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Nyitott kapuk
 a logopédián

Absztraktok

2021. március 3.

Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat bemutatása

Dávid Ilona 
okleveles gyógypedagógus, mesterpedagógus
főigazgató – Békés Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

A 2013-ban átalakult szakszolgálati rendszer Békés megyében nagyon eltérő feltételrendszerrel kezdte meg 
működését. A fiatal intézmény strukturális felépítése mellett megőrizte ok-sok korábbi hagyományát, és en-
nek alapjaival alakította ki szakmai arculatát, a tagintézmények szoros együttműködésével. A szakmai mun-
kában minőségi ellátást erősítő szerepet kaptak az újonnan alakult munkaközösségek. A rendszeres talál-
kozások mellett kialakult egy segítő, támogató kapcsolatrendszer, amely jól érvényesül a belső önértékelési 
eljárásokban is, segítve a pedagógusok életpályájának sikereit.

A beszéd, mint elsődleges kommunikációs forrás, kiemelt szerepet kap életünkben, nem csak az egymás 
közötti és partnereink közötti kapcsolatokban. A jogszabályi változással is megerősített, a korai időszakban 
elkezdett szűrésekkel és vizsgálatokkal, az elindított logopédiai ellátással igyekszik intézményünk a minél 
korábbi logopédiai beavatkozásra, a sikeres tanulási folyamat megalapozására. Ugyanezzel a töretlen fe-
lelősséggel nézett szembe a logopédusok közössége a megváltozott pandémiás feltételekkel is, ahol - az 
eddig csak bizonytalanul alkalmazott - digitális ellátás főszerepet kapott. A megváltozott ellátási forma és a 
futó pályázatunk megvalósítása az intézményben olyan innovatív lehetőségeket teremtett, amely a szakmai 
megújulásunkat is lehetővé teszi. A továbbképzéseink, amelyeket a POK segítségével, jól tervezetten tudunk 
szervezni, ezeket a változásokat a jövőben tovább segítik.
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A fonológiai tudatosság fejlesztésének kihívásai a digitális oktatás 
világában

Jordanidisz Ágnes PhD
nyelvész 
szakmai vezető – NILD Hungary / Hátország Egyesület

A fonológiai tudatosság fejlesztése kiemelt szerepet kap az iskolaérettségi foglalkozásokon és az olvasásta-
nulás előkészítő szakaszában. A fonológiai tudatosság alapvetően mentális műveletvégzés, hiszen beszéd-
hangokkal kell fejben valamilyen feladatot elvégezni. A digitális oktatás azonban a vizuális modalitásra épít 
elsődlegesen. A fonológiai tudatosság műveletvégzésének vizuális megtámogatása is lehetséges, de nagyon 
körültekintőnek kell lenni a feladatok megtervezésénél, hogy valóban azokat a kognitív funkcióit (is) használja 
a gyermek, amiket az auditív modalitású feladatvégzés során is végezne.

Az előadás a fonológiai tudatosság feladattípusainak ismertetése után a vizuális – digitális – alapú feladat-
végzés lehetőségeit és kihívásait tárgyalja.

Kihívások a dadogó gyermekek logopédiai ellátásában

Tóthné dr. Aszalai Anett PhD 
okleveles gyógypedagógus, logopédus
FPSZ Beszédjavító Intézet
főiskolai docens – Szegedi Tudományegyetem JGYPK Gyógypedagógus-képző Intézet

Az elmúlt egy év járványügyi helyzete változásokat indukált a logopédiai ellátásban. A nehézségek mellett 
pozitív hatások is azonosíthatók, például a telelogopédiai munkaforma népszerűbbé válásával. Előadásunk-
ban arra keressük a választ, hogy vajon a dadogó személyekkel végzett beszédfejlesztő tevékenységben 
milyen hozadékkal járt ez az időszak. Az előadás első része a téma szakirodalmi eredményeit ismerteti. A 
második részben saját kutatásunkat mutatjuk be, melyben dadogásterápiát folytató logopédus szakemberek 
attitűdjét, tapasztalatait, eszközeit igyekeztünk megismerni fókuszcsoportos interjúval.

A jó gyakorlatok szélesebb körben történő megosztása további fejlődést hozhat a beszédfolyamatossági 
zavarral küzdő kliensek terápiás ellátásában.

Intervenciós lehetőségek a felnőtt nyelvi képességprofil alakítására 
különböző neurológiai kórképek esetében 

Dr. Ivaskó Lívia PhD
nyelvész, mentálhigiénés szakember
egyetemi docens – Szegedi Tudományegyetem

Az előadás arra kíván rámutatni, hogy az elmúlt években milyen hagyományok mentén alakulnak az elterve-
zett intervenciós lehetőségek közül azok, melyek a felnőttkori nyelvi zavarok (Raymer, Gonzalez Rothi, 2018) 
kezelését célozzák. 

A közelmúlt nemzetközi és hazai (pl. Szabó, 2017) szakirodalma több szempont szerint is különbséget tesz - 
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az egyes beálló változásokat követően - az alkalmazható beavatkozási formák között. Ezért az előadás arra 
törekszik, hogy láttassa az ezek hátterében meghúzódó érveket. Legyenek ezek elsősorban a neuroplaszti-
citást kihasználó, terápiás alapelveken nyugvó eljárások (Raskin, 2011; pl. Ivaskó és mtsai, 2016), vagy éppen 
a társas élethelyzetekből eredően, motiváló hatásúként értelmezett (Wolders és mtsai, 2018) intervenciós 
lehetőségek, illetve technológiai fejlesztésen alapuló megoldások. A kurrens újítások közül olyan eljárásokra 
is rá szeretné irányítani a figyelmet, melyek bizonyos neurológiai kórképek esetében a preventív szemléletet 
alkalmazva alakítják intervenciós tervüket.

Hivatkozások:

Ivaskó L., Tóth A., Jakab K., Vécsei, L. (2016) A „Beszélek, hogy beszéljek!” afáziaterápiás eljárás magyar kidolgozásáról. 
Rehabilitáció. 2016; 26 (1): 188–194.
Raskin, Sarah A. ed. (2011) Neuroplasticity and Rehabilitation. The Guilford Press. New York – London.
Raymer, Anastasia M. – Gonzalez Rothi, L. J. ed.(2018) The Oxford Handbook of Aphasia and Language Disorders. Oxford 
University Press
Szabó E.(2017) A verbális kommunikáció zavarai felnőtt- és gyermekkori szerzett agysérülés következtében. In: Veker-
dy,Nagy, Zs. (szerk.) Bizonyítékokon alapuló rehabilitációs medicina. Medicina Könyvkiadó. 317-326. 
Woelders S., Wieke van der Borg, Schipper K., Abma T. (2018) The meaning of aphasia centres from the perspectives of 
people with aphasia and their relatives: understanding participation in the Dutch context. Aphasiology. 32:12, 1490-1512.
 A kutatást és az előadás elkészültét az Intelligens élettudományi technológiák, módszertanok, alkalmazások fejlesz-
tése és innovatív folyamatok, szolgáltatások kialakítása a szegedi tudásbázisra építve című EFOP 3.6.1-2016-00008 
azonosító-számú EU társfinanszírozott projekt támogatta.

A digitális kapcsolattartás által megvalósuló ellátási specifikumok a 
nyelvfejlődési zavar terápiájában

Dr. Kocsisné Kálló Veronika 
gyógypedagógus-logopédus
gyakorlati oktatói munkát segítő munkatárs – Szegedi Tudományegyetem JGYPK Gyógypedagógus-
képző Intézet

Az előadás összefoglalja a nyelvfejlődési zavar alapvető jegyeit, megjelenési formáit és ellátási vonatkozásait, 
követelményeit. Megmutatja az ellátás élő formájának sokszínűségét és célkitűzéseit, azok lehetséges meg-
valósítási lépéseit, az ehhez kapcsolódó fejlesztő eszközök és kiadványok felhasználásának hagyományait, 
illetve kiemeli mindezek különböző hangsúlyait, egyediségét. Kitér a digitális eszközhasználat kihívásainak 
való megfelelés hirtelen és kényszerűen megjelenő igényére, az ehhez történő alkalmazkodás előnyeire, 
hátrányaira és különbözőségeire az ellátási protokollban. Példákon keresztül mutatja be az ellátásban részt 
vevők különböző viszonyulásait, a home trainingre vonatkozó sajátosságait, a kliensek nézőpontjait.

A súlyos fokban hallássérült gyermekek hallás- és beszéd (re)
habilitációja cochlearis implantációval

Szamosközi Alice
gyógypedagógus-logopédus
– Szegedi Tudományegyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika

A cochlearis implantáció célja, hogy a súlyos fokú hallássérüléssel született gyermekek számára biztosítsa a 
megfelelő hallás- és beszédfejlődés lehetőségét. Az eljárás segítségével elérhető, hogy ezek a gyerekek is a 
képességeiknek megfelelő iskolában nevelkedjenek, ne szakadjanak el családjuktól, minél korábban beillesz-
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kedjenek lakóhelyük (gyermek)közösségeibe. 

Az előadás bemutatja a sikeres (re)habilitáció lépéseit: 

• újszülöttkori objektív hallásszűrés, 

• pontos diagnózis felállítása objektív vizsgálatokkal (BERA, ASSR, OAE, Tympanometria,  

• stapedius-reflexvizsgálat), 

• hallókészülékkel való ellátás, korai, intenzív gyógypedagógiai fejlesztés, 

• Hallásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság vizsgálata, szakvéleménye,  

• majd kontroll vizsgálatok végzése,

• cochleáris implantáció (ha szükséges),

• a beszédprocesszor működésének rendszeres ellenőrzése, szükség esetén újra programozása, 

• időszakos orvosi kontroll, 

• intenzív, minden irányba kiterjedő gyógypedagógiai / pedagógiai fejlesztés.

A klinikai gyógypedagógus egyik fontos feladata a (re)habilitációs tapasztalatok gyűjtése, összegzése és 
megosztása, ez jelenleg legegyszerűbben és leghatékonyabban az online térben lehetséges, csoportos vagy 
egyéni konzultáció formájában.

A digitális logopédiai oktatás tapasztalatai egy felmérés tükrében

Jankó István
gyógypedagógus-logopédus 

igazgató-helyettes – Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XI. Kerületi Tagintézménye 
elnökségi tag – Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület 

A bemutatásra kerülő, logopédusok körében végzett online vizsgálat célja az volt, hogy feltérképezze a digi-
tális ellátás során összegyűlt tapasztalatokat a logopédus kollégáktól, és információt szerezzen arról, hogy 
ezek hogyan befolyásolták a pandémia előtti infokommunikációs kompetenciájukat. Az előadás a vizsgálat 
eredményein keresztül mutatja be, hogy a megszerzett tapasztalatok birtokában hogyan változtattunk az 
eddig megszokott munkánkon, hogyan tudtunk új, eddig nem ismert, nem alkalmazott eszközöket a terá-
piáinkon használni. A felmérésben a „szabadon válaszolható rész” jól tükrözte a logopédus kollégák vegyes 
érzéseit a digitális ellátással és a szakszolgálati munkával kapcsolatosan. 

Fejlesztés és diagnosztika a hangtani tudatosság tükrében.

Magyarné Várbíró Zita
okleveles gyógypedagógus, logopédus, mesterpedagógus-szakértő, munkaközösség vezető
– Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Enyingi Tagintézménye 

Az olvasástanulás pozitív élménye és a jó olvasási teljesítmény hosszú távon kihat a gyermekek személyi-
ségfejlődésére, tanulási sikerességére, az ismeretek megszerzésének ütemére, azok feldolgozásának pontos-
ságára. A hangtani tudatosság szintje prediktív jellegű az olvasás-, írástanulás sikerességének tekintetében. 
Előadásomban bemutatom a jelenleg megjelenés alatt álló Hangtani Tudatosság Gyorstesztet (M.-né Várbíró 
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Z., Sz.-né Vékony A., Sz.-né Mályi N., 2021), amely a logopédiai szűrést követő kiegészítő vizsgálatként támo-
gathatja a pontosabb nyelvi diagnosztikai munkát. Mivel a hangtani tudatosság kialakulatlansága lehet az 
egyik oka a későbbi írott nyelvi, olvasás/írás problémák kialakulásának is, ezért a Hang-lépcső (M.-né Várbíró 
Z., Sz.-né Vékony A., Sz.-né Mályi, N., 2019) programunkat tovább bővítettük, kiterjesztettük a 6-8 éves kor-
osztályra.  Különleges memóriakártyáink is a nyelvi képességek sokoldalú, játékos fejlesztését tűzik ki célul. 
Ajánljuk iskolába lépés előtt álló gyermekek számára, nemcsak logopédiai fejlesztésre, hanem óvodai foglal-
kozásokhoz, szülőknek otthoni játékos időtöltésre is. 

Hivatkozás:

Molnárné Várbíró Z.,Szabóné Vékony A.,Szatmáriné Mályi N. (2019) Hang-lépcső. Logotech. 
Molnárné Várbíró Z.,Szabóné Vékony A.,Szatmáriné Mályi N. (2021) Hangtani Tudatosság Gyorsteszt. Logotech.
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Digitális média és logopédia: kihívások és lehetőségek

Dr. Kas Bence PhD
nyelvész, logopédus
egyetemi docens – ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar GYMRI Logopédiai Szakcsoport
MTA Nyelvtudományi Intézet Pszicho- és Neurolingvisztikai Osztály
alelnök – Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület 

Az ember evolúciója során fokozatosan alakultak ki egyre komplexebb társadalmi együttműködési hálózatok, 
melyekbe a gyerekek a legkorábbi életszakaszoktól kezdve a közvetlen társas interakciókban zajló kultúraá-
tadási folyamatok által vonódnak be. Napjainkban a digitális kommunikáció és média elterjedése jelentősen 
befolyásolja a mindennapi társas helyzetekben folyó kommunikációt, így a logopédia számára is hordoz kihí-
vásokat és lehetőségeket is. A digitális kommunikáció hatása megjelenik a szülők és gyerekeik közös figyelmi 
helyzeteiben, az anyanyelvi fejlődés elsődleges természetes közegében, illetve a beszéd-nyelvi zavarok lo-
gopédiai diagnosztikájában és terápiájában egyaránt. Számos tudományos vizsgálat irányul a digitális média 
jelenlétének hatására a korai nyelvi és kognitív fejlődésben, melyek előzetes eredményei mára explicit aján-
lások formájában fogalmazhatók meg, így felhasználhatók a logopédiai intervencióban. Másrészt, számos 
tanulmány igazolja a digitális környezetben folyó logopédiai tevékenység eredményességét, ami jelentős 
fejlődést eredményezhet a terápiához való hozzáférésben.   
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Olvasás és írás a digitális világban

Dr. Mészáros Andrea PhD
okleveles gyógypedagógus, neuropszichológus szakpszichológus, logopédus
egyetemi adjunktus – ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai 
Intézet
MRE Bethesda Gyermekkórház Neurodevelopmentális Ambulancia

A képlékenység az emberi idegrendszer normális, folyamatos állapota egész életünk során. A képlékenység 
azonban nem rugalmasság, az új állapot pedig nem feltétlenül kívánatos is egyben. Új kihívás az egyéni „agy” 
és a közösség számára a kommunikációra használt technológiák folyamatos változása, a virtuális térben 
töltött idő növekedése, az információk gyors áramlása és elévülése. Kérdésként merülhet fel, hogy a mai kor 
gyermekének szüksége van-e még olyan, a mentális képességek kibővítésére szolgáló intellektuális techno-
lógiák elsajátítására, mint az olvasás és az írás, illetve számít-e, hogy ezeket milyen eszközön, módon alkal-
mazzuk. Az előadás erre keresi a választ. 

„Ajánlom magamat. Korszerű mondókák logopédusoknak”

Varró Dániel
magyar-angol szakos tanár, költő, műfordító
ügyvezető – Lazsoláp Kulturális Szolgáltató Betéti Társaság

Varró Dániel költő, műfordító előadásában saját gyerekverseiből és mondókáskönyveiből mutat be olyano-
kat, amelyek a versek és mondókák ritmusa, zeneisége, fonetikai és nyelvi sajátosságai, a rímhelyzet adta ki-
hívás, a felelgetős forma, a szövegek játékossága alapján segítheti online, interaktív formában is a logopédiai 
terápiát, a gyerekek beszédkészségének fejlesztését. 

Az előadásban Varró Dániel következő műveiből hangzanak el részletek: Nem, nem, hanem, Akinek a lába 
hatos, Akinek a foga kijött, Akinek a kedve dacos, Túl a Maszat-hegyen, A szomjas troll, Csütörtök, a kisördög.

 

A logopédiai munka sajátosságai a fővárosban

Mosányi Emőke 
speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus, logopédus, mesterpedagógus
főigazgató – Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat
alelnök – Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület

A köznevelés rendszere, ezen belül a pedagógiai szakszolgálati rendszer, a logopédiai ellátás, valamint a lo-
gopédusok által végzett munka is folyamatosan változóban van. Különösen igaz ez az elmúlt 10 évre. Ezeket 
a változásokat egyrészt a tudomány szakadatlan fejlődése indukálja, de a jogszabályi környezet minduntalan 
alakulása is katalizálja ezt a folyamatot. Ugyanakkor a változást befolyásolja a napjainkra oly jellemző infor-
mációtechnológiai fejlődés is. Az online használható eszközök széles, a webes megoldások, a bárki számára 
elérhető telefonos applikációk egyre bővülő palettája új megoldások és új kihívások elé állítják a szakembere-
ket és az átlagembereket is. A társadalomra egyre inkább jellemző információéhség és megoldáskeresési at-
titűd is tovább formálja a logopédiai ellátást. Ebben az impulzív közegben a pedagógiai szakszolgálati keretek 
között megvalósuló logopédiai munka követelményrendszere egyre bővül, szélesedik, szüntelenül ösztönöz-
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ve a logopédusokat tudásuk fejlesztésére. Milyen új területekkel bővül az ellátási kör, milyen területek kerül-
nek fókuszba, illetve melyekre helyeződik nagyobb hangsúly? Ezekre a kérdésekre keresi a választ az előadás.

Megváltozott kihívások a szakszolgálati feladatellátásban

Mosányi Emőke 
speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus, logopédus, mesterpedagógus
főigazgató – Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat
alelnök – Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület

Budapest a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálatot méreténél fogva is kicsit más kihívások elé állítja, mint a 
többi szakszolgálati intézményt. Az ország legnagyobb köznevelési intézményeként a szervezet kiépítése, a 
hagyományok megőrzése mellett a legújabb technológiai fejlesztések bevezetésének szükségességével is 
szembe kell néznie. Az előadás ennek eredményeit, nehézségeit kívánja bemutatni.

A fonációs zavarok felismerési és beavatkozási lehetőségei gyermek- és 
kamaszkorban

Damásdi Nóra 
okleveles gyógypedagógus, logopédus
tanársegéd – ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Kar GYMRI Logopédiai Szakcsoport 
elnökségi tag – Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület 

A fonációs zavarokkal kapcsolatos szakmai gondolkodás fontosságát támasztják alá az előfordulási gyako-
riság méréséről szóló nemzetközi kutatások, melyek szerint a gyermekek és kamaszok 6-24%-át érinti a 
hanghasználattal kapcsolatos nehezítettség (Connor et al., 2008). A korai felismerés azért is fontos, mert a 
fonációs zavar hatással lehet az érintett gyermek kommunikációs viselkedésére, pszichológiai jóllétére, illetve 
a felnőttek vagy kortársak általi megítélésére (Fuchs, 2020). A felismerés első lépése a gyermekekkel foglalko-
zó szakemberek, pedagógusok számára történő információátadás, illetve a megfelelő szűrés. Ezekre épülhet 
majd a komplex diagnosztikus folyamat, amely magába foglalja a hangképző szervek és a fonációs funkció 
vizsgálatát, illetve szükség esetén egyéb kiegészítő vizsgálatokat.  A felismerésben és a beavatkozásban is 
fontos szerepe van a gyermeknek, a szülőnek, a szakembereknek, valamint a gyermek környezetében lévő 
pedagógusoknak. Közös munkájuk eredménye lehet a fonációs zavar megszüntetése és a későbbi kiújulás 
megelőzése.

Hivatkozások:

Connor N. P., Cohen S. B., Theis S. M., Thibeault S. L., Heatley D. G. & Bless D. M. (2008). Attitudes of children with dysp-
honia. J Voice 22(2), 197–209.
Fuchs M. (2020). Voice in Childhood and Adolescence. In Zehnhoff-Dinnesen A., Wiskirska-Woznica B., Neumann K. & 
Nawka T. (szerk.) Phoniatrics I. (pp. 326-327).  Berlin: Springer Verlag.
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„Mindenki másképp csinálja”

Schuchné Rumpli Henriette 
gyógypedagógus-logopédus, mesterpedagógus 
igazgató – ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Hogyan éltük/éljük meg az online létet, mint gyermek, szülő, pedagógus, logopédus hallgató? 

Az előadásban a beszédfogyatékos gyermekeket ellátó gyakorlóintézmény különböző színterein szerzett 
tapasztalataink kerülnek bemutatásra, a koragyermekkori intervenció, a logopédiai óvodai fejlesztés és a 
BGGYK logopédia szakirányú hallgatók évközi gyakorlatának tükrében. Számos kérdés merül fel bennünk a 
témával kapcsolatban, amelyeket szeretnénk megosztani ebben az előadásban.

Együtt az együttnevelésért- A befogadó környezet kialakítását 
támogató kezdeményezések bemutatása

Báder Melinda 
együttnevelést segítő okleveles gyógypedagógus, szurdopedagógus-logopédus, mestertanár
– ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar GYMRI Hallássérült Személyek Pedagógiája és 
Rehabilitációja Szakcsoport
Budapest II. kerületi Százszorszép Óvoda

Lukács Szandra 
együttnevelést segítő gyógypedagógus, hallássérültek pedagógiája és- autizmus spektrum 
pedagógiája szakirány
tanársegéd – ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar GYMRI Hallássérült Személyek Pedagógiája 
és Rehabilitációja Szakcsoport
Budapest II. kerületi Százszorszép Óvoda 

A 2016/2017-es nevelési év végére körvonalazódott az előadókban egy olyan tréning kidolgozásának és meg-
valósításának a gondolata, mely a tudás- és információmegosztás mellett a szemléletformálást helyezné a 
középpontjába.  Ez abból a felismerésből fakadt, hogy működik egyfajta „jó gyakorlat” és protokoll a második 
kerületi óvodák együttnevelésében, azonban a megvalósítás terén az intézmények nem egységesek, más 
fejlődési pontokon állnak, más ismeretekkel rendelkeznek a különleges bánásmódot igénylő gyermekek fo-
gadásáról. A tréningek megvalósítása során fontosnak tartottuk egy pszichológus kolléga bevonását a részt-
vevők érzelmi támogatására. Minden nevelőtestülettel előzetesen egy elektronikus kérdőívet töltettünk ki, 
mely rámutatott a valós igényekre, erősségekre és fejlesztendő területekre. A tréningek interaktív formában, 
valamennyi intézményben dolgozó kolléga részvételével valósultak meg. Az eddigi tapasztalataink azt mutat-
ják, hogy a tréning minden intézményben fordulópontot eredményezett, és az együttnevelés szempontjából 
különböző mértékű, de pozitív irányú változások indultak meg.

A nevelőtestületek szemléletformálása mellett a szülők mentálhigiénéjének támogatására is megfogalma-
zódott az igény. Egyre több kutatás mutat arra rá, hogy ha a szülők jól vannak, kompetensnek érzik magukat 
saját gyermekük nevelése kapcsán, az pozitívan hat gyermekeik fejlődésére is.
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Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
Beszédjavító Általános Iskola Kőszeg bemutatása

Nagy Gabriella 
szakvizsgázott gyógypedagógus, logopédus  –  Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény Kőszeg

Intézményünk, az egykori 1856-ban alapított Hunyadi Mátyás magyar királyi alreál és reáliskola helyén – 
amely az „Iskola a határon” c. könyvnek köszönhetően vált közismertté – 1957-ben kezdte meg a gyógyító ok-
tatás-nevelést. 1960-ban kezdődött meg a Beszédjavító Általános Iskola kiépítése. A hosszú évek alatt többek 
között olyan nagy múltú nevek is megfordultak nálunk, mint Meixner Ildikó. Itt dolgozta ki és tökéletesítette 
a diszlexia prevenciós és reedukációs módszerét, melyet azóta országszerte használunk az olvasásfejlesz-
tésben. Iskolánk a  kezdeti időkben főként dadogó gyermekek beszédterápiájával foglalkozott. Mostanra át-
alakult a tanulók diagnózis szerinti megoszlása, és sok „egyéb pszichés problémákkal” küzdő gyermek került 
hozzánk. Szeretnénk visszafordítani ezt a tendenciát, és újra azoknak a gyermekeknek adni meg a tanulás 
örömét, akiknek kiváló logopédusaink és pedagógusaink intenzív fejlesztéssel segíteni tudnak. A hozzánk járó 
gyermekek széles körét látjuk el, ami igazán megkívánja a pedagógusok kreativitását. A tavasszal bekövet-
kezett új helyzet mindannyiunkat nagy kihívás elé állított Mind a szülői háttérrel rendelkező gyermekeknek, 
mind a kollégiumban, a nevelőotthonban, a kőszegi SOS Gyermekfaluban élőknek nagy nehézséget okozott 
az online oktatás. Eszközök híján a gyermekek hosszú távon nehezen voltak bevonhatók az oktatásba. A 
pedagógusok erőn felül igyekeztek megújulni a digitális és online világban. Bár eddig is több tanteremben 
használtak interakítv táblát, a gyermekek nagyrészt a személyes, megszokott oktatási formát igénylik.

Jelenleg működő rendszerünket pályázatok útján igyekszünk innovatív módon megújítani.

Nyitott kapuk
 a logopédián

Absztraktok

2021. március 5.
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Telelogopédia határok nélkül

Boér Enikő Zsuzsánna
okleveles gyógypedagógus, logopédus
– Pasaporta logopédiai magánrendelő 

A 21. század elejére a digitális logopédia fogalma már vitathatatlanul tárgya lett a szakmai párbeszédnek, a 
Covid 19 pandémia csak felgyorsította az erről szóló eszmecserét. A távoktatás előtérbe kerülésével kiestünk 
a rutinunkból, és sürgősen új rutinok kialakítására lett szükségünk. Elkerülhetetlenné vált, hogy választ talál-
junk a kérdésekre: hogyan folytassuk a munkát, hogyan szervezzük meg a foglalkozásainkat, hogyan legyünk 
minél hatékonyabbak a digitális térben is? Milyen (analóg és digitális) technikákat használjunk? Hogyan köte-
leződjünk el a digitális logopédia irányába, és hogyan tegyük elkötelezetté a pácienseinket? Hogyan vigyük be 
a digitális térbe elődeink tudományos hagyatékát? Ezt most mind nekünk, közösen kell létrehoznunk, ezért 
nagyon fontos, hogy megosszuk a rendelkezésre álló információkat.

A digitális logopédia demisztifikálására bemutatásra kerül 20+ telepraktika a gyakorlatomból. 

Alsó tagozatos gyermekek olvasási teljesítményének nyomon követése

Lőrik József
pszichológus, középiskolai magyartanár, logopédus
címzetes egyetemi docens 
– ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar GYMRI Logopédiai Szakcsoport

Előadásában a szerző bemutat néhány módszert, amellyel az olvasás folyékonyságát, továbbá betűk és sza-
vak gyors megnevezését vizsgálta 10 kisiskolás gyermeknél. Vizsgálatának célja az volt, hogy kipróbálja mód-
szerét, vagyis elővizsgálatokat végezzen, és választ kapjon kérdéseire:

• Alkalmas-e különbségeket kimutatni a gyermekek között?

• Képes-e az időbeli változást (fejlődét) megragadni?

Ennek érdekében 14 hónap különbséggel kétszer oldották meg ugyanazokat a feladatokat a gyermekek, 
vagyis 2. és 3. osztályos, illetve 3. és 4. osztályos korukban. A nyomon követéses vizsgálat eredményei azt 
mutatják, hogy az eljárások alkalmasak a gyermekek olvasási teljesítményeinek differenciálására és a változás 
mértékét is jelzik.

Az előadás ezeket a változásokat mutatja be az olvasási idő és az olvasási hibák függvényében gyermeken-
ként, valamint ajánlja, hogy az olvasási nehézségekkel, zavarokkal foglalkozó logopédusok hasonló módon 
rögzítsék gyermekeik teljesítményét.

Az írott nyelvi zavarok prevenciója, reedukációja és terápiája

Sósné Pintye Mária 
okleveles gyógypedagógus, logopédus, mesteroktató 
– ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar GYMRI Logopédiai Szakcsoport
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Az írott nyelvi zavarok kutatása az utóbbi 20 évben olyan jelentős eredményeket hozott, hogy ezek tükrében 
érdemes újra átgondolnunk a magyar logopédiai gyakorlatban hagyományosan alkalmazott prevenciós és 
fejlesztő eljárásoknak mely elemei felelnek meg változatlanul a tudományos eredményeknek, és melyek szo-
rulnak átalakításra, átértelmezésre, bővítésre. 

Az előadás sorra veszi az írott nyelvi zavarokon belül megjelenő különböző diagnosztikus kategóriáknak 
megfelelően differenciált prevenció és reedukáció alapelveit, ezek viszonyát a terápiás szemlélettel. Áttekinti 
a készség- képességfejlesztés területeit, ezen belül hangsúlyosan foglalkozik a vizuális és az auditív-fonoló-
giai készségek, valamint az egyéb kognitív nyelvi készségek fejlesztésének arányaival. Az olvasás- és a helyes-
írás-fejlesztés hagyományos módszertani lépései mentén (betűtanítás-differenciálás, szótag, szó, mondat, 
történet olvasás, diktálás) elemzi kutatási eredmények tükrében változó elveit, szerepét. 

Az előadásnak külön aktualitást ad Meixner Ildikó halálának 20. évfordulója. Tiszteletben tartva „Ildikó néni” 
teljes munkásságán átsugárzó azon törekvését, hogy mindig a legkorszerűbb tudományos eredményeknek 
megfelelően tervezze a prevenció és reedukáció folyamatát. 

A post-stroke afázia kognitív értelmezéseinek hatása a 
neurorehabilitációra a logopédiában

Szöllősi Izabella 
okleveles gyógypedagógus, vezető logopédus 
Országos Mozgásszervi Intézet – Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, 
tanársegéd – ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar GYMRI Logopédiai Szakcsoport

Már a post-stroke afáziák korai értelmezései is megemlítették az afáziás eredetű tünetek megjelenésének 
hátterében álló kognitív diszfunkciók jelentőségét. Kiegészítve az afázia szerzett nyelvi zavarként történő 
értelmezését, manapság egyre specifikusabb kognitív részfunkciók sérülésének felismerése lát napvilágot. Az 
előadás célja az afázia történetiségének bemutatása a neurokognitív tudományok tükrében, valamint ezek 
hatásának jellemzése napjaink neurorehabilitációs tevékenységére. Ismertetésre kerülnek a fontosabb el-
méleti megközelítések, egyes képalkotó eljárásokat alkalmazó kutatások eredményei, valamint a kapcsolódó 
terápiás szemléletek.

A dadogás terápiájának integrált megközelítése, avagy Guitarra 
hangolódunk

Szűcs Antal Mór 
okleveles gyógypedagógus, logopédus, zeneterapeuta
Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézménye
tanársegéd – ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar GYMRI Logopédiai Szakcsoport

A dadogás jelensége rendkívül változatos tünetrendszerrel megnyilvánuló beszédzavar. A személy pszichés 
jellemzőinek, életkorának és a szimptómák súlyosságának függvényében manifesztálódnak egyéni variációk, 
melyek más-más logopédiai intervenciót kívánnak meg. Az előadás során szeretném felfedni Barry Guitar 
(2013) „integrált megközelítését”, mely választ ad a kérdésre: milyen fő szempontok mentén érdemes a da-
dogás jelenségét kategorizálni, az egyes variációk során mely intervenciós eszközök adekvátak, és milyen 
prognózis reményében vághatunk neki a kihívásokat tartogató terápiának.
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„Szót-Értünk?!.” – Szakmai, szakmaközi és ágazatközi együttműködés 
lehetőségei a logopédiai munkában a szülők hatékony bevonásával

Kozma Szabolcs
okleveles gyógypedagógus, logopédus,  
igazgató – Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézménye 

A logopédus, a logopédiai tevékenység jelenléte elengedhetetlen és megkerülhetetlen a köznevelési intéz-
ményekben. A 70-es évektől dinamikusan fejlődő logopédiai hálózat nem képes a folyamatosan növekvő 
társadalmi igényeket önmagában ellátni. A logopédusi kompetencia megőrzése mellett szükség van a haté-
kony szakmai együttműködésre ágazaton belül és azon kívül is. A szülők bevonása alapvető feladat. Melyek 
azok a területek, ahol akár a diagnosztikus, akár a fejlesztő, terápiás munkában megvalósulhat a teammunka? 
Az elmúlt három évtizedben lehetőségem volt óvodában, iskolában, többcélú intézményben és pedagógiai 
szakszolgálatban is logopédusként dolgozni, beosztott tanárként és vezetőként egyaránt. Az előadásomban 
a gyakorlati életből vett példákkal szeretném bizonyítani, hogy ha „Szót-Értünk” a különböző szakmák képvi-
selőivel és a szülőkkel, akkor a ránk bízott gyermekeket, fiatalokat is hatékonyabban fejleszthetjük.

Hogyan segíthetünk? Az ajak és a szájpad fejlődési zavaráról szülőknek

Fehérné Kovács Zsuzsanna 
nyelvész, logopédus
címzetes egyetemi docens – ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar GYMRI Logopédiai 
Szakcsoport
elnök – Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület

Az ajak és a szájpad fejlődési rendellenességével született gyermekek ellátásának protokollja hazánkban nem 
egységes, nem is kötelező. Az előadás más országokban szakmai szervezetek által elfogadott (orvosi/logo-
pédiai) protokollok alapján (Horbank, 2013) kívánja párhuzamba állítani a logopédiai gondozás lépéseit, tartal-
mát, aktuális feladatait (prevenciós, diagnosztikai, terápiás/fejlesztő tevékenységet) a szülők számára javasolt 
„protokolláris” lépésekkel, feladatokkal (prevencióban, diagnosztikában, terápiában). A középpontban a fejlő-
dési rendellenességben érintett gyermek áll, akinek a sikeres rehabilitációja a team minden tagjától függ: a 
szülőtől, az éppen aktuális szakember tagoktól (orvosoktól, egészségügyi szakdolgozóktól, pszichológustól, 
logopédustól, pedagógustól). Ez a protokolláris javaslat a szülő konszenzusos, tudományos és gyakorlati ta-
pasztalatokon alapuló támogatását tűzi ki célul az egész család mentálhigiénés egyensúlyának támogatása 
érdekében (Lemacks,  Fowles, Mateus, Thomas, 2013), amely egyben a gyermek sikeresebb megküzdéseit 
segítheti pszichés egészségét is támogathatja.

Hivatkozások:
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