
 
KEDVES MLSZSZ TAGOK! 

TISZTELT LOGOPÉDUS KOLLÉGÁK! 
 
Értesítünk benneteket, hogy a MAGYAR LOGOPÉDUSOK SZAKMAI SZÖVETSÉGE 

EGYESÜLET (MLSZSZ) 2015. május 16-án tartja következő (XI.) konferenciáját és 

a kötelező éves közgyűlését. 

A KONFERENCIA helyszíne az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar 

Ecseri úti épülete lesz (1097 Budapest, Ecseri út 3., C/105. terem). 

A konferencia tervezett címe:  

KÜLÖNLEGESSÉGEK/CSEMEGÉK A LOGOPÉDIÁBAN. 

Az előadások a CPLOL ez évi javasolt témája (idegrendszeri eredetű szerzett 

kommunikációs zavarok) és a CPLOL firenzei konferenciájának magyar előadásai 

köré épülnek.  

A részletes meghívót két héten belül küldjük, addig is néhány téma és név az 

előadók közül:  

 Dr. Lajos Péter, ELTE BGGYK, főiskolai tanár, a végzett logopédusoktól 

elvárható kompetenciákról egy európai kutatás tükrében,  

 Szrenka Melinda, gyógypedagógia tanár (MA), logopédus (Magyar 

Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza) a gyermekkori afázia 

elméletéről és terápiájáról,  

 Damásdi Nóra, tanársegéd (ELTE BGGYK), gyógypedagógiai tanár (MA), 

logopédus, az ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola hallgatója a 

gyermekkori hangterápiákról,  

 Molnárné Bogáth Réka, logopédus és munkatársai (FPSZ XXII. KERÜLETI 

TAGINTÉZMÉNY) különböző klinikai képekhez kapcsolódó terápiás 

szemléletükről, MOzgóKAlandOKról, 

 Jankó István, logopédus, főigazgató-helyettes (FPSZ) az iPad logopédiai  

alkalmazásának lehetőségeiről tart előadást vagy workshopot, 

  Dr. Mészáros Éva, Szőllősi Izabella, Őrley Zita, Zakariás Lilla a CPLOL 

konferencián tartott előadásával, poszterével mutatkozik be.  

 

 Ezen kívül szeretnénk olyan LOGOPÉDIAI MÓDSZERTANI 

ESZKÖZBEMUTATÓT is tartani, amelyen általatok a „köznek” felkínált 

eszközök jelennének meg, olyanok, amelyeket az évek során ti hoztatok 

létre, sikerrel használjátok azokat a különböző logopédiai terápiákban.   



Az MLSZSZ vezetősége abban reménykedik, hogy kezdeményezésünkre sikerül 

egy már látensen meglévő logopédiai „szakmai eszköztárat” - a szerzők 

bemutatásával és az eszközük módszertani leírásával - nyilvános közkinccsé 

tenni.  (Az eszközöket a későbbiekben majd a szeretnénk a honlapon is 

megjelentetni a szerzők bevonásával.)  

 

Ezen kívül várjuk tőletek azokat a logopédiai szakmai munkával, 

tevékenységgel kapcsolatos kérdéseket is, amelyek ebben a tanévben 

leginkább foglalkoztattak benneteket.  

A kérdések tematizálása után, a megoldás keresése érdekében, ha szükséges, 

szakértőket hívunk a konferenciára. 

Kérjük, módszertani eszközbemutatóhoz a felajánlásaitokat, kérdéseiteket az 

info@mlszsz.hu email címre legkésőbb május 8-ig küldjétek! 

   

 
 

Minden tagtársunkat szeretettel várunk! 
 

Budapest, 2015. április 10. 
 

          

Ványi Ágnes                                                                      Fehérné Kovács Zsuzsanna 
főtitkár                  elnök 

Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége Egyesület elnöksége nevében 


