jelentkezőket akadálypályával, ügyességi feladatokkal és
bátorságpróbával. Mindeközben az udvaron Kovácsné
Solymossy Mária gyógypedagógus-testnevelő roller akadálypályát alakított ki, ahol
változatos feladatok várták a
nebulókat. Pucz András gyógypedagógus pedig a kosárpályán várta a gyerekeket büntetődobásra.
Golubics Zoltán gyógypedagógus-testnevelő az iskola
legerősebb tanulóját kereste,
aki a „Bárczi bikája” kitüntető

címmel gazdagodhatott. A feladatok között autótolás, traktorgumi forgatás is szerepelt.
A legerősebbnek végül Nagy
Szilveszter bizonyult, őt Rupa
Máté és Galamb Márk követte
a sorban.
A legnagyobb izgalommal
várt program a tanár–diák
labdarúgó mérkőzés volt, ahol
kétszer húsz perc eltelte után
3–3-as végeredmény született.
Nagy lelkesedéssel alakult egy
lánycsapat is, akik hatalmas
lendülettel játszották végig a
kétszer tizenöt percet a már
vegyes felállású tanári csapat
ellen. Összességében egy sikeresen lebonyolított, élményekben gazdag napot zárhattunk.
Pilbauer István
gyógypedagógus

Fogyatékkal Élők Sportszervezeteinek Magyarországi
Szövetsége által rendezett
Nyílt Úszó Utánpótlás és
Országos Bajnokságon remek eredményt ért el Gosztonyi Míra. A Bárczi DSE
kiválósága, akit ezúttal is
Kovácsné Solymossy Mária
gyógypedagógus-úszóedző
készített fel, S15-ös kategóriában indult a Székesfehérvári megmérettetésen,
ahol három kategóriában is
bronzérmet szerzett.
Gosztonyi Míra
(Bárczi DSE) eredményei:
50m hát: 3. hely
50m mell: 3. hely
50 m gyors: 3.hely

Hátizsákos ovisok

Harmadik hely
Somogyváron

Hátizsákos, mosolygó gyerekek várakoznak pénteken
a buszmegállóban: kirándul
a Katica csoport. A helyi
járatos közlekedés minden előnyét és hátrányát is
megtapasztalva érkezünk
meg a Városligetbe. Hos�szú, de kellemes séta után
a közeli Vanda Pecsenyesütőben pihenünk meg, ahol
vidám fotózkodás közben

A Somogyvári EGYMI-ben
rendezték meg a megyei
zsinórlabda bajnokságot. A
tornán a Bárczi DSE középsúlyos értelmi fogyatékos
csapata a harmadik, míg a
tanulásban akadályozottak
csapata a negyedik helyet
szerezte meg. A diákokat
Golubics Zoltán és Pilbauer
István gyógypedagógus készítette fel a megmérettetésre.

tízóraizunk is egyet. A világ
legfinomabb pogácsájának
köszönhetően újult erővel
indulunk a Tesco játszótérre, ahol gyerekeink az egész
teret felfedezve, kifáradásig
szaladgálnak és játszanak a
többi gyermek között. Hazafelé már mindenki elpilled a buszon, és az oviban
elfogyasztott ebéd után
nincs szükség altató mesére.
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Kellemes nyarat kívánunk kollégáinknak!
Andók Veronika: Vakáció
Láttam a napot, súgta a szélnek:
Várnak a tavak, csónakok, stégek.
És tényleg a táblán virul egy szó,
Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ!
Két hónap napfény vár ránk a nyárban,
Kószálunk vígan viruló tájban,
Hűsítő tavakra, strandokra járunk,
Nincs is ilyenkor boldogabb nálunk.

