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Az egyes házszabályi rendelkezésekr ő l szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 2 . melléklet
43 . pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Kész Zoltá n
(független) országgyűlési képviselő „Figyelembe veszi-e az oktatási tárca a szakma i
szervezetek véleményét a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók
fejlesztésével kapcsolatban?” című, K/17599. számú írásbeli választ igényl ő kérdésére adott
válaszomat .

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Budapest

Tisztelt Elnök Úr!

Budapest, 2017 . október 13 .

Tisztelettel :
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Kész Zoltán

országgyű lési képviselő részére

független

Budapest

Tisztelt Képviselő Úr !

Az Ön által feltett „ Figyelembe veszi-e az oktatási tárca a szakmai szervezetek véleményét a
beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő tanulók fejlesztéséve l
kapcsolatban?” című írásbeli kérdésre — Balog Zoltán miniszter úr megbízásából — az alább i
választ adom .

A kérdésében említett jogszabály-módosítást el őkészítő szakmai munkacsoport tovább
folytatja tevékenységét a módszertani útmutatók és ajánlások kidolgozása érdekében, mi töb b
újabb fórumokkal egészült ki . Jelenleg a munkacsoport tevékenységében — számos megye i
pedagógiai szakszolgálton és kormányzati szereplőn túl — az alábbi szakmai és
érdekképviseleti fórumok vesznek részt (beleértve az Ön által jelzett javaslatokat beterjeszt ő
szervezeteket is) :

- Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete,
ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar ,
Magyar Logopédusok Szakmai Szövetsége,
Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Szövetség,
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények Országos Egyesülete ,

- ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat,
Nagycsaládosok Országos Egyesülete,

- Csak Együtt Van Esély — csoport az SNI-s gyermekekért ,
Magyar Pedagógiai Társaság,

- ADHD Alapítvány,
- Eszterházy Károly Egyetem Oktatáskutató és Fejleszt ő Intézet .

A részt vevő fórumok szakmai reprezentáltságának széles kör ű. .volta` illetve szemlélet e
garantálja a munkacsoport tevékenységének szakszer űségét és Tifa

Budapest, 2017 . október 13 .

Tisztelettel :
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