
 

Beszámoló a „Szépen szól-e…?” című logopédiai konferenciáról 

2019. december 12-én a „Hinned kell, hogy világ Teveled is ékes!” A kiemelt figyelmet 

érdemlő gyermekek és tanulók minőségi ellátása a Szolnoki Tankerületi Központban EFOP-

3.1.6-16-2017-00026 pályázat keretében „Szépen szól-e?” címmel a JNSZMPSZ 

Székhelyintézménye konferenciát szervezett Szolnokon, a Campuson.  

A konferencia témája az e pályázat keretében megírt 

Nyelvi fejlesztő program és a „Szóljon szépen…!” című 

nyelvi fejlesztő munkafüzet bemutatása volt, mely a 

„Szól-e…?” szűrőeljárásra épül.  A regisztrációt 

követően Pásztorné Parádi Emőke – logopédus, 

JNSZMPSZ, a rendezvény levezetője – felkérte Csibi 

Enikőt, a JNSZMPSZ Főigazgató Asszonyát, köszöntő 

beszédének megtartására. Csibi Enikő, a JNSZMPSZ 

főigazgatója köszöntötte a konferencia résztvevőit. Köszöntő beszéde után Szutorisz-Szügyi 

Csongor, a Szolnoki Tankerületi Központ igazgatója mondott nyitó beszédet, melyben 

kiemelte az ilyen jellegű szakmai innovációs munkák jelentőségét. 

A konferencia konkrétabban szakmai része Kas Bence – 

egyetemi oktató ELTE, tudományos főmunkatárs MTA 

Nyelvtudományi Intézet – előadásával vette kezdetét, 

melynek címe:  

„Nyelvi fejlettség és írott nyelvi készültség: a logopédiai 

evidencia alapú gyakorlata” volt. 

Előadásában kitért arra, hogy mit jelent az evidencia 

alapú gyakorlat. Rávilágított, hogy a logopédiában ugyan nem gyógyítunk, de fejlődési 

zavarokkal, elmaradásokkal dolgozunk. Amiben hasonlít az orvostudományhoz, hogy 

prevencióról- diagnosztikáról-terápiáról beszélünk a folyamatban. Fontos az egységes 

terminológia használata, figyelnünk kell az egységes, nemzetközi rendszerekhez igazodó 

kategóriák használatára. 

Ezt követően azt elemezte, hogy tulajdonképpen kikkel is foglakozunk a logopédiában, hogyan 

nevezzük el az a populációt, akiknek ellátásában a logopédus kompetens. 

Megállapította, hogy beszéd- nyelvi- kommunikációs zavarban érintett személyekkel 

foglalkozunk, mely elnevezés egy összetett kategóriát jelöl. Az elnevezésben történő 

változások azonban gyakran terminológiai zavarokat okozhatnak, mint például a 

- beszédben akadályozottság, beszédfogyatékosság (nem a beszédben akadályozott, 

hanem az akadályozottság belül van a gyerekben, pszichikus funkciójában 

akadályozott) 

- megkésett beszédfejlődés (90-es évek) 

- fejlődési diszfázia (akadályozott beszédfejlődés) 

Leszögezte, hogy fontos a pontos definíció, hiszen ki fog 

jelölni egy kategóriát, ami meg- határozza majd a gyermek 

további életét. A későbbiekben a diagnosztikus szempontú 

kategóriák felállítási szempontjait ismertette, elemezte, 

úgy, mint közös tulajdonság, megjelenési formák (tünetek), 

oki tényezők (etológia). Ezt követően arról beszélt, hogy mi 



 

történik azzal a gyermekkel, akinek a nyelvi feldolgozó képessége nem megfelelő. Majd a 

BTMN diagnózisú gyermekek nyelvi képességeinek vizsgálatáról beszélve megemlített egy új, 

kísérleti állapotban lévő tesztet (KOBAK), mellyel egy 50 fős BTMN diagnózissal rendelkező 

gyermekcsoport 58%- ánál nyelvfejlődési zavar volt kimutatható. Ennek kapcsán hangsúlyozta 

a szűrések és a gyermekek problémájához adekvátan alkalmazkodó fejlesztések jelentőségét. 

Rövid szünetet követően – melyben a szervezők 

pályázati keretből kávéval, ásványvízzel és pogácsával 

gondoskodtak a hallgatóság felfrissüléséről – Jenei 

Andrea – a Józsefvárosi EGYMI és Általános Iskola 

intézményvezetője, logopédus, szakértő és 

szaktanácsadó, gyógypedagógus, a kiadvány lektora – 

előadása következett. A lektor előadásában elmondta, 

hogy értékes szakmai kiadványnak tartja az elkészült 

művet. Először a kiadvány első kötetéről, az elméleti megalapozottságot tartalmazó kötetről 

beszélt. Felsorolta a szerzőket, ismertette a kiadvány tartalmát és a megszületését indokoló 

hátteret. Beszélt a „Szól-e?...” szűrőeljárásról, ismertette a Jász-Nagykun-Szolnok megyei 

statisztikai adatokat. Elmondta, hogy az ebből adódó következtetések indokolják azt, hogy a 

gyermekek nyelvi képességeinek és olvasás-íráskészültségének fejlesztése érdekében a 

logopédusok mellett igyekeznünk kell bevonni a fejlesztésbe a gyógypedagógusokat és 

fejlesztőpedagógusokat is. A kiadvány tisztázza a kompetenciahatárokat és a szakemberek 

együttműködésének fontosságát fejlesztési területenként. Ezután a fejlesztő munkafüzetet 

mutatta be a lektor. Megemlítette az alkotókat, majd a fejlesztési területeket sorolta fel. Nagyon 

jónak értékelte a szerkezetet, az áttekinthetőséget, a fokozatosságot. Végig vezette a hallgatókat 

a nyelvi képességet és olvasás-íráskészültséget fejlesztő feladatokon, játékokon, 

feladatlapokon. Kiemelt néhány mintafeladatot fejlesztési területenként, amit kivetítve mutatott 

be a közönségnek. A lektor szerint: „abban rejlik a kiadványnak az újdonsága, hogy átlép 

szakmákon, de nagyon ügyelve arra, hogy a kompetenciahatárokat betartsa. Rendszert alkot és 

konkrét segítséget ad. Összekapcsol egy szűrőeljárást egy fejlesztő módszertannal.” Végül 

gratulált a munkához, és örömét fejezte ki, hogy részt vehetett a kiadvány elkészültében. 

A lektor kiadvány-ismertetőjét Pappné Szabó Gabriella 

– logopédus, a  JNSZMPSZ programfelelőse – 

prezentációja követte, melyben a „Szóljon szépen..!” 

című nyelvi fejlesztő munkafüzet kipróbálásának 

folyamatáról, a feladatokkal kapcsolatos tapasztalatokról 

és a gyermekek teljesítményében mért változásokról, 

eredményekről beszélt. Bemutatta a kipróbálási 

folyamatban részt vállaló kollégáit, ismertette a 

települések és intézményeik kiválasztásának szempontjait, a programba bekerült gyermekekkel 

támasztott kritériumokat. Megköszönte a projektvezetésnek és a JNSZMPSZ vezetésének 

segítő együttműködését. A kipróbálási folyamat kapcsán beszélt annak módjáról, a szülőkkel, 

óvodapedagógusokkal való együttműködéséről. A 

tapasztalatokat és eredményeket feldolgozva, elemezve, 

értékelve mutatta be a hallgatóságnak. 



 

A délelőtti szakmai program Csibi Enikő főigazgató 

záró gondolataival fejeződött be, aki elismeréssel szólt 

kollégáiról és az elkészült munkákról, valamint a 

kiadvány várható jövőbeni hasznáról, 

használhatóságáról. 

A pályázati keretből biztosított szendvics ebédet 

követően egy órás műhelymunkákra került sor, négy 

szekcióban. A műhelyfoglalkozásokat Gácsi Margit – 

gyógypedagógus JNSZMPSZ –, Krómi Zoltánné – fejlesztőpedagógus JNSZMPSZ –, Szabó 

Katalin – logopédus, JNSZMPSZ – és Szilák Zsófia – logopédus, JNSZMPSZ – vezették. 

A műhelyfoglalkozásokon a kollégák azon településekkel, illetve intézményeikkel, 

gyermekeikkel kapcsolatos tapasztalataikat osztották meg a résztvevőkkel, ahol a munkafüzet 

kipróbálását folytatták. A feladatok közül néhányat a műhelyeken ki is próbálhattak az ott lévők 

a gyakorlatban, derűs pillanatokat átélve ennek kapcsán. 

A jelenlévők hasznosnak és érdekesnek találták a műhelyfoglalkozásokat, a kerekasztal 

beszélgetések során elmondták, hogy nagyon várják a kiadvány megjelenését, hogy a munkájuk 

során alkalmazhassák azt a logopédus és gyógypedagógus/fejlesztőpedagógus team 

munkájában. 

A konferencia a kollégák értékelése alapján egy újabb sikeres nap volt intézményünk 

történetében. 

                      

                       

Szolnok, 2019.12. 12.                   Pappné Szabó Gabriella 

                                                   programfelelős, logopédus 


