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Földesi Renáta - Horváthné Kállay Zsófia 
Semmelweis Egyetem Pető András Kar PhD tanulmányokat folytató oktatói 

 

A Petői filozófia és célok az integráció szolgálatában 
 

 Pető András pályája orvosként indult, Bécsben 
több kórháznak, szanatóriumnak volt munkatársa, 
tuberkulózis, mozgásszervi megbetegedések, 
elmebetegségek, majd ortopédia a szakterülete. Az 
1920-as, 30-as években gyógymódok egyesítésével 
kezdett kísérletezni, valamint ebben az időben került 
kapcsolatba a természetes gyógymódokkal, a 
homeopátiával, gyógynövénytannal, s ekkor ismerte 
meg a szervezet öngyógyító mechanizmusára építő 
eljárásokat. Ezek, a bécsi évek alatt szerzett 
tapasztalatok alapozták meg orvosi szempontból a 
későbbi konduktív nevelési rendszert.  

Orvosként is alapvetésként tekintett az emberi 
képességek fejleszthetőségére. Tudta azonban azt is, 
hogy a központi idegrendszer sérülése következtében 
mozgássérültté vált emberek élete a korabeli 
hagyományos, orvosi eljárásokkal nem lesz 
befolyásolható. Ezért dolgozta ki újszerű, egységes 
„rehabilitációs” rendszerét, a konduktív pedagógiát, 
melynek gyökerei a 20. század első évtizedeiben 
kibontakozó, az egyéni és közösségi élet több 
szegmensére irányuló korabeli reformmozgalmakig 
nyúltak vissza, s törvényszerűen összefonódtak a 
korszak új nevelési törekvéseivel is, melyeket 
meghatároztak az újragondolt nevelési ideológiák, 
valamint az ezekből levezetett pedagógiai gyakorlatok.  

A XX. század első évtizedei nagy áttöréseket, 
újra-felfedezéseket hoztak a tudomány több területén. 
Pető András egyedisége, jelentősége abban állt, hogy 
rendszerében, módszerében orvosi, filozófiai, 
pszichológiai, pedagógiai eredmények korszerű elméleti 
ötvözetét hozta létre és annak működőképességét a 
gyakorlatban igazolta.  

Pető filozófiájának egyik alapgondolata az volt, 
hogy az ember nem szabdalható testrészekre, 

funkciókra, ezért egységes, összefüggő rendszerként 
kell értelmezni. Test, lélek, szellem jelenti az 
egészlegességet, s adja az ember lényegét, s ha bárhol 
zavart szenved ez az egység, az kihat a teljes rendszerre. 
Ez az egység-szemlélet munkájának minden területét 
meghatározta. Ezt a felfogást, melynek alapjai 
megtalálhatók a keleti filozófiákban és gyógyításban, a 
reformmozgalmakban, a reformpedagógiákban, a 
korabeli magyar egészségügyi szervek 
elfogadhatatlannak, gyanúsnak tartották (Földesi, 2014).  
A merev rendszer képtelen volt befogadni, elfogadni 
egy ennyire eltérő attitűdöt és gyakorlatot. Pető sokak 
számára meglepő módszere a folyamatos külső 
ellenállás ellenére idővel mégis fontos lehetőséggé vált 
a központi idegrendszeri sérültek és családjaik számára.  

Már az 1950-es években megfogalmazódott, 
hogy a mozgásterápiai kezelés kiszélesítését országosan 
biztosítani kell, a mozgásterápiai részlegek építésének 
igénye a vidéki gyógypedagógiai intézetekben az 
Országos Mozgásterápiai Intézet túlzsúfoltsága miatt 
egyre sürgetőbbé vált. Országszerte több helyszínen 
tervezték gyógypedagógiai intézmények mellett 
mozgásterápiai foglalkoztatás megszervezését. A 
tervben Miskolc, Szombathely, Pécs, Szeged, Debrecen, 
Eger, Kecskemét, Gyula, Győr, Kaposvár városok 
szerepeltek. A vidéki városok mellett a Mozgásterápiai 
Intézettől függetlenül Budapesten is már több helyen 
működött mozgásterápiai osztály: a Petrowszky klinikán 
(sebészeti utókezelés), a László kórházban (vízalatti 
utókezeléseknél) és az Állami Rheumakórházban 
(Horváthné Kállay, 2016).  

A mozgássérült emberek nevelése és oktatása 
az elmúlt évtizedekben jelentős változáson ment 
keresztül, a kezdetben „gyógyíthatatlan”, „nyomorék” 
kategóriába sorolt mozgássérültek társadalmi 



 

integrációjának szükségessége és lehetőségének, 
feltételeinek megteremtése a szakemberek körében 
központi jelentőségűvé vált. A konduktív nevelés célja 
is – elsősorban – a központi idegrendszer sérülése miatt 
a mozgásukban kihívásokkal szembesülő emberek 
életminőségének javítása, társadalmi integrációjuk 
segítése.  

Dr. Pető András a konduktív pedagógia 
megteremtője, a konduktív pedagógiai módszertan 
megalkotója, a konduktív nevelés tanának 
megalapozója. Írásaiban már az 1950-es években 
hangsúlyozta az integráció fontosságát, előkészítésének 
és támogatásának szükségességét, az „utánkövetés” 
szerepét.  
A nevelés elsődleges céljának is ezt határozta meg: 
„Mindenképpen el akarjuk érni, hogy a beteg a 
közösségi élethez szokjék és bár helyesnek tartjuk, hogy 
a kapcsolat az intézettel ne szakadjon meg, arra 
törekszünk, hogy az egészséges emberek munkára 
serkentő, politikailag érlelő, az életet vidáman élő 
közösségébe jól beilleszkedjék (Pető, 1955).”  
A konduktív nevelés elsődleges feladatának ebből 
adódóan a jellemformálást határozta meg, így 
fogalmazott: „Nagyon fontos pedagógiai probléma az 
otthoni környezetből az Intézetbe való beilleszkedés és 
az Intézet közösségi életében való teljes részvétel. 
Ugyanilyen nehéz probléma a betegnek az intézeti 
életből a régi környezetbe való visszatérése. Ennek 
megkönnyítését szolgálja az intézeti foglalkozások 
nagyrésze /óvodai, iskolai foglalkozás, műhely/. A külső 
környezetbe való visszatérést fokozatos terheléssel és a 
külvilággal való egyre gyakoribb érintkezés útján 
segítjük elő. Az intézet pedagógiájának és közösségi 
életének eredménye, hogy mindenkiben fokozódik a 
gyógyulás iránt kedv, és minden betegünk törekszik 
ismét bekapcsolódni a termelő munkába 
(Mozgásterápiai Intézet és Tanszék munkaközössége, 
1957).”  
Úgy gondolta a betegnél az aktív mozgásra ösztönzéssel 
és a közösség gyógyulási vágya által az egész 
személyiség pozitív irányú változása érhető el. Ehhez a 
nevelés elsődleges szerepét határozta meg. A nevelés 
jelentőségét Frim Jakab is kiemelte: „Nevelés és 
gyógyítás együtt jár ugyan, mindamellett is ezen utóbbi 
csak az eredményezett nevelés alapján érhető el, ezért 
kell az intézetek vezetését paedagógusok kezében 
hagyni. Az ilyen intézetek orvosvezetőinek általában 
szemükre kell vetni azt, hogy ők főfigyelmüket a húgyra, 
vérre és más efféle dolgokra irányozzák, amelyek jól 
lehet, a tudománynak nagy hasznára vannak, de a 
szerencsétlen hülyéknek semmit sem használnak (Frim, 
1884).” 

A konduktív nevelés a központi idegrendszeri 
sérülés összetettsége miatt a személyiség holisztikus 
megközelítését támogatja. A különböző 
képességterületek fejlesztésének első lépésként a 
nevelés eszközeivel élve, kimozdítva a sérültet az 
érdektelenségből a sikerélmények és a csoporthatás 
biztosításával. Eléri a motivált állapotot, érzelmi 
biztonságot ad, felkelti az érdeklődést, eléri a figyelmet. 
Pedagógiai jelentősége ebben is megmutatkozik. A 
nevelés központjába elsődlegesen azokat a mínusz 
tüneteket állítja, melyek pedagógiai megközelítést 
igényelnek.  

Gyógyítói/nevelői koncepciójának alapja az 
aktív napirend volt, amely a holisztikus 
emberszemléletből kiindulva, csoportos foglalkoztatási 
formában, szinte a teljes ébrenléti időszakot lefedve 
biztosított keretet a neveltek életéhez.  
Az általa alkalmazott, „technika”, a ritmikus intendálás 
és a konduktorok folyamatos jelenléte és az egyénre 
szabott célok, feladatok kiugró eredményeket hoztak a 
„képezhetetlenek” fejlesztésében.  

A konduktív nevelési rendszerben a nevelési 
folyamat metodikai egységben magában foglalja a 
mozgást, a beszédnevelést, az önellátást, a 
munkamozgások tanítását, az óvodai, az iskolai tanítást. 
A tér, az idő, a mozgás, az érzékelés, valamint a 
kommunikáció, amely a másikkal és a világgal 
összeköt. Mindez a konduktív pedagógiában egységes 
működési területet képez. A figyelem, az érdeklődés 
felkeltését érdekes, újszerű tartalommal, élmény 
nyújtásával, a megoldandó feladat problémajellegével 
mozdítjuk elő. Az úgynevezett nem specifikus tényezők, 
mint a harmónia, az öröm, az esztétikum, a közérzet, a 
hangulati elemek és a különböző serkentő hatások is 
növelik a tanulók készenlétét. A konkrét cél, a 
perspektíva, a kihívás, a szociális siker és az egyén 
képességeinek pozitívumaira támaszkodás mind 
kognitív, mind érzelmi szempontból növeli a tanuló 
aktív részvételét a tanulási folyamatban (Pető, 1962). 
A konduktív nevelési rendszer elnevezésben a nevelés 
kifejezés a folyamat célját határozza meg. Pető 
elképzelése szerint a helyes működés elérése érdekében 
nem valamely fogyatékosság változtatása, hanem a 
változásra képes ember segítése a cél. Ez a kognitív, az 
affektív és a kommunikatív szempontokat 
nagymértékben tekintetbe vevő nevelés útján lehetséges, 
mely elsődlegesen veszi figyelembe az emberi 
sajátosságokat, humánspecifikus tényezőket, melyek az 
érdeklődésre, kreativitásra épülő (ön)tevékenység 
szükséglete, a környezethez való kapcsolódás vagy 
tartozás szükséglete, a küzdőképesség és spontaneitás 
megléte.  



 

 A konduktív szó a tanulás aktív formáját 
hangsúlyozza. A kondukció (rávezetés, rávezetődés) 
folytán belső célképzéshez vezet, melynek indikátora az 
élet-és élményszerű komplex tevékenységek kínálata. 
Az eredmény a szükséges belső szervezésmód 
kialakítása, az idegrendszer koordinációja.  
 A rendszer elnevezés a nevelési program 
strukturáltságát jelenti, mely egyszerre hálózatos, 
transzverzális és longitudinális. A rendszer a 
tevékenység struktúrájában az összefüggéseket 
biztosítja, egyszerre több interdependens tényezővel 
számol, s mint egységes kompozíció, tekintetbe veszi a 
környezettel való interakciókat is. A konduktív nevelési 
rendszer alapja az a vélemény, hogy az ember tanulása 
elsősorban újraépítés. Szemléletünkben a cselekvés, az 
alkotó mozgás nem az ismételtetésen keresztül, nem 
mechanikusan, passzív módon építődik be, hanem az 
aktuális tanulási helyzet megértésén és az azt követő 
aktivitáson alapul a nevelési folyamat minden apró 
szegmensében. Ennek előmozdítása, tehát az adott 
szituációhoz leginkább illeszkedő feltételek 
megteremtése a konduktor feladata.  

„A cselekvés emberi tevékenység, ez 
képességek, gondolatok, érzelmek kifejezése. Az ember 
célt akar elérni, problémát akar megoldani, vagy éppen 
játszani akar. Ezek azok az elemek, amelyeknek a 
szerepe az életben jelentős. Az ember idegrendszere 
csak akkor szervezi meg a cselekvés lefolyását, ha a 
cselekvőnek célja van” (Hári, 1991). Ennek értelmében 
az érdeklődést, célképzést, tervezést is aktivitásnak 
tekinti, nem kizárólag a mozgást.  
 Pető és követői szerint a mozgás, ha passzív 
vagy reflexes, akkor - bár ez mechanikus szempontból 
aktivitás - az ember tulajdonképpen passzív, hiszen a 
mozgás ebben az esetben megtörténik vele. Ezzel 
szemben az érdeklődés, a nevelési helyzetben való 
figyelemmel részt vevés akkor is aktivitás, ha nem jár 
mozgással. A jól irányított tanulási folyamatban a 
tevékenységekhez kapcsolódó tanulás előnyösebb, mint 
a passzív reakció illetve az ismételt asszociációkkal 
történő tanulás.  
 A konduktív pedagógia, csakúgy, mint az 
általános pedagógia, felhasználja a funkcionális 
reorganizáció, a flexibilitás, a plaszticitás jelenségeit. A 
konduktor által nyújtott kondukció rávezeti az egyént 
arra, hogy legyen célja. Ebben minden lehetséges 
pedagógiai eszközzel segíti, biztonságot nyújt, az aktív 

emberrel tartja a kapcsolatot, nem a változtatandó 
funkcióival. Az ember meg akarja magát értetni és 
környezetét is meg kívánja érteni, ez a humán dimenzió 
minden emberi lény sajátja. Ezt a humán jelleget tartja a 
konduktív nevelési rendszer az ember birtokában lévő 
legfontosabb tanulási eszköznek. Ezért az egész nap 
olyan részekből épül fel, melyek egy jól megszerkesztett 
egészet képeznek, és olyan keretet adnak, amely 
lehetővé teszi, hogy a benne végzett cselekvések 
értelmet kapjanak azáltal, hogy az egész nap 
tartalmához kapcsolódnak az értés és értetés 
szolgálatában. A nap minden része vonatkozásban áll a 
nap többi részével; mindegyik rész a nap egészére is hat. 
Az ember a minden funkciót tartalmazó egész 
viszonylatában cselekszik, old meg problémát, tanul. A 
konduktor ezek összességére tekintettel és ezen 
kontextuson belül valósítja meg nevelési tervét. A 
nevelési tervben az egyén legkisebb cselekvése is 
magában foglalja a program kontextusának emlékét, így 
egy kis probléma megoldása is olyan aktivitás, amely a 
teljes program keretében kapja meg igazi hangsúlyát. 
Az egésznek, mint rendszerképződménynek van 
dinamikus hatása a problémamegoldásra.  

Pető András nevelési-munkaszervezési 
koncepciójának fontos eleme volt egy olyan közösség és 
tér létrehozása, ahol egy magasabb rendű célért lehet és 
kell munkálkodni. Több fronton küzdött azért, hogy 
kompromisszumok nélkül tudjon teremteni egy helyet, 
ahol a lélekre és érzelemre építve képes működtetni egy 
olyan rendszert, amelyben a résztvevők szenvedélye, 
célorientáltsága, tudatossága elvezet ahhoz, hogy a 
nevelt a valódi akarata, aktivitása segítségével élhesse 
meg saját egészlegességét (Földesi, 2013). 

A medicina és a pedagógia összekapcsolása, a 
„nyomorék” emberként tisztelete, az emberben rejlő 
képességek és lehetőségek meglétében való 
bizonyosság, a cél, az Ügy, mindennél fontosabb volt 
Pető számára. 1967-ben bekövetkezett halálával lezárult 
a konduktív pedagógia első, talán legfontosabb 
szakasza. Ekkorra forrott ki és szerveződött igazi 
egységgé az a speciális gondolatrendszer, amely a 
konduktív nevelés lényegét, a nevelési folyamathoz és 
benne a nevelődőhöz való modern, a szokásostól 
nagymértékben eltérő közelítést jelentette. 
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Perge Krisztina – Semmelweis Egyetem Pető András Egységes Konduktív Pedagógiai 
Módszertani Intézet Utazó-konduktori Szolgálat intézményegység-vezető 

Az Utazó konduktori tevékenység  
az inklúzió folyamatában 

 
 

 
Az inklúzió megsegítése  iránti igény több évtizede 
felmerült azoknál a gyermekeknél, akik befogadó 
intézményekben folytatják óvodai vagy iskolai 
tanulmányaikat. 
Kezdetben, azokban az oktatási intézményekben 
jelent meg ez a tevékenység, ahol a többségi 
intézmények vezetői és pedagógusai nyitottá váltak 
az SNI gyermekek a többi ép fejlődésű gyermekkel 
történő együttnevelésére.   
A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és 
Nevelő Intézetének kiválasztott konduktorai által 
megkezdett utazói munkát a volt Pető András 
Főiskola Egységes Konduktív Pedagógiai 
Módszertani Intézete vette át. 
Jelenleg a Semmelweis Egyetem Pető András 
Egységes Konduktív Módszertani Intézet Utazó-
konduktori Szolgálat intézményegysége végzi ezt a 
tevékenységet. 
Az Egységes Konduktív Módszertani Intézet 
egyedülálló Budapesten és az országban.                                                                                                                     
A jelenlegi oktatási törvény és rendeletek segítik a 
sajátos nevelési igényű gyermekek inkluzív nevelését 
és lehetőséget nyújtanak a többi gyermekkel történő 
nevelésükhöz és komplex fejlesztésükhöz.2015- től 
önálló Utazó konduktori intézményegységként 
működik e kiemelt fontosságú feladatellátás 
különböző budapesti és vidéki oktatási 
intézményekben.     A konduktorok szakmai 
tapasztalata nagy hiánypótlásként nyújt segítséget a 
családok és pedagógusok mindennapi életében és 
munkájuk megsegítésében, valamint a gyermekek 
fejlesztésében.                                                                                                                                   
A konduktív pedagógia komplexitását mutatja a 
személyiség pozitív fejlesztése, az önbizalom 
kialakítása, a sikerélmény megtapasztalása, a helyes 
ritmus kialakításával a tevékenységek kivitelezési 
képessége az adott mozgások megtervezésével. Az 
utazókonduktori-szolgáltatás hangsúlyos eleme a  

 
társszakmákkal történő együttműködés. Az utazó 
konduktor nem kizárólag a adott mozgások 
megtervezésével. Az utazókonduktori-szolgáltatás 
hangsúlyos eleme a társszakmákkal történő 
együttműködés. Az utazó konduktor nem kizárólag a 
sikerélmény megtapasztalása, a helyes ritmus 
kialakításával a tevékenységek kivitelezési képessége 
az adott mozgások megtervezésével. Az 
utazókonduktori-szolgáltatás hangsúlyos eleme a 
társszakmákkal történő  
együttműködés. Az utazó konduktor nem kizárólag 
mozgásfejlesztő szakember, pedagógiai munkájával a 
teljes egyént vizsgálja és fejleszti, valamint 
speciálisan képzett konzultációs szakemberként 
támogatja a pedagógusok munkáját Hatással van 
pl.az önellátási tevékenységek sikeres megoldására 
(öltöződés, tisztálkodás, étkezés, bevásárlás), emellett 
fejleszti a kézhasználatot és finommotorikát.  
Alkalmassá teszi az egyént a minél önállóbb 
életvezetéshez és a holisztikus fejlesztés által az 
egyént képessé teszi a különböző 
problémahelyzetekben történő önálló megoldási 
módok megtervezésére és véghez vitelére. Az SNI 
gyermek/ felnőtt személyiségének pozitív 
fejlődésének aktív részese a szakember, a konduktor. 
A konduktor segíti a rászoruló gyermek és tanulók 
szóbeli és írásbeli kifejezőképességét, a szociális 
kapcsolatait. Tanácsot ad a szabadidős 
tevékenységekhez és sportolási lehetőségekre és 
egyéb önkifejezési módokra.(művészeti ágak-zene, 
rajz, festés, tánc, éneklés).A konduktorok 
munkájának része a gyermekek/ neveltek 
fejlődésének nyomon követése és rögzítése. A 
konduktív pedagógia eredményességének mérése és a 
központi idegrendszeri sérült gyermekek fejlődése jól 
bemutatható a konduktorok által felállított fejlesztési 
területek vizsgálatával. 
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Diagnosis
Cerebral paresis

Autizmus spektrum z.

Kevert specifikus z.

Hyperaktív magatartás z.

Aktivitás és figyelem z.

Beszéd és nyelv fejlődési z.

 

Az Utazó-konduktori szolgálat az inklúzió folyamatában 

• Több évtizedes utazó-konduktori ellátás intézményegységgé alakult. 
• Budapesten és Budapest vonzáskörzetében valósul meg a fejlesztés. 
• Jó szakmai kapcsolat kialakítása jellemzi az integráló intézményekkel. 
• Többségében központi idegrendszeri sajátos nevelési igényű gyermekek/ fiatal felnőttek konduktív 

fejlesztése történik. 
• A holisztikus szemlélet érvényesül a fejlesztés során. 
• A fejlesztés hangsúlyos eleme az otthoni aktív napirend kialakítása és szülők tanítása. 

A társszakmákkal történő együttműködésre törekszenek a konduktorok és szakmai 
szakmaivezetők a gyermeke fejlesztése érdekében és a családok segítése céljából 
 

A gyermekek számba vétele diagnózis és  életkori eloszlás szerint 

 
A Pető András Főiskola utazó konduktori intézmény 
egységének küldetése: A SNI mozgássérült 
gyermekek, serdülők integrációjának megsegítése. A 
foglalkoztatottak diagnózisa alapján, a legmagasabb 
létszámot a spasztikus féloldali sérültek csoportja  
 
 

 
alkotja. A jelenlegi köznevelési rendszer pozitív 
változásai, az inklúziós törekvések megjelenése, a 
szülők minőségi foglalkoztatásra való igénye alapján 
foglalkozunk, egyéb, SNI igényű gyermekekkel.  
 
 

 

Jelenleg konduktív fejlesztésben részesülő Cp-s neveltek közül többségében hemiparesis sp.élők, majd 17%-uk 
papaparetikus és 11 %-uk tetraparetikus 
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Az óvodáskorú gyermekek százalékos eloszlása a legmagasabb a 4 életkori csoport tekintetében. Az 
integrációban tanuló gyermekek részére egyre több intézmény igényli az utazó konduktori szolgáltatást. A 
gyermekek további fejlődését, életminőségének, integrációjának sikerét szakmai munkánkkal támogatjuk.  A 
gyermekek iskolai integrációjában és fejlesztésében is nagy szerepet kap a konduktív pedagógiai általi fejlesztés. 
Összesen a jelenleg foglalkoztatott gyermekek 55 %-a iskoláskorú

Képek   a fejlesztésről 
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Gacsó Adrienn konduktor (tanító), mozgásterapeuta,  
okleveles neveléstudomány szakos bölcsész 

utazó gyógypedagógiai intézményegység-vezető - Prizma EGYMI 
 

Konduktorok és gyógypedagógusok team munkája az utazó 
gyógypedagógiai ellátásban 

 
„Az élet oly rövid, értékes és fontos, hogy olyan dolgokat tegyél, amik inspirálnak, előre visznek, vagy valami 
újat tanítanak.” 

(Gwyneth Paltrow) 
 
 
Ez az érzés és gondolat vezérelt, amikor a konduktor 
szakmát választottam. Hittem és azóta is hiszem, hogy 
az élet körforgásában minden jónak szerepe van, 
tetteinkkel pedig szebbé formálhatjuk jövőnket.  
 2010-ben diplomáztam konduktor 
(tanítóként) a Mozgássérültek Pető András 
Nevelőképző és Nevelőintézetében. Már hallgatóként 
égetett a vágy, hogy minél több és szélesebb körű 
ismeretre és gyakorlatra tegyek szert, amivel a 
sérülteknek, egyéni szükségleteik szerint segíthetek. 

Diplomámat megszerezve, három évig 
külföldön dolgoztam. Angliában homogén konduktori 
team tagjaként, főként 2-15 éves, különböző 
súlyosságú cerebral paretikus, értelmi sérült és 
tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek mozgás- és 
kognitív fejlesztésével foglalkoztam. Kanadában és 
Finnországban csoportvezető konduktorként, egyéni 
és csoportos foglalkozásokat vezettem, mozgássérült, 
izomsorvadásos betegségben szenvedő; apraxiás, 
pervazív fejlődési zavaros, genetikai fejlődési 
rendellenességgel született és értelmileg akadályozott 
gyermekeknek, valamint stroke-os, szklerózis 
multiplex-es betegeknek és koponyasérülteknek. 

Külföldön ismerkedtem meg a pervazív 
fejlődési zavarral élő, beszédfogyatékos, 
magatartásproblémás és tanulásban/értelmileg 
akadályozott gyermekek komplex fejlesztésével. 
Speciális szakemberként a mozgásfejlesztés mellett 
idővel a tanulási képességek fejlesztése is 
feladatommá vált. 

Emellett fejlesztő programok szervezése és 
vezetése, anamnézisek felvétele, szaktanácsadás, 
felmérések végzése, dokumentálása, szülőkkel és más 
szakemberekkel való kapcsolattartás, konzultáció, 
valamint asszisztensek képzése is a munkaköröm 
része volt.  

Legmeghatározóbb szakmai élményeimet 
Finnország egyik speciális, mozgássérülteknek 
fenntartott iskolájában szereztem, ahol 
multidiszciplináris teamekben dolgozhattam. A 
konduktív pedagógia adaptálása mellett feladatom volt 
a mozgás, valamint a mozgásos tanulás napirendbe és 
tanórákba illesztése, segédeszközök kiválasztása, 
konduktív programok vezetése, dokumentálása; a 
team tagjaival (pszichológus, gyógypedagógus, 
gyógytornász, foglalkoztatási terapeuta, logopédus, 
ápoló) együttműködve. Belátást nyertem új terápiás 

eljárásokba és konzultálhattam más szakemberekkel 
(neurológusokkal, gyógytornászokkal, foglalkoztatási 
terapeutákkal) a sérülteket érintő kérdésekről. 

A sors mégis úgy hozta, hogy itthon 
folytassam utamat. Hazatérve, egy alapítványnál 
elhelyezkedve ismertem meg a sajátos nevelési igényű 
gyermekek mozgásterápiás ellátásának lehetőségeit. 
Ahogyan külföldön, úgy itthon is többféle diagnózisú 
sajátos nevelési igényű gyermekkel foglalkozhattam. 

2014 augusztusában, az intézmény első 
konduktoraként, felvételt nyertem Budapest XIII. 
kerületének gyógypedagógiai intézményébe, a Prizma 
EGYMI-be, ahol az utazó gyógypedagógiai 
intézményegység utazó konduktoraként folytathattam 
munkámat. 

Az intézményt a két-tanáros integráció 
modellintézményeként is ismerik. Az országban 
elsőként, 1997 óta biztosít utazó gyógypedagógiai 
ellátást a kerületben élő sajátos nevelési igényű 
gyermekek/tanulók számára. Az utazó 
intézményegységben jelenleg 33 gyógypedagógus és 3 
konduktor végzettségű szakember dolgozik. A 
gyógypedagógusok közül tízen logopédusok, 
tizenkilencen tanulásban akadályozottak vagy 
pszichopedagógia, hárman szomatopedagógia és egy 
fő autizmus spektrum pedagógiája szakiránnyal 
rendelkeznek. Az intézményegység jelenleg 34 
telephelyen, 17 óvodában, 12 általános iskolában, 2 
gimnáziumban, 3 szakközépiskolában és 
szakgimnáziumban biztosít ellátást. 
Szolgáltatásigénylés alapján, a 2017-2018-as tanévben 
317 sajátos nevelési igényű gyermek habilitációs-
rehabilitációs fejlesztését biztosítja. 

A gyermekek ellátása az utazó 
gyógypedagógiai protokoll szerint történik. Az utazó 
gyógypedagógus feladata, hogy megismerje a sajátos 
nevelési igényű gyermek/tanuló képességeit és a 
szakértői vélemény javaslatai alapján biztosítsa 
számára a megfelelő fejlesztést. Együttműködjön a 
gyermekkel foglalkozó többi szakemberrel, elkészítse 
a gyermek egyéni fejlesztési tervét, nyomon kövesse a 
gyermek/tanuló fejlődését, konzultáljon a szülőkkel és 
a befogadó pedagógusokkal. Emellett segítse az 
egyéni tanmenet összeállítását, a tanuláshoz szükséges 
eszközök kiválasztását, valamint támogassa a 
beilleszkedést, érzékenyítse a többségi tanulókat és a 
befogadó pedagógusokat. 



 

 A gyermek habilitációs-rehabilitációs 
ellátásáért a gyermek vezető diagnózisa alapján, a fő 
fejlesztési területet ellátó gyógypedagógus felel (pl. 
beszédfogyatékos gyermekek esetében a logopédus). 
Amennyiben a gyermek második kóddal is 
rendelkezik, úgy a tanulásban akadályozott szakirányú 
végzettséggel rendelkező gyógypedagógus is 
foglalkozik vele. Ha mozgásterápiára is jogosult, a 
konduktor is. Ilyen helyzetekben a három szakember 
közösen írja és alakítja ki a gyermek egyéni fejlesztési 
tervét, gyógypedagógiai véleményét és minden más 
dokumentációját. Folyamatosan konzultálnak 
egymással, a szülőkkel és a befogadó pedagógusokkal. 

A szakértői bizottság által előírt habilitációs-
rehabilitációs fejlesztéseken kívül, a Prizma EGYMI 
kiegészítő terápiás fejlesztéseket is biztosít. Így 
vehettem át belépésemkor, a mozgásterápiás ellátás 
kialakításának, szervezésének és megvalósításának 
feladatát. Konduktorként a G80-81-82-83-as BNO 
kóddal rendelkező gyermekek integrációját 
koordináljuk. Mivel azonban az ellátottak csupán 2%-
a (8 fő) mozgássérült, így a munkakör a 
mozgásterápiás ellátással bővült.  

A 2014-2015-ös tanévben a kerület 
óvodáiban és iskoláiban integráltan nevelődő sajátos 
nevelési gyermekek közül 29 fő óvodás, 22 fő iskolás 
gyermek csoportos mozgásfejlesztését végeztem. 
2015-2016-os tanévben az ellátottak száma 44 fő 
óvodás és 25 fő iskolás gyermek volt. A 
mozgásterápiás ellátás zökkenőmentes szakmai 
biztosításához a tanév során 10 órában óraadó, 
mozgásterápiás továbbképzéssel rendelkező 
pedagógust alkalmaztak. A 2016-2017-es tanévben az 
utazó gyógypedagógiai intézményegység egyik 
státuszára a mozgásterápiás ellátásra jogosult és azt 
igénybe vevő gyermekek megnövekedett számára való 
tekintettel, teljes állásban, az intézményegységbe még 

egy konduktor nyert felvételt. Ketten 50 fő óvodás és 
21 fő iskolás, sajátos nevelési igényű gyermek 
fejlesztését végeztük. 

Idén a kiegészítő terápiára jogosult óvodások 
száma 63 főre, az iskolásoké 31 főre emelkedett és 
ismét 1 fő konduktorral bővült a mozgásterápiás 
ellátást végző szakemberek száma. 

A bővüléssel együtt jár az ellátás 
színvonalának emelkedése is, hiszen nem csak 
ambuláns keretek között, a Prizma EGYMI 
iskolájának két mozgásfejlesztő termében, hanem a 
befogadó intézményekben, egyéni és csoportos 
formában is lehetőség van a habilitációs-rehabilitációs 
mozgásfejlesztésekre. 

A foglalkozások fő célja az idegrendszer 
érlelése. A szenzoros ingerek modalitásspecifikus, 
majd intermodális érzékelésének és észlelésének 
javítása, a reflexintegráció segítése, az elemi 
mozgásminták, a kondicionális készségek, a 
nagymozgások fejlesztése, az egyensúly és a 
rugalmasság javítása. Minden alkalommal biztosítunk 
szenzoros ingereket, építünk a gyermekek 
motivációjára. Csoportos mozgásos játékokat 
játszunk. A felkínált eszközökön, a vesztibuláris és 
proprioceptív rendszerek ingerlésével javítjuk az 
izomtónust, fejlesztjük az észlelést, az érzékelést, a 
beszédet és a figyelmet. Csoportos foglalkozásokon a 
gyermekek együttműködését, toleranciáját, szociális 
készségeit formáljuk. 

Az idei 2017-2018-as tanévben, a kiegészítő 
terápiában ellátott gyermekek (az összlétszám 29%-a 
(94 fő)) diagnózisai az alábbiak szerint oszlanak meg.  
Óvodában: beszédfogyatékos 33% (20 fő), kevert 
specifikus fejlődési zavar 24% (15 fő), ADHD 6% (4 
fő), pervazív fejlődési zavar 29% (18 fő), motoros 
funkció specifikus fejlődési rendellenességei 6% (4 
fő), mozgássérült 3% (2 fő). (1. ábra) 

 

 
1. ábra – Mozgásterápián résztvevő óvodás korú SNI-s gyermekek eloszlása BNO kód szerint,  

2017-2018-as tanév 
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Iskolában: beszédfogyatékos 32% (10 fő), kevert specifikus fejlődési zavar 42% (13 fő), pervazív fejlődési zavar 
20% (6 fő), mozgássérült 6% (2 fő). (2. ábra) 

 
2. ábra – Mozgásterápián résztvevő iskolás korú SNI-s gyermekek eloszlása BNO kód szerint, 2017/2018 tanév 

 
Az utóbbi évekre jellemző tendencia, az 

autizmussal élő gyermekek számának növekedése, 
akik komoly szenzoros, koordinációs és egyensúlyi 
problémákkal küzdenek. Esetükben az egyéni, majd 
kiscsoportos, sérülésspecifikus/vegyes összetételű, 
csoportos mozgásfejlesztés rendkívül hatékony. 

Kiemelten fontos lenne az F82-es motoros 
funkció specifikus fejlődési zavara BNO kóddal 
rendelkező gyermekek mozgásfejlesztésének ellátásba 
történő beépülése, hiszen gyenge tanulási, 
magatartásbeli és kommunikációs készségeik 
hátterében az idegrendszer éretlensége, esetleges 
sérülése áll. 
 A szülők és a kollégák visszajelzései alapján, 
azoknál a gyerekeknél - aki az utazó gyógypedagógiai 
fejlesztés mellett mozgásterápiás ellátásban is 

részesülnek-, koordináltabbá válnak a nagymozgások, 
fejlődik a finommotorika, nő a figyelem terjedelme, 
javulnak a memóriafunkciók, a szerialitás, a 
kudarctűrés és a szem-kéz koordináció, fejlődik a 
kooperációs és a kommunikációs készség.  
 Az intézmény innovatív szemléletének és 
annak a felismerésnek köszönhetően, hogy a 
konduktor az éretlen, illetve atipikusan fejlődő 
idegrendszerű, sajátos nevelési igényű gyermekek 
mozgásának fejlesztésében is kompetens személy, a 
Prizma EGYMI utazó gyógypedagógiai 
intézményegységében jelenleg 3, az iskolában és a 
fejlesztő-nevelő oktatásban is 1-1 fő konduktor végzi 
sikeresen a különböző súlyosságú és diagnózisú 
sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését. 

 

----------  ♦ ♦ ♦    ---------- 

Gacsó Adrienn konduktor (tanító), 
mozgásterapeuta,  

okleveles neveléstudomány szakos bölcsész 
utazó gyógypedagógiai intézményegység-

vezető - Prizma EGYMI 
 

Magyarországon dolgozó 
konduktorok munkaköreinek 

sokfélesége – egy kutatás 
kivonata1 

                                                           
1 A cikk forrása: 

Gacsó, A.- Horváth, K. (2016): Conductors’ scope of activities in multiple 

dimensions. Abstracts of the 9th World Congress on Conductive 
Education, Budapest. kutatásának eredményeinek összefoglalását 

tartalmazza. 

 „Merre induljak? Mi a feladatom?” 
 

Ki is a konduktor? “Egy személyben pedagógus 
és gyógyító, aki mozgássérültek fejlesztését és nevelését 
végzi.” (felvi.hu) „A konduktor szakma központjában az 
oktatásba integrált komplex nevelést, tanulásszervezést 
helyezi központba, nem pedig a terápiás célzatú 
fejlesztést.” (Képzési és Kimenti Követelmények. 2006) 
„A diplomás konduktorok az oktatási, egészségügyi és 
szociális ellátórendszerben helyezkednek el, tudásukat 
világszerte elismerik.” (MPANNI Akkreditációs jelentés, 
2011) „Magyarország legtöbb oktatási, egészségügyi és 
szociális intézményében, a konduktor, más 
szakemberekkel (pedagógus, pszichológus, 
gyógypedagógus, gyógytornász, orvos, ápolónő) együtt, 
teamben dolgozik.” (Magyar Konduktorok Egyesülete).  

„A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek 
képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek és 
képességek birtokában alkalmasak bármely életkorú 

32%

42%

20%

6%

beszédfogyatékos

kevert specifikus fejlődési zavar

pervazív fejlődési zavar

mozgássérült



 

központi idegrendszeri sérülés következtében 
mozgáskoordinációs (mint vezető tünet) zavarral küzdő 
gyermek, felnőtt konduktív neveléssel megvalósított 
fejlesztésére, komplex pedagógiai rehabilitáció 
megvalósítására, speciálisan az óvodai specializáció az 
óvodáskorú mozgássérült gyermekek integrált, inkluzív, 
szegregált csoportokban történő nevelésére, fejlesztésére, 
az iskolai specializáció az 1-4. osztályos mozgássérült 
gyermekek integrált, inkluzív, szegregált osztályokban 
történő nevelésére, oktatására, fejlesztésére.” (felvi.hu) 
Ismeri a gyermekek fejlődési sajátosságait, a 
képességfejlesztés pszichológiai és pedagógiai alapjait, a 
módszereket és eljárásokat, a sérültek korcsoport szerinti 
differenciált oktatásának elveit és az integrációs folyamat 
segítését. (szakvalaszto.hu) 

2006-ban a képzés akkreditációja során 
meghatározásra kerültek a konduktorok kompetenciái. A 
2011. évi CXC. köznevelési törvény 98.§ c része 
rendelkezett a konduktori, konduktor-óvodapedagógusi és 
konduktor-tanítói, valamint a konduktor (tanító) és a 
konduktor (óvodapedagógus) szakképzettséget tanúsító 
felsőfokú iskolai oklevél pedagógus jogkör betöltésére 
jogosító okiratként történő elfogadásáról. 

A törvény13/A. fejezet 15/A.§ (1.) “Az utazó 
gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat feladata a 
sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló többi gyermekkel, 
tanulóval részben vagy egészben együtt, azonos óvodai 
csoportban, iskolai osztályban történő óvodai nevelését, 
tanuló iskolai nevelés-oktatását végző nevelési-oktatási 
intézmények számára a sajátos nevelési igényű gyermek, 
tanuló neveléséhez, oktatásához szükséges speciális 
szakképzettséggel rendelkező szakember biztosítása…” Ez 
alapján a konduktorok munkájuk során az integrációban is 
részt vesznek. 

A fejlesztő-nevelő oktatás területén is jelen 
vannak. “A gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
nevelési-oktatási intézmény a kizárólag sajátos nevelési 
igényű gyermekeket, tanulókat ellátó nevelési-oktatási 
intézmény, amely a szakértői bizottság véleménye alapján 
vehető igénybe. A gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai 
nevelési-oktatási intézmény fejlesztő nevelést-oktatást 
végző iskolaként működik, ha kizárólag súlyos és 
halmozottan fogyatékos gyermekeket lát el.” 

A sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, 
tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek, 
tanulók neveléséhez, oktatásához szükséges feltételeket a 
törvény 47.§-a határozza meg A (4.) bekezdésben ennek 
egyik résztvevője a konduktor. A 98.§ (3.) bekezdés 
szerint “az óvodapedagógus-munkakör betölthető 
konduktor-óvodapedagógusi, a tanítói munkakör pedig 
felsőfokú végzettséggel és konduktor-tanítói 
szakképzettséggel is. Egyéb foglalkozás tartására 
alkalmazható az is, aki konduktor-tanítói végzettséggel és 
szakképzettséggel rendelkezik.” 

A Nemzetközi Pető Intézet által 2009-ben végzett 
országos vizsgálat adatai szerint „az összes végzett 
konduktor mintegy 40%-a dolgozott vagy dolgozik az 
anyaintézményben. 20-25%-a átmenetileg vagy tartósan 
külföldön dolgozik, számos országban.” (MPANNI 
akkreditációs jelentése a 2011/7/V/3.sz. MAB határozat 
melléklete, 10.o.) A jelentés nem közöl adatokat a 
pályaegyhagyók arányáról, de a számok alapján 

megállapítható, hogy a végzett konduktorok 35% 
Magyarországon, a Nemzetközi Pető Intézeten kívül 
helyezkedik el és vállal munkát. 

De merre és milyen típusú intézményekben, 
milyen munkakörökben dolgoznak jelenleg a 
konduktorok? Milyen feladatokat látnak el? Milyen 
diagnózisú gyerekekkel foglalkoznak? Mennyire van ez 
összhangban a képzés tartalmaival vagy a jogszabályi 
háttérrel? Ütköznek-e szakmai nehézségekbe? 

Ezekre és hasonló kérdésekre kerestük a 
válaszokat konduktor kollégámmal, Horváth Katával. 
Kutatási témánkat, konduktorként saját, munkahelyi 
tapasztalatainkból merítettük. Mindketten az 
anyaintézményen kívül helyezkedtünk el, először 
külföldön, majd itthon. Már külföldi munkáink során 
tapasztaltuk, hogy a központi idegrendszeri sérültek 
mellett, feladatunk volt a halmozottan sérült, 
izomdystrofiás, balesti, mozgásfogyatékos gyermekek és 
felnőttek ellátása is. Mellettük megjelentek a 
mozgáskoordinációs problémákkal küzdő, autizmussal 
élő, magatartásproblémás, hiperaktív, figyelemzavaros, 
megkésett beszédfejlődésű, tanulásban akadályozott 
gyermekek is. A helyzet itthon és külföldön is hasonló 
feladatok elé állítja a konduktorokat. A képzés során 
elsajátított neurológiai, anatómiai, módszertani és 
logisztikai tudásnak hála az elkötelezett konduktorok - 
team munkában különösen - sikeresen helyt állnak 
minden területen. 

A szakma elterjedésével a konduktorok a Pető 
Intézeten kívül, más intézményekben is munkát vállaltak. 
A megváltozott munkaköri feladatokkal csak 
mindennapos munkájuk során szembesülnek. A 
folyamatosan változó elvárásokat figyelembe véve, 
kutatásunk során szerettünk volna eljutni minél több 
olyan konduktorhoz, akik az anyaintézményen kívül 
dolgoznak, hogy intézménytípusonként feltárjuk 
munkaköri feladataikat és az eredményekkel 
hozzájáruljunk a szakma és a képzés innovációjához.  

A vizsgálat alapját fókuszcsoportos interjú adta. 
Az interjún 6 konduktor vett részt, akik közül 1 fő a Pető 
Intézetben, 5 fő különböző típusú intézményekben 
helyezkedett el (EGYMI, kórház, fejlesztő-nevelő oktatás, 
magán óvoda és magán iskola). Kérdéseket tettünk fel a 
tapasztalatokkal, a munkakörökkel, a végzettségekkel, a 
nehézségekkel kapcsolatban. Az interjú során elhangozott 
gondolatok megerősítettek bennünket abban, hogy 
bármilyen intézményről is legyen szó, konduktortársaink 
hasonló helyzetekben és változó feladatokkal találják 
szembe magukat.  

 
„Tisztázatlanok a szerepek, sokan nem tudják mit is takar 

az, hogy konduktor és mit kell tennem konduktorként.” 
„Nem tudják, hogy a konduktor komplex szemléletű 

fejlesztő szakember, aki igenis hozzá tud tenni egy egész 
fejlesztési tervhez és nem csak a mozgáshoz.” 

 
„Sokszor nem is érzem magam konduktornak, mert egyéni 

foglalkozásokat tartok. Nem hospitálnak nálam a 
kollégák, nem jönnek be hozzám megnézni, hogy mit 

csinálok. Ha néha bejönnek, csodálkoznak, hogy miért 
éneklek, mi ez? Azt gondolják azért, mert kedves vagyok a 



 

gyerekkel. Nem értik, hogy mi van mögötte, nem is 
kérdezik meg.” 

 

„Abból fakad a tanácstalanságom, hogy egyedül vagyok 
konduktorként, nincs egy mentor, aki segítené a 
munkámat, ismerné a területet, ahol dolgozom.” 

 

„Nálam, a 20 gyerek közül négynél áll fenn a CP, az 
összes többinél teljesen más a fő tünet, amihez 

gerincferdülés, lábdeformitás is társul.” 
 

„Sok a CP-s gyerek is, de számottevő az egyéb 
diagnózisokkal és genetikai rendellenességgel született 

érkező gyermekek száma is.” 
 

 „Az alapítványnál 22 gyerekkel foglalkozom. Ebből 3 
CP-s, de nekik is kevert a diagnózisuk. Van autista, 

viselkedés és magatartászavaros, tanulásban 

akadályozott, és enyhe értelmi sérült is. Nagyon vegyes a 
gyerekek összetétele.” 

 
A fókuszcsoportos interjú alatt gyűjtött 

tapasztalataink és információink alapján fogalmaztuk meg 
kérdőívünk kérdéseit (18 zárt és 2 nyílt végű). Azt a 
közösségi média oldalain és szakmai fórumokon tettük 
elérhetővé a konduktorok számára. A kitöltés feltétele a 
konduktor végzettség és a magyarországi munkahely volt. 

Kutatásunk során elsősorban arra kerestük a 
választ, hogy intézménytípusonként különbözőek e a 
munkaköri feladatok. A képzési és kimeneti 
követelmények alapján 18 kompetenciát határoztunk meg. 
Faktoranalízissel 6 dimenzióra osztottuk őket. Ezek 
mentén kívántuk összehasonlítani az anyaintézményen 
belül és kívül dolgozók munkaköreinek sajátosságait. (1. 
ábra – Konduktorok eloszlása intézménytípusok szerint)

   
1. ábra - Konduktorok eloszlása intézménytípusok szerint 

A kérdőívet 2017 januárjában tettük közzé és 
márciusban zártuk le. Az adatokat SPSS statisztika 
segítségével dolgoztuk fel. 118 kitöltés érkezett. A 
kitöltők átlagosan 12 éve vannak a pályán. A 
pályakezdők (23%), kevesebb, mint öt éve (26%), 5-15 
éve (23%) és 15-30 éve (23%) a pályán lévők aránya 
közel azonos.  A válaszadók 26%-a az 
anyaintézményben (Pető Intézet), 74% más típusú 
intézményben végzi munkáját.  

Legtöbben, 16,30% EGYMI-ben, 12,70% 
pedagógiai szakszolgálatnál, 8,5% gyógypedagógiai 
intézményben, 11% integráló közoktatási intézményben, 
10,20% egészségügyben, 15,30% alapítványoknál vagy 
szociális szférában dolgozik. Az arányokban tükröződik 
a Pető Intézet 2009-es országos felmérésének 
eredménye, miszerint az itthon maradó konduktorok 
jelentős többsége az anyaintézményen kívül áll 
munkába. (2. ábra – Kompetenciák dimenziói)

 

2. ábra – Kompetenciák dimenziói
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integráció segítése 
taneszközök fejlesztése  



 

 
A konduktorok azonban nem csak konduktor 
munkakörben dolgoznak. Óvodapedagógus (29%), 
tanító (21%), mozgásfejlesztő, fejlesztőpedagógus, 
gyógypedagógus (14%), rehabilitációs szakember és 
napközis nevelő (4%) státuszokban is alkalmazzák 
őket. Ennek ellenére a kitöltők csupán 1/3-a (39%) 
rendelkezik valamilyen további, az egyéb munkakör 
betöltéséhez szükséges végzettséggel.     
 Munkaköreiket vizsgálva, válaszaik 
gyakoroságát tekintve az alábbi diagnózisokkal 
találkoznak: 

- szinte mindig: mozgássérült 
- többnyire: értelmileg és tanulásban 

akadályozott, autizmussal élő, 
beszédfogyatékos, halmozottan sérült 

- néha: mozgásfogyatékos, pszichés és 
magatartászavar, hiperaktív, hallás és 
látássérült 

Az általuk végzett foglalkozások típusait tekintve 
többnyire kiscsoportos (78%), egyéni (73%), 
csoportos (41%), páros (31%), nagycsoportos (22%) 
foglalkozásokat tartanak.  
Az anyaintézményben ezeket főként (85%) 
kollégákkal/asszisztenssel vezetik. Más intézményben 
ez az arány kevesebb, 54%-ban kollégákkal, 46%-ban 
egyedül dolgoznak.  
 A különböző intézményekben az eredmények 
tükrében az alábbi kompetenciák bizonyultak 
fontosnak és kevésbé fontosnak. 
 
Anyaintézmény 
Fontos – mozgásfejlesztés, önellátási teendők tanítása, 
foglalkozások/tanórák vezetése, tanulási képességek 
fejlesztése, gondozás 
Kevésbé fontos – tanulószoba vezetése, CP szűrése, 
gyermekvédelem és előadások tartása 
 
Pedagógiai szakszolgálatok 
Fontos – mozgásfejlesztés, tanulási képességek 
fejlesztése, fejlesztő foglalkozások vezetése, 
tanácsadás 
Kevésbé fontos – tanulószoba, napközi vezetése, 
szabadidős foglalkozások vezetése, egészségnevelés 
 
Egységes Gyógypedagógiai Intézmény 
Fontos – mozgásfejlesztés, tanulási képességek 
fejlesztése, fejlesztő foglalkozások vezetése, 
segédeszközök kiválasztása 
Kevésbé fontos – tanulószoba, napközi vezetése, CP 
szűrése 
 
Fejlesztő-nevelő oktatás 
Fontos – mozgásfejlesztés, önellátás tanítása, 
gondozás, segédeszközök biztosítása, pozícionálás 
Kevésbé fontos – CP szűrése, fejlesztő foglalkozások 
vezetése, integráció segítése 
 
Egészségügy 
Fontos – mozgásfejlesztés, segédeszközök biztosítása, 
tanácsadás 

Kevésbé fontos – tanulószoba, napközi vezetése, 
gyermekvédelem 
 
Integráló óvoda/iskola 
Fontos – tanórák tartása, napközi, tanulószoba tartása, 
szabadidős tevékenységek vezetése 
Kevésbé fontos – pozicionálás, eszközök fejlesztése 
 
Magán intézmény/alapítvány 
Fontos – integráció segítése, mozgásfejlesztés, szűrés, 
első vizsgálat, önellátás 
Kevésbé fontos – napközi és tanulószoba vezetése 

Az eredmények a munkaköri kompetenciák 
sokszínűségét és komplexitását mutatják. Az egyes 
intézménytípusokban dolgozó konduktorok 
munkaköreinek további és részletes vizsgálata 
elengedhetetlen és egyben szükségszerű a konduktor 
professzió megújulásához és ahhoz, hogy a 
konduktorok különböző munkahelyeiken 
végzettségüknek megfelelő munkakörökben 
tevékenykedhessenek, valamint munkaköri 
leírásukban is lehetőséget kapjanak a holisztikus 
szemléletet alkalmazására, miszerint a gyermek egy 
egész. 

Írásom a fókuszcsoporton résztvevő 
konduktor kollégám gondolataival zárnám: 

 
„Újra kell definiáljuk magunkat, az által, 
hogy meghatározzuk a határainkat, hogy 
mihez értünk, mit tudunk. Könnyebb lenne 

elmondani kik is vagyunk, mit is csinálunk.” 
 
Felhasznált irodalom: 
• 993. évi LXXIX törvény - Az egyes pedagógus 

munkakörök betöltéséhez szükséges képesítési 
követelmények  

• Szakmai anyagok- Magyar Konduktorok 
Egyesülete 
http://www.konduktorok.hu/rendezvenyek.html, 
utolsó letöltés: 2017.11.02. 

• Szakok képzési és kimeneti követelményei 
15/2016 (IV.3.) OM rendelet 
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=102184.26
3634, utolsó letöltés: 2017.11.02. 

• Szakválasztó  
http://www.szakvalaszto.hu/intezmeny/paf/konduktor, 

utolsó letöltés: 2017.11.03. 
• Felvi.hu Szakkereső – konduktor  
www.goo.gl/CXh4uL, utolsó letöltés: 2017.11.02. 
• konduktori tevékenység  
www.goo.gl/3W7H67, utolsó letöltés: 2017.11.02. 
• 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet 
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0400

002.EUM, utolsó letöltés: 2017.11.02. 
A MOZGÁSSÉRÜLTEK PETŐ ANDRÁS 
NEVELŐKÉPZŐ ÉS NEVELŐINTÉZETE 

akkreditációs jelentése a 2011/7/V/3.sz. MAB 
HATÁROZAT MELLÉKLETE www.goo.gl/co5t59

----------  ♦ ♦ ♦    ---------- 



 

 

Pulay Márk Ágoston PhD hallgató BME 

Az iDoctum SNI szoftvercsalád hatékonyságának 
vizsgálata – a vizuális percepciós képességek fejlesztésében 
Bevezetés  
2014-ben kezdődött meg, az akkor még Pető András 
Főiskola (PAF) és a Balázs-diák Kft. közös 
szoftverfejlesztési projektje, mely keretén belül eddig 
összesen öt alkalmazás készült el. Az alkalmazások 
elsődleges célcsoportja óvodás és kisiskolás korú 
atipikusan és tipikusan fejlődő gyermekek. Az 
alkalmazások mobil eszközökön és PC-n egyaránt 
elérhetőek, illetve több informatikai támogató 
technológiai eszköz illesztését is lehetővé teszi, 
például a szemvezérlését. A szoftverek számos 
részképességet fejlesztenek, például: téri orientáció, 
alak-háttér viszony, alakkonstancia, figyelem, 
emlékezet, logikus-problémamegoldó gondolkodás. 

A kutatás menete 
A szoftvereket heti rendszerességgel adott időpontban 
használták a vizsgálati csoportba tartozó gyermekek, 
egyénileg és kis csoportokban. A teljes vizsgálat egy 
iskolai tanév volt (2016-2017). A kiválasztott minta 
N=18 gyermek, életkor 4-8 év, különböző sérültségi 
szintű, illetve három tipikusan fejlődő gyermek is 
részt vesz a kutatásban. A kontroll csoport a vizsgálati 
csoporthoz hasonló, illesztett páros (diagnózis, 
életkor, nem) volt. A vizsgálati időszak előtt és után 
ugyanazt a vizuális percepciót mérő tesztet vettük fel a 
kutatásban résztvevő gyermekekkel.  

Mérőeszközök 
1. MVPT-4 (Motor-Free Visual Perception Test 4) 

(Colarusso & Hammil, 2015). Öt területet - 
vizuális percepciós képességet vizsgál, vizuális 
diszkrimináció, téri helyzet, vizuális memória, 
alak-háttér viszony, vizuális zártság.  

2. Tobii Pro X3 eye-tracker letapogatási mintázatok 
változása.  

Eredmények 
Számos kutatás kimutatta2, hogy a cerebrál paretikus 
gyermekek vizuális percepciós képességeik 
rosszabbak az ép társaikénál. Az általunk használt 
teszt hasonló eredményeket mutatott, a CP-s 
gyermekek szignifikánsan alacsonyabb eredményeket 

                                                           
2 Anne Ego et al. (2015): Visual–perceptual 

impairment in children with cerebral palsy. Denise 
Reid & Susan Drake (2008): A Comparative Study of 
Visual Perceptual Skills in Normal Children and 
Children with Diplegic Cerebral Palsy. Menken, 
Cermak & Fisher, (1987): Evaluating the visual-
perceptual skills of children with cerebral palsy. 

  

 

értek el az MVPT-4 teszten. Ez is jól bizonyítja, hogy 
az általunk kiválasztott teszt megfelelően érzékeny.  

2017 júniusában az iskolai tanév végén kezdtük el a 
visszaméréseket a teljes mintán a vizsgálati és a 
kontroll csoporton egyaránt. Az eredményeket az 
illesztett párokra vetítve értelmeztük, hogy elkerüljük 
a torzító hatást. Az adatfeldolgozást SPSS 23. program 
segítségével végeztük T próbával. A vizsgálati 
csoportba tartozó gyermekek szignifikánsan jobb 
eredményt értek el, mint a kontroll csoport tagjai. 

 

1. számú ábra: MVPT-4 teszteredmény változása 
ép (zöld) és CP-s gyermekek körében, 
diagnózisra bontva. 

Eredmények tekintetkövetés 
Az MVPT-4 tesztlapokat digitalizáltuk, hogy a 
vizsgálati alanyok letapogatási mintázatairól is 
gyűjthessünk adatokat. A teszt nem kíván motoros 
válaszadást a kitöltőktől (motor free), így a 
digitalizálás nem befolyásolhatja a teszteredményeket. 
Több érdekes eredmény ígérkezik a tekintetkövetéses 
adatokból, de a teljes adatelemzés még folyamatban 
van. Jól látható különbség van a két mérés közötti 
letapogatási mintázatok összerendezettségét illetően. 

Konklúzió: 
A longitudinális kutatásunk (2016/2017-es tanév) alatt 
mért eredmények is bizonyítják, hogy a Balázs-diák 
Kft. SNI szoftvercsaládja többek között alkalmas a 
vizuális percepciós képességek fejlesztésére is. Azon 
gyermekek, akik a 2016/2017-es tanév folyamán heti 
rendszerességgel használták a szoftvercsalád 
alkalmazásait, szignifikánsan, kimutathatóan jobban 
fejlődtek azon társaiknál, akik nem részesültek a 
fejlesztésben



 

 

 
Nagyné Burka Brigitta konduktor-tanító, neveléstudományi bölcsész - FMPSZ 

Székesfehérvári Tagintézmény, igazgató-helyettes 

Korai fejlesztés vagy korai intervenció?

  Mit is jelent a fenti kérdés tulajdonképpen?  
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért 
Közalapítvány (FSZK) Korai Intervenciós 
Központok fejlesztése c. programjának keretében a 
Tárki-Tudok Zrt. széles körű kutatást végzett, 
amelyben a korai intervenció teljes rendszerének a 
feltárására törekedtek. (Kereki Judit, Lannert Judit 
(2009): A korai intervenciós rendszer hazai 
működése- kutatási zárójelentés)  
     Összefoglalójukban a korai fejlesztés 
fogalmának átalakulását, a korai intervenció 
megjelenését fogalmazták meg. A funkcionalista, 
orvosi megközelítés helyett egy holisztikusabb 
szemléletként tekintik, amely egyaránt figyelembe 
veszi a gyermeket, a családot, a környezetet. Az 
Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű 
Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért 
összefoglalásában is hasonló megállapításokat 
olvashatunk. 
     Az elérhetőség, közelség, költségfedezet, 
interdiszciplináris munka és változatosság 
fogalmait tartja az ügynökség a legfontosabbnak. 
(Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igényű 
Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért 2009: A 
minőségfejlesztésének alapelvei a befogadó 
nevelésben. Ajánlások az oktatáspolitika számára)  
     Hazánkban a korai fejlesztés működését jelenleg 
a 15/2013.(II.26) EMMI rendelet a pedagógiai 
szakszolgálati intézmények működéséről 
szabályozza. Ennek értelmében a konduktorok a 
konduktív pedagógia szemléletében a korai 
sajátságokhoz igazodva végzik szakmai 
feladataikat. 
A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 
munkatársaként, az interdiszciplináris munka, a 
változatosság fogalmainak megjelenését 
Székesfehérvári Tagintézmény konduktorainak 
korai fejlesztő munkáját magam is 
megismerhettem. 

     A konduktorok a tanítási - tanulási folyamatban 
az idegrendszert és az egész szervezetet irányító 
agykéreg működésére támaszkodnak. Komplex 
személyiségfejlesztést végeznek, az EMMI 
rendeletben megfogalmazott fejlesztendő területek 
mindegyikének fejlesztésével. Fontos elmondani, 
hogy a korai fejlesztésben a kliens tulajdonképpen 
az egész család, hiszen a gyermek ezen 
életszakaszában elválaszthatatlan az édesanyától, 
édesapától. 

Konduktív alapelvek a korai fejlesztésben 
     Az alapelvek tükrében fontos beszélni a tüneti 
megoszlásról, hiszen „a konduktív pedagógia a 
cerebromotorikus (spinomotorikus, 
perifermotorikus) diszfunciós gyermekek esetében 
az orthomotorikus kondukció metodikai 
egységében magába foglalja a mozgás-, 
beszédfejlesztést, önellátást, munka-mozgások 
tanítását, óvodai és iskolai oktatást is.” (Bevezető a 
konduktív mozgáspedagógiába, MPANNI, Bp., 
1998) 
     A tanulási folyamat, a ritmikus intendálás, a 
csoportok alakításának szempontjai, valamint a 
napirend a korai fejlesztésben sajátosan megjelenő 
konduktív pedagógiai alapelvek.  

 



 

 

          

                      

A képek a Székesfehérvári Tagintézmény 
Palotai Úti Telephelyén készültek 



 

 

Koronkai Z. Andrea konduktor, szakvizsgás pedagógus, szakvizsgás fejlesztő pedagógus 

Részképesség zavarok fejlesztése 
digitális eszközökkel – szemvezérlés 

SNI –IDoctum, szoftverek, Balázs Diák Kft 
 

A fejlesztő munka, és a fejlesztő szakemberek sokoldalúsága, valamint az azt segítő IKT eszközök és 
szoftverek hatékonysága a gyakorlati munka során 
 

 „Azt gondolom, hogy nem integrálni kell, hanem XXI. századi szemlélettel észrevenni, hogy a 
sokféleség érték. Vagyis olyan környezetet szükséges biztosítani, ami a sokféle tanulási móddal és 
képességgel rendelkezők számára egyaránt hasznosat talál. Ezt úgy hívjuk: inklúzió, avagy beleértés, 
amely összegyűjti a különböző eltéréseket.”   

(Észrevenni, hogy a sokféleség érték – Interjú Dr. Gyarmathy Évával  Kultúra.hu 2015.11-01.Végh Nóra) 

 
A Pető András nevét viselő és képviselő, több mint 
60 éves múltra visszatekintő intézmény sok 
nehézségen és küzdelmen esett át, de kitartóan, 
önmagához, és az alapelvekhez hűen folytatta, és 
ma is folytatja tevékenységét. 
 Módszerünkre jellemző a komplexitás. Az 
egyének alapos megismerésével kezdődik az 
alapos, felkészült pedagógiai munkával 
megalapozott fejlesztés. Intézményünk konduktorai 
a korral együtt haladva, folyamatosan megújulva, 
képezve magukat, szakmailag fejlődve teremtik 
meg az inklúzió feltételeit. 
Gyermekeink a mozgás sérülésével együtt a látás, 
hallás, beszéd kognitív funkciók, valamint a 
részképességek zavaraival, gyakran kettős 
különlegességgel élnek. Sőt, tipikus fejlődésű 
gyermekeket is beillesztünk közösségünkbe 
esélyteremtő szándékkal. 
 Egyéni fejlesztő tevékenységem során, az 
informatikai eszközöket alkalmazva lehetőségem 
adódott speciálisan a sajátos nevelési igényű, de 
emellett tipikusan fejlődő gyermekek fejlesztésére 
is kiválóan alkalmas játékos szoftver készítésébe 
bekapcsolódni. A tevékenységet az akkor még PAF 
kezdeményezte Daróczi Eszter projektvezető 
személyében, és a Balázs Diák Kft, informatikai 

eszközöket forgalmazó és taneszközkészítő 
vállalkozás együttműködésével. Ketten vettünk 
részt a projektben Mátrai Szilvia kolléganőmmel. 
Létrejöttek az új játékok: Színvarázs, Kis felfedező, 
Dominó, mely minőségi Certifikációt és különböző 
díjakat (Magyar Termék Nagydíjat, Informatikai 
nívódíjat és Újságíró Nagydíjat) nyertünk velük.  
 A termékek sokoldalúan fejlesztik a 
részképességeket SNI, MBT, atipikusan és 
tipikusan fejlődő gyermekek számára is jól 
használhatók. Alapelve a dominancia fejlesztése, de 
percepciók, finom manipuláció, szem-kéz 
koordináció, vizuális figyelem globális 
számképfelismerés, aritmetika, logikai gondolkodás 
és sok más egyéb területet is támogat. 
 A svéd TOBII cég szemvezérlésű eszköze 
segítette a kommunikációs nehézségekkel élő 
gyermekek fejlesztését. Az elkészült szoftverek 
ezzel az eszközzel is használhatók ma már. Mátrai 
Szilvivel, Csuka Viktóriával és Zimonyi Nórával 
alkalmunk nyílt ebben a fejlesztésben is részt venni. 
Nagy lépést jelentett ez a nem beszélő gyermekeink 
életében és az inkluzív fejlesztő munkánkban, és az 
alternatív kommunikáció kialakításában!  
  

 



 

 
Csák Ágnes konduktor, oligofrénpedagógia - pszichopedagógi szakos gyógypedagógiai tanár, 

okleveles gyógypedagógus - Tatabányai Éltes Mátyás EGYMI,  
Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő Iskola 

Súlyos és halmozottan fogyatékosok fejlesztése, nevelése, 
oktatása Tatabányán 

Tatabányán a súlyos és halmozottan fogyatékos tanköteles 
életkorba lépő gyermekek fejlesztő felkészítését 
Módszertani Bölcsődében, fogyatékosokat ápoló gondozó 
otthonban, fogyatékosok nappali intézményében, 
Konduktív pedagógiai ambulancián és Pedagógiai 
szakszolgálatban végezték. 1996 nyarán kapcsolódtam be 
fejlesztésükbe a konduktív pedagógiai ambulancia 
feladatellátási keretén belül. Itt fejlesztő felkészítésük több 
formában történt: a gyermeket a szülő hozta a kötelező 
óraszámnak megfelelő óraszámban, vagy a gondozónő 
hozta a nappali intézményből (ez egy épületben volt az 
ambulanciával) vagy én mentem át a fogyatékosok ápoló 
gondozó otthonába mozgásfejlesztésüket elvégezni (egy 
játszótér volt a két intézmény között. Jól látható, hogy az 
akkori rendszer nem egy egységes szemlélet szerint 
működött. 

Ezen változtatott és egységesített a 2011. évi CXC. 
törvény a nemzeti köznevelésről 15.§ (2): „Ha a sajátos 
nevelési igényű gyermek súlyos és halmozottan 
fogyatékos, attól az évtől kezdődően, hogy tankötelessé 
válik, fejlesztő nevelés-oktatásban vesz részt.” 

A jogszabály hatályba lépését követően városunkban és 
városunk vonzáskörzetébe tartozó településeken élő súlyos 
és halmozottan fogyatékos tankötelessé váló gyermekek 
fejlesztő nevelés-oktatását intézményünk látja el. Hozzánk 
került a tarjáni TESZI Szent György Központban élő 
fejlesztő nevelés-oktatásra kötelezett 5 súlyos és 
halmozottan fogyatékos gyermek egyéni fejlesztése is, 
melyet a mai napig intézményünkből kijáró 
gyógypedagógus végez.  

A 2012. évi CXXIV. törvény (módosította a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényt) 32.§ „(3) Az 
Nkt. 97. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép 
hatályba:(5) A fejlesztő nevelés, nevelés-oktatás 15. § (2) 
bekezdés szerinti ellátása 2014. szeptember 1-jétől 
kötelező. Eddig az időpontig az érintett tanulók részére a 
fejlesztő iskolai oktatás a Kt. szabályai szerint is 
megszervezhető.” 

Ez tette lehetővé, hogy intézményünkben a Tatabányai 
Éltes Mátyás EGYMI, Általános Iskola, Szakiskola és 
Készségfejlesztő Iskolában 2013. szeptember 1-én 
elindíthassuk a fejlesztő nevelés-oktatást csoportos 
formában. Ekkor kezdtem 3. évemet a fentebb említett 
intézmény általános iskola és speciális szakiskola 
intézményegység-vezetőjeként. A 16,5 éves fejlesztő 
felkészítésben végzett munkám tapasztalataira építve 
fontosnak tartottam, mind a gyermekek/tanulók, mind a 

szülők szempontjából a fejlesztő nevelés-oktatás csoport 
elindítását, melyre az akkori fenntartónk a KLIK 
Tatabányai Tankerülete augusztusban meg is adta az 
engedélyt, mely feladatellátás az alapdokumentumunkba is 
bekerült. Mindehhez semmilyen forrást nem kaptunk, de 
intézményen belül megoldottuk egy földszinti csendesebb 
részen lévő csoportszoba kialakítását. A teremben lévő 
laminált padló és a lemosható falak hozzájárultak a 
higiénikus, de mégis meleg hangulat kialakításához. 
Fontos szempont volt a földszinti elhelyezés is, mert 
sajnos intézményünk nem rendelkezett lifttel. A bútorokat, 
az iskolában elfekvő bútorokból válogattuk össze beleértve 
az alapvető Pető bútorokat is. Fontos és nélkülözhetetlen 
volt számunkra a hűtő, az antiepileptikumok tárolása miatt, 
ezt a technika teremből tudtuk elhoznunk. A játékokat, 
mesekönyveket, építőkockákat mi magunk vittük be, így 
mire jöttek a gyermekek már egy hangulatos, szépen 
berendezett terem fogadta őket. Az első csoportunk 3 fővel 
indult: 1 lány és 2 fiú személyében. Életkorukat tekintve 2 
fő 6 éves, 1 fő 9 éves volt. Állapotukat tekintve 1 fő 
bizonytalanul, de önállóan járó látássérült volt, 1 fő súlyos 
mozgássérült, de segítséggel állítható és eszközzel rövid 
távon járatható volt, 1 fő súlyos mozgássérült, aki önálló 
mozgásra sok segítséggel is csak csekély módon volt 
képes. A csoportban mindig egy gyógypedagógus és egy 
gyógypedagógiai asszisztens volt beosztva. Az 
osztályfőnök és a csoportba betanító szakember (ez én 
voltam) konduktori és gyógypedagógusi végzettséggel és a 
fejlesztő felkészítésben szerzett tapasztalatokkal is 
rendelkeztek. 

     A gyógypedagógiai asszisztens egészségügyi 
végzettséggel rendelkezett és ő is éveken keresztül 
dolgozott fogyatékosok otthonban. Mindezt azért tartottuk 
fontosnak, mert gyermekeink között súlyos állapotuk miatt 
egyéb más problémák is előfordultak (légzési, rágási 
nehézségek, evési problémák, súlyos epilepszia). Két 
gyermek a városunkban működő Módszertani Bölcsőde 
speciális csoportjából, egy gyermek egy fogyatékos 
napköziotthonból jött. Nagy változás volt ez számukra, de 
tapasztalatunk azt mutatta, hogy a szülők számára még 
nagyobb változás volt az iskolába kerülés. A gyermekek 
könnyen elfogadtak minket és hamar elfogadták a 
napirendünket. A szülők az 1. nap reggelén megtartott 
szülői értekezleten kaptak egy általános tájékoztatást a 
csoportban folyó munkáról, valamint naponta érkezéskor, 
távozáskor mód nyílt a szakemberekkel a beszélgetésre. 
Mindezek ellenére nagyon nehezen értették meg, hogy itt 



 

nem jön külön egy-egy órában a gyógytornász, nem jön 
külön a gyógypedagógus, mert itt az egész délelőtt 
folyamán a gyermekeikkel van a szakember. Éves 
programunkat a 32/2012(X.8.) EMMI rendelet 
„Szempontok a fejlesztő nevelés-oktatás tervezéséhez” 
címszó alatt található elvárások szerint állítottuk össze. 
Ezen kívül minden tanuló egyéni fejlesztési tervét is 
elkészítettük. A konduktív nevelés szemlélet és módszer 
nem csupán a mozgásfejlesztő órákon jelent meg, hanem 
az egész napirendünket áthatotta és áthatja. Ennek 
biztosítéka az, hogy a mai napig ugyanazok a szakemberek 
végzik a nevelést és oktatást ebben a csoportban. 
   Az első évben a gyermekek 8:00-12:00 óra között, heti 
20 órában tartózkodtak a csoportban, étkezésük csupán a 
reggeli és a tízórai volt, melyet otthonról hoztak és a 
csoportban fogyasztottak el. 

Napirendünk és foglalkozásaink az alábbi szerint folyik: 

8:00-8:45: Reggeli kör 

9:00-9:45: Mozgásfejlesztés 

10:00-10:45: Szűkebb-tágabb környezet 

11:00-11:45: Irányított játék 

A szüneteink az iskolai szünetektől eltérőek, mert csak így 
tudjuk biztosítani a gondozási tevékenységeket, sőt 
sokszor még a 15 perc is kevés erre. 
   Az első tanév minden szempontból hasznos volt 
számunkra, hiszen tanévre szóló csoportos heti 20 órás 
fejlesztő nevelés-oktatásra még nem rendelkeztünk 
tapasztalattal. Tapasztalatainkat évről-évre elemeztük, 
értelmeztük és beépítettük a következő évi programunkba.  
   A 2015/16-os tanévben a szülői igényekre tekintettel (2 
gyermek anyukája kénytelen volt munkát vállani) 
bevezettük a délutáni foglalkozásokat, így 15:00 óráig 
lehettek a gyermekek a csoportjukban, így a napirend 
kibővült az ebédeléssel és a délutáni levegőzéssel, játékkal, 
azaz a napközis foglalkozásokkal. Ekkor már reggelire és 
ebédre is kimentünk a közös ebédlőbe és az iskola többi 
tanulójával egy légtérben étkeztünk. 
A 2016/17-es tanévben csak 2 kisgyermek igényelte a 
délutáni foglakozásokat, így a minél nagyobb 
önkiszolgálási tevékenységek kialakításának fontossága 
végett a fejlesztés nevelés-oktatásban részt vevő tanulóink 
heti 25 órában vannak a saját csoportjukban (az 5. óra az 
önkiszolgálási feladatok. ebédelés), majd a délutánra 

felügyeletet igénylők az 1. osztályos napközis csoporttal 
kerülnek összevonásra, úgy, hogy a csoporttal a 
gyógypedagógiai asszisztensük is együtt megy. Így van ez 
ebben a tanévben is. 
   Tanulói állandó csoportszámunk 3-4 fő, de már a 
második tanévünk, hogy heti 1-1 nap egyéni fejlesztésre 1-
1-kislány érkezik csoportunkba, kiket a környező 
településről intézményünk kisbusza hoz a fejlesztésre, mert 
másként nem tudják megoldani a bejövetelt, ugyanakkor 
mindkettőjük számára a csoport, mint húzóerő és közösség 
nagyon fontos. 
   Csoportunk tanulóit már 3. éve Kiphard–teszttel mérjük, 
ezzel is bizonyítottan nyomon követve fejlődésüket. Az 
éves nevelés-oktatás összegzése a tanulónként készített év 
végi értékelésekben olvasható. 
Az iskola minden napi életébe nagyon jól beilleszkedtünk, 
az osztályok segítenek bennünket (technika órákon 
készített díszeket hoznak nekünk), csoportunk minden 
iskolai programon, rendezvényen aktívan és a szintjüknek 
megfelelően részt vesz. Az iskolai hagyományokban részt 
veszünk és mi is megtartjuk. 
   Saját zárt Facebook profilunk van, Csipet csapat névvel, 
melyre feltesszük a heti eseményképeinket, a programokat, 
a tevékenységeinket fotók formájában, a szülők is üzennek 
nekünk, ha gyermekükkel bármi esemény történik 
(betegség, szülinap…stb.). Igaz, hogy naponta találkozunk 
és beszélünk, de a képes beszámolók nagy öröm számukra 
és az egymás iránti szociális készségük is sokat fejlődik a 
visszajelzéseiket olvasva. 
   A fentebb leírtak jól mutatják, hogy a súlyos és 
halmozottan fogyatékos gyermekek tankötelezetté válását 
követő kevés óraszámú és több helyszínen megvalósuló 
fejlesztését a köznevelési törvény bevezetése oly 
mértékben módosította, hogy fejlesztésük minimum heti 
20 órára bővült és mindez iskolai keretekben. Ez a szülők 
számára nem csupán azt tette lehetővé, hogy akár 20 órás 
munkát vállalhassanak, hanem az is fontos volt számukra, 
hogy így elmondhatják, hogy gyermeküket a többi szülő 
társukhoz hasonlóan ők is az iskolába viszik. 
 

Források: 
- 1996. évi LXII. tv. a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIV. tv. módosításáról 
- 2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 
- 2012. évi CXXIV. tv a nemzeti köznevelési törvényről 
szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 
- 32/2012 (X. 8) EMMI rendelet 

 
 
 

----------  ♦ ♦ ♦    --------

 



 

     
Egy kis pihenés                                                  Délutáni mondókázás 

                     
                                                                          Egy kis ragasztás 

       

Népmese Napja alkalmából mesehallgatás   

 
 
 
 

Életképek  
csoportunk 

mindennapjairól 
 

Éltes Mátyás EGYMI - Tatabánya

 



 

JÁRÁSFEJLESZTŐ ESZKÖZTÁR  
 

A mozgássérült gyermekek járását fejlesztő eszközök gyűjteménye c. könyv bemutatása 
Főszerkesztő: Mátyásiné Kiss Ágnes  

SE Pető András Pedagógiai Intézetének igazgatója 
 

 

Főszerkesztő és szakmai vezető: Mátyásiné Kiss Ágnes 
Szerzőtársak: 

                                                           Bitter Béla testnevelő tanár 
                                          Feczerné Bédy Csilla konduktor  
                                                 Kustra Hajnalka tanító 
                                               Zatykó Anita konduktor 

 
     A Járásfejlesztő eszköztár szakkönyv a Pető András Főiskola kiadásában, a TÁMOP 3.4.2 pályázat támogatásával a 
közelmúltban jelent meg.  
Pető András utódja Dr. Hári Mária volt, aki hangsúlyozta, hogy „a legminimálisabb aktivitás, kezdeményezés többet ér, 
mint az egész szervezetre kiterjedő passzív mozgatás.”  A könyv megjelenésével a sajátos nevelési igényű 
gyermekek/tanulók eszközökkel végzett önálló járástanítását kívánjuk elősegíteni. 
     Tisztában kell lennünk azzal, hogy milyen típusú sérülés nehezíti a közlekedést, a járást, ezért rögtön az első fejezetben 
megtaláljuk a mozgássérülés típusainak osztályozását, a társ- és járulékos tüneteket, melyek a járástanulás – tanítás 
szempontjából fontosak.  



 

     Különlegessége, hogy mindazon fejlesztést igénylő részterületeket megtaláljuk benne, amelyek nélkülözhetetlenül 
szükségesek a koordinált járás és közlekedés elsajátításához.  
A téma megközelítésében újdonság, hogy az eszközök fotója, pontos megnevezése, jellemzőinek leírása mellett minden 
esetben találunk a járást fejlesztő területekre javaslatot, mely az eszközzel végezhető feladatok által kivitelezhető. 
  A járást fejlesztő eszközöket 4 csoportra bontva mutatja be a könyv:  
 

• A konduktív pedagógia járásfejlesztő alapeszközei 
• Tornatermi eszközök 
• Mozgásfejlesztő készletek 
• Játékos és terápiás mozgásfejlesztő eszközök 

 
     A könyv végén egy olyan cím és linkgyűjtemény is található, amely az eszközök beszerzését segíti. A szakkönyv 
beszerezhető a Semmelweis Egyetem  Hári Mária Könyvtár és Regionális Forrásközpontban. 
 

 
Példa egy konduktív eszköz tartalmi ismertetőjéről 

 

A könyv 2017.11.13-án a Székesfehérvári Arany János EGYMI és a Semmelweis Egyetem Pető András 
Pedagógiai Intézet közös szervezésében megvalósuló KONDUKTÍV PEDAGÓGIA AZ INKLUZÍV 
NEVELÉSÉRT KONFERENCIA szekciójában került bemutatásra. 
Megvásárolható 1900 Ft-os áron a Semmelweis Egyetem Hári Mária Kari Könyvtár és Forrásközpontban 
 1125 Budapest, Kútvölgyi út 8.  E-mail: kollega-tarsoly.istvan_daniel@semmelweis-univ.hu 
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Kisné Czirják Zsuzsa 
Bliss Alapítvány 

 

Az augmentatív és alternatív kommunikáció helye a 
konduktív pedagógiában 

 
Egyes központi idegrendszeri sérülések 
esetében a mozgásszervi károsodás mértéke 
olyan súlyos, hogy a beszédet, a 
kommunikációt is korlátozhatja. A 
mozgásfejlesztés mellett az augmentatív és 
alternatív kommunikáció (továbbiakban 
AAK) alkalmazását (vagy bevezetését, 
oktatását, használatát) ajánljuk a 
kommunikációfogyatékosságot okozó, súlyos 
beszédzavar vagy beszédhiány esetén. Az 
AAK határterületi tudomány, amely érinti a 
gyógypedagógiát, a rehabilitációt, az 
informatikát, valamint a nyelv- és beszéd 
összefüggeséivel foglalkozó területeket. A 
módszer lényege, hogy a beszédképtelen 
személy képek, jelképek, tárgyak, gesztusok 
vagy betűk/szavak valamilyen módon történő 
megmutatásával fejezi ki önmagát. Az AAK 
nem helyettesíti, csupán kiegészíti a 
kommunikációs problémákkal küzdő egyén 
szegényes, olykor pusztán néhány gesztuson 
vagy szempillantáson alapuló  
kommunikációs repertoárját.3  4  
 A konduktív pedagógia és az AAK 
bizonyos szempontból azonos, míg más 
szempontból eltérő filozófiai 
meggondolásokon alapul. Közös bennük a 
holisztikus szemlélet és a kliensközpontúság, 
amellyel az egyén felé fordulnak, továbbá  az 
arra való törekvés, hogy az egyén saját 

                                                           
3 Dr. Kálmán Zs.: Mással-hangzók…, Budapest, Bliss Alapítvány, 
2006. 11. 
 
4 A módszer többek között az 1987 óta fennálló Bliss 

Alapítvány által szervezett tanfolyam keretein belül 
sajátítható el.  

 

képességeihez mérten a lehető legönállóbb 
életet élje és a társadalomba az elérhető 
legmagasabb szinten integrálódhasson.5 Az 
integráció eléréséhez az önálló 
életvezetéshez szükséges mozgásfejlesztés 
mellett ugyanolyan fontos a kommunikációs 
igény kielégítése. A kommunikáció nem 
pusztán alapvető emberi jog, hanem vivőjog, 
így bármilyen akadályozottsága a többi 
emberi jog érvényesítését sérti. Markáns 
eltérés a két módszer szemléletében a 
sérülttel foglalkozó team felépítése, a 
segédeszközök megjelenése, valamint a 
foglalkozási forma típusa. A konduktív 
nevelés a program célkitűzéseit homogén 
teamben, a csoportmunkán keresztül 
igyekszik megvalósítani. Az AAK a 
gyógypedagógia részeként saját fejlesztési 
területén keresztül kívánja segíteni a többi 
fejlesztési területet, ezért minden esetben 
egyénre szabott. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy az AAK módszerei nem 
alkalmazhatóak csoportban. Bár sok 
előkészítést igényelnek ezek a foglalkozások, 
a fáradozás és befektetett energia 
mindenképpen megtérül, hiszen az AAK-
módszerek alkalmazása enyhíti az egyén 
kommunnikációképtelenségből adódó 
nehézségeit, elősegítik a beszéd-és 
nyelvfejlődést, javítják a beszédpercepciót és 
az életminőséget. A pedagógus 
beszédmintáját és kommunikációs stratégiáit 
utánozva sajátítja el az egyén a saját AAK-s 
módszereit. Ez a fajta kommunikáció 

                                                           
5 Dr. Hári M., Horváth J., Kozma I., Kőkúti M.: A konduktív 
pedagógiai rendszer hatékony működésének alapelvei és gyakorlata, 
Budapest, Nemzetközi Pető Intézet, 1991. 23-31. 



 

közelebb áll a normál fejlődésmenetű 
kommunikációhoz, hiszen az AAK 
használata során tudatos, szándékolt 
kommunikáció történik, a partner az AAK 
útján közölt üzeneteket tekinti valósnak, s 
eltekint  a mozgászavar okozta akaratlan 
jelzésektől. A természetes modellek hiányát 
tudatos oktatási stratégiákkal kompenzálják, 
azonos szociális normarendszer mentén 
kommunikál az AAK-használó és az ép 
partner, valamint a közös kód alakul az 
AAK-használó és az ép partner között, mind 
verbális, mind nonverbális szinten.6 

 
 A konduktív pedagógia rendszerébe 
az AAK módszerei és eszközei megfelelő 
előkészítés, valamint szaktudás mellett 
könnyen beépíthetők. A módszer 
beépítésekor elsősorban a papír alapú, illetve 
a minél egyszerűbben és könnyebben 
használható kommunikációs eszközökre kell 
gondolnunk. Ebből a szempontból előnyt 
élvezhetnek a papír alapú kommunikációs 
táblák, a gesztusok, valamint a tárgyak, 
hiszen ezek fizikailag mindig könnyen 
elérhetőek. Az egyén néhány jelkép vagy 
gesztus segítségével ki tudja fejezni a 
véleményét, örömét, bánatát a 
mozgásfejlesztés közben is. Jó példa erre az 
önértékelés, amely a konduktív nevelésnek is 
sarkallatos pontja: egyszerűen és könnyen 
beépíthető eszköz az értékelő skála (három 
vagy öt fokú), amellyel a beszédképtelen 

                                                           
6 Dr. Kálmán Zs.: Mással-hangzók…, Budapest, Bliss Alapítvány, 
2006. 120-125. 
 

személy értékelni tudja a foglalkozás alatti 
teljesítményét vagy a feladatok nehézségét 
(meg tudja mutatni a tekintetével, a kezével, 
a lábával, a fejpálcájával stb.). Ezen 
eszközök segítséget nyújtanak az egyéni 
fejlesztések megtervezésekor is, hiszen 
pontos visszajelzést kapunk általuk az 
érintettől. 
 Napjainkban sajnos még mindig 
csekély hangsúlyt kap a korai életkorban a 
kommunikációfejlesztés. A cerebral 
paretikus gyermekek és felnőttek esetében 
természetesen nagyon fontos a mozgás 
fejlesztése az önálló életvitel elérése, 
valamint a vitális képességek megőrzése 
szempontjából, azonban legalább ennyire 
fontos a beszédértés fejlődése, valamint az 
önkifejezés és önérvényesítés érdekében a 
kommunikáció fejlesztése is. Erre az érintett 
szülők figyelmét azoknak a szakembereknek 
kell elsősorban felhívniuk, akik a korai 
életkorban ezeknek a gyermekeknek a 
fejlesztését végzik és kétéves kor után is 
érzékelik a beszédfejlődés megrekedésére 
utaló korai jeleket.  
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Máthé-Tóth Magdolna- konduktor-tanító,  speciális pedagógia szakos tanár  
és szakpedagógus, fejlesztőpedagógus – Hétvezér Általános Iskola Székesfehérvár 

 

Megváltozott igények és a konduktorok kompetencia területeinek 
összehangolása 

- Megváltozott a világ, keresem benne a helyem!  –  
 

 
Írásomban arról a fokozatos rádöbbenésről, 

kérdésekről, útkeresésről szeretnék írni, amelyet az utóbbi 
öt évben tapasztaltam mindennapos pedagógiai, konduktor-
tanítói munkám során. Arról, hogy ez nem csak engem, 
hanem egyre több konduktor kollégát érintő küzdelem, 
mely bizonytalansághoz vezetett. A konduktorok közel 
74%-a dolgozik a Pető Intézeten kívül más típusú 
intézményben, legtöbben 16,30 % EGYMI –ben, 11%-a 
pedig integráló közoktatási intézményben, melyet Gacsó 
Adrienn és Horváth Kata kolléganőim kutatása támaszt alá.  
Egy „szegregált intézményben”, a Semmelweis Egyetem 
Pető András Karán – régi nevén Pető Intézet 
(továbbiakban: Pető Intézet) – dolgoztam 2012-ig, ahol 
munkánkat átszőtte a gyermekek integrációra való 
felkészítése. 
Jelenleg a székesfehérvári Hétvezér Általános Iskolában 
dolgozom, egy integráló iskolában – mint konduktor-tanító, 
fejlesztőpedagógus. Mindkettő kiváló iskola. „Új” 
iskolámban is kiemelt szerepet kap a beilleszkedési és 
magatartási nehézséggel küzdő valamint a sajátos nevelési 
igényű (továbbiakban: SNI) tanulók integrálása, ellátása, 
fejlesztése, életsorsuk alakítása.  
Vajon a konduktor hogyan illeszkedik a kompetenciák terén 
az integrált általános iskola köznevelési és közoktatási 
rendszerébe? 
Azt a disszonanciát tárom fel, amely ma fennáll a 
jogszabályok és a valóság, az SNI  gyermekek, és tanulók 
ellátásában tapasztalható nehézségek között, melyet több 
szakmai szervezetnél – Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
Nemzeti Pedagógus Kar, Pető Intézet - is 
megfogalmaztunk.  
Néhány, különböző intézményben dolgozó (óvodákban, 
iskolákban, gyógypedagógiai intézményben) konduktorral 
összegyűjtöttük gondolatainkat, tapasztalatainkat és írásban 
összefoglaltuk, milyen megoldó kulcsemberei lehetnénk a 
gyógypedagógia nehézségekkel küzdő ellátó rendszerben.  

Az elmúlt években megváltozott a közoktatás-köznevelés 
szemlélete. Miszerint egyre több SNI gyermeket/tanulót 
többségi köznevelési intézetben oktatunk. Ehhez a 
folyamathoz a pedagógusoknak is alkalmazkodnia kell, 
melyhez mi, konduktorok, akik kiléptünk a szegregált  
 
 
intézményből - hiszen nemcsak a szegregált intézmény 
munkájára kaptunk képzést- együtt, team-munkában (pl.: 
tanító, logopédus, konduktor….) sokat tehetünk-tehetnénk 
az integrált oktatás kiteljesítése érdekében. 
 
Tizenöt év a Pető Intézetben 
 

Tizenöt évig dolgoztam a Pető Intézet Iskola 
tagozatán. Konduktív mozgásprogramokon kívül 
osztályaimban tanítottam, elsősorban magyar nyelv és 
irodalmat. Számos külföldi projektben dolgoztam, főként 3-
14 éves cerebral paretikus gyermekek mozgás- és kognitív 
fejlesztésével foglalkoztam. Évekig vezettem 
kolléganőmmel az iskola színjátszó szakkörét, illetve a 
magyar munkaközösség munkáját is vezettem. Közel öt 
éven keresztül vettem részt gyakorlatvezetőként a hallgatók 
képzésében, vizsgáztatásában. Ennek a feladatkörnek a 
betöltéséhez végeztem az ELTE Bölcsésztudományi Karán, 
mint speciális pedagógia szakos tanár és szakpedagógus, 
majd fejlesztő pedagógusként szakvizsgáztam. 

 

 
 



 

 
 
 
Családi okok miatt 2012-ben – tizenöt év után - el kellett 
búcsúznom a Pető Intézettől. Nagyon nehéz volt meghozni 
a döntést, véget ért valami számomra nagyon fontos, de 
tudtam: kezdetét veszi valami új, ahol eddigi 
tapasztalataimat, konduktori szemléletemet, hitvallásomat 
megmutatva dolgozhatok. Bíztam abban,  
hogy „valahol”, mint konduktor, munkám során aktív 
részese lehetek nemcsak egy integráló, hanem egy inkluzív 
iskola megteremtésében is 
Ennek szellemében folytattam munkámat új 
munkahelyemen, a székesfehérvári Hétvezér Általános 
Iskolában. Úgy gondoltam, s gondolom ma is, öt év 
integrációs tapasztalattal, hogy a Petőben a főiskolai 
tanulmányaink, a gyakorlati képzés szakmailag nemcsak a 
szegregált iskolára, óvodára készít- készített fel. Hanem 
arra is, hogy a központi idegrendszer sérülése 
következtében kialakult zavarokat a mozgás fejlesztése 
során, a mozgássor végrehajtásán keresztül, a kognitív 
fejlesztés, a tanulási zavar kialakulásának megelőzése, 
viselkedésrendezés is megvalósul.  
A Pető Intézet csoportjaiban ugyan a gyermekek/tanulók 
vezető problémája a mozgássérülés, a testi funkciók 
károsodása. Mint mozgásfogyatékosság gyakran 
„társtünettel” - figyelemzavarral, beilleszkedési zavarral, 
tanulási zavarral - jár együtt, több esetben diszlexia, vagy 
diszgráfia problémával küzdenek– ugyanúgy, mint az 
integrált intézményekben lévő SNI gyermekek/tanulók 
széles köre, ahol a problémáknál organikus oki háttér 
feltételezhető.  
 

A konduktív oktató-nevelő munka jellemzői 
 
A konduktor - a fenti összegzésben megfogalmazott 

problémakörök esetében - hatékony szakemberként 
jelenhetne meg az SNI gyermekek/ tanulók ellátásában.  

Részletes megfigyelés után egyéni fejlesztési 
programot készít. Fejlesztő munkájában elsősorban 
csoportban gondolkodik és a team munka irányait is 
kialakítja. Komplex szemléletű fejlesztési programja a 
tanulási képesség kialakítása érdekében a következő 
fejlesztési feladatokat tartalmazza: 

− nagymozgás (elemi mozgások) fejlesztése 

− egyensúlyfejlesztés 

− mozgástervezés, ritmusérzék javítása 

− térbeli-síkbeli tájékozódás fejlesztése 

− a finommotorikus manipuláció fejlesztése 

− a szem-kéz, szem-láb koordináció fejlesztése 

− testséma, testfogalom alakítása 

− lateralitás fejlesztése 

− a percepció fejlesztését, a négy észlelési csatorna 
(vizuális, auditív, kinesztetikus, taktilis) fejlesztése 

 

 
 
 
Az említett csatornák a fejlesztésben mindig 

összekapcsolódnak valamilyen nyelvi vagy motoros 
tevékenységgel. 

− kommunikáció fejlesztése (artikuláció, 
     mozgások összekötése hangadással) 

− énkép –kialakítása 

− szociális készségek, viselkedésrendezés 

− figyelemfejlesztés 

− kognitív képességek fejlesztése 
 
A különböző esetektől függően hosszasan lehetne 

folytatni, részletezni a fejlesztési feladatok sorát.  
Ahogy Dr. Hári Mária - Horváth Júlia - Kozma Ildikó 

– Kőkúti Márta: A konduktív pedagógiai rendszer hatékony 
működésének alapelvei és gyakorlata című könyvében is 
fogalmaz: 

„A konduktív pedagógia az eredményes helyreállító 
nevelés meghatározó feltételét-a konduktor komplex 
fejlesztő tevékenységében látja.”  

Valamint a 18/2016. (VIII.5) EMMI rendelet 7.1.1. 
pontja szerint:  

 
a.) A konduktor: 
 
„Ismeri a nevelés-oktatás elméletét, a tanulásirányítás 

módszerei és munkaformáit, az életkorokra jellemző 
pszichológiai sajátosságokat és nevelési lehetőségeket, a 
személyiségfejlődés és –fejlesztés pszichológiai tényezőit; a 
képességfejlesztés pszichológiai és pedagógiai alapjait, 
feltételeit, eljárásait valamennyi életkorban, a differenciált 
és az inkluzív, illetve integrált nevelés-oktatás elveit, 
eljárásait.”  

”Ismeri a központi idegrendszeri sérülések 
kialakulásának kockázatát, lehetséges prevencióját, a 
mozgás - és pszicho motoros fejlődés menetét.” 

 
Öt év az integrációs oktatásban 

 
Fejlesztő munkámat nagy lelkesedéssel kezdtem meg 

a fent ismertetett szemlélettel, gondolkodással – ebben 
támogatásra találtam az iskola vezetésénél és a 
tantestületben is… De fokozatosan rá kellett ébrednem, 
hogy konduktorként – jogszabályi okok miatt - „csak  
mozgássérült” gyermekek fejlesztését láthatom el. S közben 
láttam-tapasztaltam a rendszer hiányosságait, nehézségeit. 
Nincs elegendő gyógypedagógus kolléga az SNI 
gyermekek, tanulók ellátására. Én hiába vagyok itt, a 
törvények értelmében nem lehetek szakmailag aktív tagja a 
speciális szükségletű gyerekek/tanulók fejlesztésének. A 
szakértői véleményekben hiába szerepel mozgásfejlesztés, 
pl.: nem láthatom el a hypoton tüneteket mutató - aktivitás 
és figyelem zavarral küzdő (F90) tanulónkat, mert a  



 

 
 
 
18/2016. (VIII.5) EMMI rendelet nem tér ki a társtünetek 
fejlesztésének fogalmára – nem ismeri azt!  Így egyes 
diagnózisok ellátására kizárólag gyógypedagógiai, 
gyógypedagógiai tanári, terapeuta szakképzettséghez köti 
az SNI gyermekek/tanulók fejlesztését.  
 
Milyen gyerekek ellátásánál merül fel ez a probléma? 
 

− Integráltan oktatott gyerekek esetében, kiemelten az 
egyéb pszichés fejlődési zavar körébe tartozó: 
Hiperkinetikus zavarok (F90);  Kevert specifikus 
fejlődési zavar (F83);  

− Az iskolai teljesítmény specifikus fejlődési 
rendellenességei (elsősorban dyslexia, dysgraphia)  
(F81) tekintetében. 

− Továbbá a motoros funkció specifikus fejlődési zavara 
(F82) esetén sem, ha az intelligencia normál 
tartományba esik.  

− Az integrációban nevelődő cerebral paretikus 
gyermekek/tanulók ellátásában is tapasztalható 
ellentmondás. Ellátó szakemberként a konduktor 
megnevezésre kerül, de a tanuló teljes integrációját  

− nem láthatja el, ha a kijelölt fejlesztési területben 
megjelenik a komplex gyógypedagógiai fejlesztés. 

 
Tények a törvények tükrében  
 
A 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet szerint a konduktor 
alapképzési szak képzési célja és szakmai kompetenciái 
alapján szigorúan értelmezi a konduktorok kompetencia 
területeit.  
Az alapképzési szakképzési célja és a szakmai 
kompetenciák 
„A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek, 
konduktorok képzése, akik elméletileg megalapozott 
ismeretek és képességek birtokában alkalmasak bármely 
életkorú központi idegrendszeri sérülés következtében 
mozgáskoordinációs (mint vezető tünet) zavarral küzdő 
gyermek, felnőtt konduktív neveléssel megvalósított 
fejlesztésére, komplex pedagógiai rehabilitáció  
megvalósítására, speciálisan az óvodai specializáció az 
óvodáskorú mozgássérült gyermekek integrált, inkluzív,  
szegregált csoportokban történő nevelésére, fejlesztésére, az 
iskolai specializáció az 1-4. osztályos mozgássérült 
gyermekek integrált, inkluzív, szegregált osztályokban  
történő nevelésére, oktatására, fejlesztésére. Felkészültek a 
tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.” 
A valós élet azonban felülírja „ezt a jogszabályi 
korlátozást”. Öt éve gyógypedagógussal együttműködve,  
szupervízióban csoportjaimban ellátásra kerülnek a 
Hiperkinetikus zavarok (F90) körébe tartozó; Kevert 
specifikus fejlődési zavar (F83); Az iskolai teljesítmény  

 
 
 
specifikus fejlődési rendellenességei (elsősorban dyslexia, 
dysgraphia) (F81) diagnózisú gyerekek. 
A tanévenként közel 15 SNI tanuló fejlesztését végzem – 
néhány esetben megosztott ellátásban szurdopedagógussal, 
logopédussal. Munkám eredményét a tanulók sikeres 
integrációja, tanulmányi továbbhaladása jelzi. Komplex 
konduktori munkám nemcsak a fejlesztő, habilitációs órákat 
szövi át, hanem azokon túlmenően az iskolai élet számos 
területét:  
 

• első osztályosok mozgásvizsgálata – szűrése 

• fejlesztő mozgásprogram - konduktív pedagógia 
adaptációjaként éves tervet dolgoztam ki, mely heti 
bontásban tartalmazza a mozgás anyagát: 

− kiemelt szerepet kapnak a szenzoros ingerek, 
intermodális érzékelés, észlelés javítása 

− nagymozgás, elemi mozgásminták, testkép, egyensúly, 
koordináció, rugalmasság, ritmusérzék, figyelem, 
emlékezet, beszéd, gondolkodás fejlesztése 

(„Kezdő és haladó” csoportomban különböző létszámmal 
vesznek részt F90, F83, F81 diagnózisú gyerekek) 
 

• speciális lábtorna foglalkozásokat tartok  3-4. osztályos 
SNI/BTM tanulók részére 

• felsős SNI tanulók által vezetett logikai és stratégiai  
játékokon alapuló társasjáték klubot koordinálok 

• valamint SNI, BTM tanulók kognitív fejlesztésében a 
sakk, a sakkszőnyeg mint eszközrendszer  
felhasználásával, speciális mozgásprogramot vezetek. 

 

 
 

Az elmúlt években iskolámban - belső továbbképzések 
keretén belül - bemutató órákat tartottam, valamint az 
iskola „Mérési és kompetenciafejlesztési jó gyakorlatok”  
programsorozatában fejlesztő mozgásórám nyílt óraként 
kerül bemutatásra 2017. novemberében.  
 
 
 



 

 
 
 

 
 
Változó igények- megoldási javaslat 
 
„Útkeresésem” során sok hasonló problémával küzdő 
konduktorral találkoztam és vettem fel a kapcsolatot. 
Fiatalabb és idősebb kollégák is kérnek ellátási körükkel,  
minősítésükkel, kompetenciájukkal kapcsolatos 
„segítséget”, vagy vetnek fel kérdéseket. Sokféle területen 
dolgozunk (országosan közel 200-an) sokféle feladatot 
látunk el, gyakran nem is mozgásfogyatékos gyermekkel. 
Úgy véljük, nincs összhang a konduktorok tudása, 
kompetencia területei, a megváltozott igények és a törvény 
között.   
Tapasztaljuk, hogy több a speciális megsegítést igénylő 
gyermek, a gyógypedagógushiány pedig egyre nagyobb  
probléma. A konduktorok gyakorlati és elméleti 
képzettsége széleskörű.  A konduktív pedagógia komplex  
szemlélete mentén dolgozó konduktorok az SNI 
gyermekek, tanulók több csoportjának habilitációs,  
 
 

 
 
 
rehabilitációs ellátásában tudnak - tudnának hatékonyan 
szerepet vállalni - megosztott ellátásban,  kiemelten a 
mozgásfejlesztés területén- a fent megfogalmazott 
diagnózisok esetében is.  
Mindezek következményeként konduktor kollégáimmal – 
Gacsó Adriennel, Dr. Lakatosné Pintér Anitával - 
javaslatot tettünk az SNI gyermekek, tanulók habilitációs, 
rehabilitációs ellátására és a konduktorok kompetenciáira 
(18/2016. EMMI rendelet, Az alapképzési szak képzési célja 
és a szakmai kompetenciák) vonatkozó szabályozás 
módosítására, azokban az esetekben, amelyekben 
kompetens résztvevői lehetünk a gyógypedagógus 
kollégáinkkal való együttműködésben. 
 
Célunk 
1. A különböző területeken dolgozó konduktor és 
gyógypedagógus kollégák közötti szakmai összefogás. 
Szorosabb szakmai kapcsolattartás – támogató, innovatív 
gondolkodás és együttműködés.  
 
2. Szakmai konzultáció kezdeményezése a 
Minisztériummal (EMMI). 
 
3. A konduktorok kompetenciáinak bővítése (alapképzéssel, 
illetve az egyéb kiegészítő diplomás végzettséggel 
rendelkező konduktorok esetében egyaránt); a 18/2016. 
EMMI rendelet módosítás elérése. 
Igyekszünk megtalálni és összekapcsolni minden 
láncszemet, szakmai érveinket és munkánkat előadásokon 
elmondani és megmutatni. Bekapcsolódunk  
kutatásokba, elemzésekbe és folyamatosan törekszünk arra, 
hogy javaslatunkat sikerre vigyük.

Felhasznált irodalom: Gacsó Adrienn (2017.): Magyarországon dolgozó konduktorok munkaköreinek sokfélesége – egy 
kutatás kivonata  - - -   Dr. Hári Mária – Horváth Júlia – Kozma Ildikó – Kőkúti Márta (Nemzetközi Pető Intézet; Budapest, 
1991):  A konduktív pedagógiai rendszer hatékony működésének alapelvei és gyakorlata - - - 18/2016 (VIII.5.) EMMI rendelet



 

 

 
Krauszné Szabó Virág: konduktor, gyógypedagógus  

                        Székesfehérvári Németh László Általános Iskola  
 

Mozgássérült tanulók integrációjának tapasztalatai,  
jó gyakorlatai 

 

Betekintés a Székesfehérvári Németh 

László Általános Iskola mindennapjaiba 

Intézményünk 1978.szeptemberében nyitotta 
meg diákjai számára először kapuit, akkor még 
Velinszky Lakótelepi Általános Iskola néven. Olykor 
az 1200 főt is meghaladó tanulói létszám miatt 1984-
ben új épületszárnnyal bővültünk. A fejlődés és 
gyarapodás ezzel nem állt meg. Iskolánk, a város, és 
az ország életében is nagy lépés történt, amikor 
Magyarországon elsők között – a törvényi 
szabályozást is megelőzve - felvállaltuk az 
érzékszervi- és mozgássérült gyermekek tudatosan 

integrált oktatását, nevelését. Az 1986-87-es tanévben 
fogadtuk az első mozgássérült tanulót az első 
osztályba. A Városi Tanács segítségével kialakítottuk 
a folyamatos képzéshez és gondozáshoz szükséges 
feltételeket, majd a következő tanévek során egyre 
több szülő bízta ránk mozgásában korlátozott 
gyermekét, hogy a családban maradhasson, ne távoli 
intézetben tanuljon és nevelkedjen. 

Jelenleg 8 évfolyamon, 32 osztályban, 
összesen 638 tanuló jár iskolánkba. Közülük 58 fő 
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel 
küzd, valamint 54 fő sajátos nevelési igényű gyermek. 
Az alábbi táblázatban részletesen látható: 
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BTM Látássérült

Hallássérült Autizmus spektrum zavar

Beszédfogyatékos Mozgássérült

Diszlexia/diszgráfia/diszkalkúlia Kevert specifikus fejlődési zavar

Az aktivitás és a figyelem zavara



 

 

 
Ahogyan az a táblázatból is kitűnik, mozgássérült 
tanulóink szinte minden évfolyamon jelen vannak, 
nincs számukra külön, speciális osztály, ép társaikkal 
együtt vesznek részt az oktatásban. Az iskolai 
felvételkor külön figyelmet fordítunk arra, hogy egy 
osztályba csak egy-egy mozgássérült tanuló kerüljön, 
különösen abban az esetben, ha önállóan közlekedni 
nem tudó, vagy az önkiszolgálási tevékenységekben 
segítséget igénylő gyermekről van szó. De például 
előfordul olyan, hogy kevert specifikus fejlődési 
zavarral küzdő gyermekek közül ketten is ugyanabba 
az osztályba járnak.  
Tapasztalataink alapján a mozgássérült tanulóink 
magas létszáma ellenére jól működik az ő 
integrációjuk iskolánkban. Ennek hátterében úgy 
gondolom, hogy a kiváló személyi és tárgyi feltételek 
állnak. 
A 70 főt számláló tantestületünk tagjai között szerepel 
egy fejlesztő pedagógus, három gyógypedagógus, 
valamint jómagam is, mint konduktor és 
gyógypedagógus. Munkánkat ezen felül három 
pedagógiai asszisztens és kettő gyógypedagógiai 
asszisztens is segíti. Mozgássérült tanulóink közül 
kettő főt utazó szomatopedagógus végzettségű kolléga 
lát el az Arany János Általános Iskola és EGYMI-ből.  

Iskolánk épülete akadálymentes, különös tekintettel a 
mozgássérüléssel élő tanulókra nézve. Az épület 
kerekesszékkel is jól megközelíthető, az ajtók szélesre 
nyithatók, az épületen belül akadálymentes 
mosdóhelyiségek, valamint lépcsőlift is található, 
mely utóbbi az emeleti szaktantermeket teszi 
elérhetővé lépcsőzni nem tudó tanulóink számára.  
A tantermek beosztásában alapvetően figyelembe 
vesszük tanulóink képességeit, s földszinti 
tanteremben kapnak helyet azok az osztályok, ahol 
súlyosabb fokban sérült osztálytárs is van.  
A mozgásfejlesztéseket egy erre külön kialakított 
tanteremben szervezzük meg. Ennek a helyiségnek a 
része egy öltöző, egy kisebb fejlesztő szoba, valamint 
egy zuhanyzóval és mosdóval is ellátott egység. A 
mozgásfejlesztő terem nagyobb részét azonban 
padlószőnyeg borítja. Itt zajlanak többnyire a 
fejlesztések, bár az iskola tágas folyosóját, izgalmas 
lépcsőit, változatos burkolatú udvarát is előszeretettel 
használjuk ki. Visszakanyarodva a terembe, rengeteg 
jó minőségű eszköz áll rendelkezésünkre, melyekkel 
változatossá, érdekessé, szerethetővé tehetjük a 
feladatokat.  
A mozgásfejlesztő órák számát a szakértői 
véleményben előírt javaslatok alapján igyekszünk 

A Székesfehérvári Németh László Általános Iskola 2017-2018-as tanévében 
mozgásfejlesztésre járó tanulóinak diagnózis és évfolyam szerinti megoszlása 

Diagnózisok (BNO kód) 
Évfolyam Összesen 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.  
Az idegrendszer betegségei 
 

DMP (G71) 1       1 2 fő 

Paraparesis spastica (G80.0)    1     1 fő 

Tetraparesis spastica (G80.1)  1 1  1    3 fő 

Hemiparesis spastica (G80.2)    1     1 fő 

Hemiparesis spastica 
l.s.G81.1) 

      1  1 fő 

A csont-izomrendszer és 
kötőszövet betegségei 

Legg-Calve-Perthes 
l.s(M91.1) 

       1 1 fő 

Veleszületett rendellenességek, 
deformitások és kromoszóma-
abnormitások 

Arthrogryosis multiplex 
congenita (Q74.3) 

    1    1 fő 

Mentális- és viselkedészavarok Diszlexia (F81) 1        1 fő 

A motoros funkció specifikus 
fejlődési rendellenességei 

 (F82) 
   1     1 fő 

Kevert specifikus fejlődési 
zavarok (F83) 

1 2     1  4 fő 

Az aktivitás és a figyelem 
zavarai (F90) 

 1       1 fő 

Sérülés, mérgezés és külső 
okok bizonyos egyéb 
következményei 
 

A N. peroneus profundus 
sérülése a boka és láb 
szintjében (S9420) 

    1    1 fő 

Összesen 
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maximálisan biztosítani tanulóink számára. Évek óta 
bevált rendszer, hogy ezeket a fejlesztéseket az adott 
tanuló testnevelés vagy mindennapos testnevelés 
óráinak keretében tartjuk meg. A legtöbben közülük 
egyébként sem tudnának aktívan részt venni a normál 
testnevelés órán, ezért a sorozatos kudarcélmények 
elkerülése miatt sem utolsó szempont ez, valamint 
ennek köszönhetően nem tolódnak ki a késő délutáni 
órákba ezek a fejlesztések, s a gyerekek aktívabbak, 
frissebbek. Természetesen az enyhébb fokban sérült, 
vagy egyéb, például a kevert specifikus zavarral küzdő 
tanulók, akik csupán heti egy vagy kettő 
mozgásfejlesztésre járnak, a hét többi napján a normál 
testnevelés órán vesznek részt.  
Ez a rendszer befolyásolja többnyire azt is, hogy 
milyen a csoportösszetétel, hiszen azok járnak együtt 
fejlesztésre, akiknek abban a tanórában éppen 
testnevelésük lenne. Kisebb mozgástér azért adódik a 
csoportok összetételének befolyásolására, hiszen 
hetente 5 testnevelés óra van a mindennapos 
testnevelést is beleszámítva, a mozgásfejlesztések 
előírt heti óraszáma pedig 1 és 4 között mozog 
tanulónként. Az egyéni órákon kívül sok a 2-3 főből 
álló kiscsoportos óra, de előfordul egy-egy 4 fős 
csoport is.  
A személyi és tárgyi feltételeken kívül 
elengedhetetlennek tartom a folyamatos 
együttműködés jelenlétét az integrációs folyamatban 
részt vevő összes fél között. Erre törekszünk mi is. A 
mozgássérült tanulókat tanító pedagógusokat is 
igyekszünk bevonni. A mozgásfejlesztő órák 
nyitottak, többször van rá példa, hogy osztályfőnökök 
megnézik diákjaikat egy-egy ilyen foglalkozáson, 
mire képesek. Ez az adott tanulónak hatalmas 
motivációt ad, és a pedagógus számára is 
egyértelműbbé válhat, mit várhat el a mozgást tekintve 
a gyermektől. A folyamatos konzultációk is nagy 
jelentőséggel bírnak, hiszen amit a mozgásfejlesztésen 
elér a gyermek, azt a tanórán, ebéd közben, a 
napköziben fogja tudni gyakorolni, kamatoztatni. 
Ugyanígy az asszisztens kolléganőkkel is 
naprakésznek kell lennünk, hogy ugyanazokat az 
elvárásokat állítsuk a gyermek elé, s következetesek 
lehessünk.  
A szülőkkel való együttműködés megvalósítása több 
színtéren is zajlik. Úgy, mint a szülő értekezletek, 
fogadóórák alkalmával, vagy külön megbeszélt 
konzultációk során. Ezeken kívül a tavalyi tanévtől 
van lehetőség a mozgássérült tanulók szülei számára 
indult Szülők Iskoláján is részt venni, melyeken őket 
érintő témákat dolgozunk fel meghívott előadók 
segítségével.  

Az együttműködés az iskola falain kívül is fontos. A 
gyermekek segédeszköz ellátása például így valósul 
meg. A Székesfehérvári Pedagógiai Szakszolgálattal 
vagyunk kapcsolatban, akik évente szerveznek egy 
napot, ahol lehetőség van segédeszközöket felíratni, 
elkészíttetni. Továbbá magával az egyik 
segédeszközöket gyártó céggel is tartjuk a kapcsolatot, 
akik, ha szükség van rá, iskolánkba kijönnek levenni a 
méretet, igazítani a már elkészült segédeszközt.  
Mindezeken felül egy nagyobb hangvételű kooperáció 
is kezdetét vette 2016-ban, amikor a székesfehérvári 
Decathlon áruház támogatását kértem. Ennek a 
kezdeményezésnek az eredményeképpen egy 
ergométeres evezőpadot kaptunk ajándékba, melyet a 
tavalyi tanév vége óta használatba is vettünk. Célunk 
ezzel a mozgásfejlesztő órák színesebbé tételén túl, a 
versenysportban való részvétel biztosítása 
mozgássérült tanulóink számára. Ebben pedig a Pető 
Sport Egyesület segít nekünk, s szakmailag 
támogatják diákjaink felkészülését. 
Azt, hogy iskolánkban mennyire működik jól az 
integráció, a mindennapok kis hőseit szemlélve, az ő 
történeteiket hallgatva értem meg igazán. S a hősök 
alatt nem csak a különleges bánásmódot igénylő 
gyermekekre gondolok, hanem azokra a társaikra is, 
akik megtanulják őket, egymást elfogadni, befogadni. 
Mikor a folyosón járva látom, ahogy a bottal 
közlekedő kislány lépteit gondoskodó, támogató 
pillantások, tettre kész kezek ölelik át, vagy amikor az 
udvaron együtt lovacskázik a kerekesszékben ülő és az 
ép mozgású gyermek, öröm tölt el, mert tudom, hogy 
ezek a gyermekek nem félnek majd később sem 
segíteni a másiknak vagy elfogadni egy segítő kezet, 
ha szükség van rá. 
Remélem, e rövid betekintés megmutatta azt, hogy 
mennyire izgalmas, színes és jól működő lehet egy 
integráció. Természetesen mindig vannak újabb és 
újabb célok a további fejlődés érdekében, és a 
célokhoz vezető út közben előfordulnak nehézségek 
is, de a gyermekeknek is azt tanítjuk, hogy ezekből 
tanulva tovább kell lépni.  
A jövőre nézve terveim között szerepel egy olyan 
sportszakkör elindítása, melyen ép és sérült 
gyermekek közösen sajátíthatják el az adaptált sportok 
rejtelmeit, valamint az, hogy az ergométeres evezésen 
kívül a valódi vízi evezést is kipróbálhassák 
mozgássérült tanulóink.  

 

 



 

Királyné Révész Ágnes gyógypedagógus, logopédus – Székesfehérvári Németh László 
Általános Iskola 

Hová bújt? Saját készítésű társasjáték 

 
A társasjáték a r hang automatizálásához készült. Az ötletet a Hoppla Hopp játék adta, amelyben 30 másodperc 
alatt kell 2, illetve 3 színes korong áthelyezésével, minél több szimbólumot helyesen megnevezni a 
játékosoknak. 

A játék fejlesztési célja: 

A r hang automatizálása szavakban, mindhárom fonetikai helyzetben 
Vizuális figyelem 
Vizuális emlékezet 
Szókincs 

A résztvevők száma:  
2 – 6 játékos 

A résztvevők életkora:  
6 – 10 év 

Játékidő:  
10 perc 

Kellékek: 

 

21 db állatos képkorong (r hangot tartalmazó állatnevek) 

színes dobókocka 

6 db színes, a dobókockán szereplő színekkel megegyező színű 

nagyméretű műanyag kupak 

A játék célja: Összegyűjteni a legtöbb állatos képkorongot. 

A játék menete: 

A filclapon képpel felfelé fordítva lerakjuk a képkorongokat. 

Felsoroljuk az állatok nevét, majd meggyőződünk róla, hogy mindenki felismeri 

az állatokat.  Minden játékos alaposan megfigyeli a képeket és a helyüket a 

filctáblán. A játékvezető letakar egy-egy képet a színes korongokkal, közben 

tudatosítja, hogy melyik szín alá melyik kép kerül. 

Kiszámolóval kiszámoljuk, hogy ki kezdi a játékot. A kezdő játékos dob a 

dobókockával, és megpróbálja kitalálni, hogy milyen állat van az adott szín alatt. 

Ha eltalálta, megtartja a képet, a színes korongot egy újabb állatképre teszi, amit 

hangosan ki is mond, és újra ő dob. Ha nem találta el, akkor a tőle balra ülő 

játékos következik. 

A játéknak akkor van vége, ha minden képkorong elfogyott az asztalról. A játék 

nyertese az, aki a legtöbb képet összegyűjtötte. 

Játékvariációk: 

Fiatalabb gyerekekkel kevesebb korongképpel, és 2-3 színes koronggal játsszuk 

a játékot. Ilyenkor a dobókockát a kupakok színének megfelelően kell 

elkészíteni. 

 

A képkorongokon 

szereplő állatok: 

 

rák, róka, szamár, katicabogár, egér, denevér, strucc, krokodil, tigris, zebra, 

harkály, bárány, farkas, szarvas, hernyó, oroszlán, gorilla, borz, orrszarvú, 

kenguru, zsiráf 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. kép Hová bújt? – a játék és képkorongjai7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Képek forrása: http://www.schulbilder.org/  
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10:00-12:15      PLENÁRIS ELŐADÁSOK 
 
Köszöntők 

Bedi Andrea  Székesfehérvári Tankerületi Központ szakmai igazgatóhelyettese 

Mészárosné Törzsök Zsuzsanna Arany János EGYMI intézményvezetője 

Mátyásiné Kiss Ágnes SE Pető András Pedagógiai Intézet igazgatója 

 

1. Az utazókonduktori ellátás múltja, jelene, jövője  

 Előadó: Makk Ádám igazgató SE Pető András EKPMI 
Perge Krisztina intézményegység vezető SE Pető András EKPMI 

2. Szakértői vizsgálattól az utazó konduktori ellátásig  

 Előadó: Hajdúné Szántai-Kiss Gabriella főigazgató helyettes 

 Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

3. A konduktív pedagógiai ellátás helyzete az Arany EGYMI utazó intézményegységben  

Előadó: Lugosiné Neumann Márta intézményegység vezető - Arany János EGYMI 

4. A konduktív pedagógiai módszer adaptációja és gyakorlati megvalósítási lehetősége az utazó 

ellátásban  

Előadó: Nyiriné Godó Andrea szakvizsgázott konduktor-tanító - Arany János EGYMI  

5. Utak, nehézségek, eredmények  

 Előadó: Farkasné Szűrös Ágnes intézményvezető - Érted Vagyunk EGYMI  

6. Életpálya modell: konduktorok minősítésének tapasztalatai  

 Előadó: Csák Ágnes mesterpedagógus, szakértő - Éltes Mátyás EGYMI Tatabánya 

7.      „Megváltozott a világ, keresem benne a helyem” – igények és kompetenciaterületek  
        összehangolása a konduktív pedagógiában  

        Előadók: Gacsó Adrienn konduktor, okleveles neveléstudomány szakos bölcsész,  
                        utazó gyógypedagógiai intézményegység vezető – PRIZMA EGYMI 
                        Máthé-Tóth Magdolna konduktor-tanító, speciális pedagógiai szakos tanár és  
                        szakpedagógus, szakvizsgázott fejlesztő pedagógus  

- Hétvezér Általános Iskola Székesfehérvár 
 
 8.       Mozgássérült tanulók integrációjának tapasztalatai, jó gyakorlatai  

   Előadó: Krauszné Szabó Virág konduktor, gyógypedagógus  
                        Székesfehérvári Németh László Általános Iskola  

    9.       Mozgássérült kislány integrált nevelésének-oktatásának szülői reflexiója  

 Meghívott vendégek: Oroszné Reich Szilvia szülő és gyermeke Orosz Cintia  

 



 

 

13:00-14:30       SZEKCIÓÜLÉSEK  

1. A konduktív nevelés alapelvei. Konduktív pedagógia a korai fejlesztésben 
Impressziók a ritmikus intendálás szerepéről c. film megtekintése 

 Szekcióvezetők: 

 Csizy Csilla – szakvizsgázott konduktor, a SE Pető András Pedagógiai Intézetének előadója 

 Nagyné Burka Brigitta - tagintézmény-vezető helyettes, konduktor-tanító, a neveléstudomány 
okleveles bölcsésze, Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

 
2. Pedagógusok, többségi gyerekek/tanulók, érzékenyítése a sajátos nevelési igényű 

gyermekek fogadására, információk szülőknek 
Mivel, mikor, miért, mit, hogyan, gyakorlati tanácsok 

Járásfejlesztő eszköztár c. könyvbemutató, mely a rendezvény alatt megvásárolható 

Szekcióvezető: 

Mátyásiné Kiss Ágnes - SE Pető András Pedagógiai Intézetének igazgatója 

 

3. Részképesség zavarok fejlesztése digitális eszközökkel - szemvezérelés   
SNI iDoctum szoftverek Balázs Diák Kft. 

 Szekcióvezetők:  

 Feketéné dr. Szabó Éva SE Pető András Kar, mb. dékán helyettes, tanszékvezető  
 Koronkai Andrea konduktor, egyéni fejlesztő SE Pető András EKPMI  
 Mátrai Szilvia szakvizsgázott konduktor, integrációs programvezető SE Pető András Óvoda 
 Pulay Márk konduktor, PhD hallgató, Tudományos munkatárs, BME 
 

4. Innovációk és fejlesztési lehetőségek az utazó konduktív pedagógiai ellátásban az  
EFOP 3.1.6-16 pályázat megvalósításával 

 Szekcióvezető:  

Lugosiné Neumann Márta - intézményegység vezető, Arany János EGYMI 

     

    Konduktorok "változatos" munkakörökben - két jó gyakorlat bemutatása   

    Szekcióvezetők: 

    Gacsó Adrienn konduktor, okleveles neveléstudomány szakos bölcsész,  

                             utazó gyógypedagógiai intézményegység vezető – PRIZMA EGYMI 

    Máthé-Tóth Magdolna konduktor-tanító, speciális pedagógiai szakos tanár és  

                           szakpedagógus, szakvizsgázott fejlesztő pedagógus 

                          - Hétvezér Általános Iskola Székesfehérvár 

   dr. Lakatosné Pintér Anita konduktor-tanító, szakvizsgázott pedagógus, tehetségfejlesztő  

                        szaktanácsadó - Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat 

 

5. Integráció - Egyéni fejlesztési terv, tanulói portfólió, együttműködési protokoll, 
adminisztráció  

 Szekcióvezető:  

Nyiriné Godó Andrea - szakvizsgázott utazó konduktor, Arany János EGYMI 
 

 



 

 

 

 

 

Köszönjük Szerzőinknek, hogy 
megosztották nézeteiket, beszámoltak 

munkájukról, kutatásaikról, 
eredményeikről! 
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