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„XVIII. Tudományos Továbbképző Kongresszus,  
Okleveles Csecsemőmasszázs Oktatók Számára” 

2017. április 28. 
 

Előadások tartalmának rövid leírása: 
 
 

 
Lengyel Anna:  Evés terápia a Budapesti Korai Fejlesztő Központban II. 
  
 
Az evési és etetési zavarok kezelésével az evés terápia foglalkozik. Az 
ősszel elkezdett eladás folytatása a Központban folyó terápiáról.  
 
 
 
 
 
 
Lakos Judit: Varázsmancsok – Kutyás terápia 

A kutyás terápia olyan foglalkozás, ahol kutya 
játszótárssal fejlesztjük a gyermekeket, játékos 
feladatokkal, korának és fejlettségi szintjének 
megfelelően.  A kutyás terápia révén fejleszthető a 
kommunikáció, a nagymozgás, a finommotorika, az 
egyensúlyérzés, a ritmusérzés, a téri tájékozódás 
és térészlelés, a testtudat, a figyelem, az 
emlékezet.  Segítségével nő a gyerekek önbizalma, 
biztonságérzete, csökkenthetők a magatartási 
problémák, a szorongó gyermekek jobban 
bevonhatók a feladathelyzetetekbe. 

 
Lakos Judit: Az érintés megtapasztaltatási lehetőségei 
 
Az előadás arról szól, hogy a fejlesztések során milyen fontos szerepe van 
a terápiás kutya jelenlétének, érintésének. A kutya érintése nagyon jó 
hatással van a gyerekekre. Növeli önbizalmukat, biztonságot ad, és ez által 
segít az elmaradt területek fejlesztésében. 
Az előadást a tervek szerint kutyabemutató is színesíteni fogja. 
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Bliss Alapítvány: Az alapítvány munkájának bemutatása, elérhető terápiák 

A Bliss Alapítvány 1987. januárjában alakult ún. közérdekű kötelezettségvállalásként, azaz 
magánszemélyek és cégek adományaiból. Az ország egyik első civil szervezeteként 
szolgáltatásokat, képzést, oktatást ajánlott fel a gyógypedagógia és rehabilitáció egy addig 
ismeretlen területén. Nevét Charles Bliss-ről kapta, aki 1949-ben alkotta meg a róla elnevezett, 
grafikus, nonverbális kommunikációra alkalmas jelképrendszert, a Bliss-nyelvet (Blissymbolics). 
Bátran kimondható, hogy a Bliss Alapítvány – amely a teljes földrajzi régióban elsőként honosította 
meg, és a szolgáltatás-oktatás-kutatás egységbe forrasztásával magas színvonalra emelte az AAK-
t – eddigi munkássága a magyar civil társadalom és a gyógypedagógia kiemelkedő sikertörténete. 

Bliss Alapítvány: Augmentatív és alternatív kommunikáció 

A Bliss-nyelv egy az ún. augmentatív és alternatív, azaz kiegészítő, kisegítő kommunikációs 
módszerek közül, amellyel beszédképtelen személyek oktatási és kommunikációs problémáit 
igyekeztek megoldani. Az augmentatív és alternatív kommunikáció a segítő kommunikáció 
módszere, amely kiegészítő kommunikációs eszközök segítségével megmutathatóvá teszi a 
kimondhatatlant…Aki nem tud beszélni, annak a szokásostól eltérő utakat kell választania 
gondolatai, érzései kifejezésére. Ilyenek a gesztusok mellett a kommunikációs táblákon vagy 
elektronikus eszközökön, ún. kommunikátorokon elhelyezett üzenethordozók, mint például a 
képek, a grafikus ábrák, a Bliss-jelképek, a betűk és a szavak. 

 A módszer hazai bevezetése és elterjesztése két szakember nevéhez fűződik. Dr. Kálmán Zsófia 
gyermekorvos és Pajor András pszichológus-logopédus 1983-ban kapcsolatba kerültek a torontói 
Bliss-központtal (Blissymbolics Communication Institute), ahol már 1971 óta foglalkoztak 
beszédképtelen gyermekek oktatásával. Shirley McNaughton, az intézet akkori igazgatója tette 
lehetővé, hogy a magyar szakemberek ne csak ellátogathassanak az intézetbe, de dr. Kálmán 
Zsófia ingyen végezhesse el az alapfokú Bliss-tanfolyamot és hozzájuthasson az értékes és drága 
szakanyagokhoz is. Ezekről a tapasztalatokról 1983. novemberében számolt be az Orvostudományi 
Egyetem Neurológiai Klinikáján, s tulajdonképpen ettől az időponttól számítható a magyarországi 
AAK története. 1984. januárjától dr. Kassai Ilona nyelvész kezdte meg a jelképrendszer nyelvi 
adaptációját. 


