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A Gordosné Szabó Anna-díjat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kara alapítja, Gordosné Szabó Anna, gyógypedagógus, a neveléstudomány 

kandidátusa, tanszékvezető főiskolai tanár, a jogelőd Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 

Tanárképző Főiskola főigazgatója, a Gyógypedagógiai Szemle nagytekintélyű alapító 

főszerkesztője emlékének méltó megörökítésére. 

A díj megalapításának célja, hogy elismerje a Kar gyakorlati képzésében huzamosan és 

kiemelkedő módon résztvevő személyek munkáját. Jelenlegi és volt gyakorlatvezetőknek, a 

gyakorlati képzésben résztvevő személyeknek ítélhető oda, akik a leendő gyógypedagógusok 

gyakorlati képzését a tudomány és a kutatás legfrissebb elméleti eredményeinek 

felhasználásával reflektív és innovatív módon gazdagítják/gazdagították. 

A kitüntetett az adományozást igazoló oklevelet, valamint egy műalkotást kap, melyet 

fogyatékossággal élő kortárs művész készített. A díszmappában elhelyezett A/4-es méretű 

magyar nyelvű oklevél tartalmazza a kitüntetett nevét, az adományozás indoklását és dátumát. A 

dokumentum az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar dékánja 

által aláírt okirat. 

A díjból évente egy alkalommal, maximum nyolc adományozható. A díjban már részesült 

személy részére ismételten nem ítélhető oda. 

A díj posztumusz is adható. Posztumusz díj odaítélése esetén a kitüntetett képviselője az 

adományozást igazoló oklevelet veheti át. 

A díjra jelölni a gyakorlati képzésért felelős dékán-helyettes felhívását követően van lehetőség, 

mely felhívás tartalmazza az adott évre vonatkozó javaslattételi határidőt. (Kivétel az 

adományozás első évében.) 

A díj odaítélésére írásba foglalt és maximum egy oldal terjedelemben megindokolt javaslatot 

minden gyógypedagógiai szakirány gyakorlatokért felelős oktatója tehet, melyet a gyakorlati 

képzésért felelős dékán-helyettesnek kell megküldeni. 

A döntést a Kari Tanulmányi és Hallgatói Ügyek Bizottság Gyakorlati Képzési Albizottsága hozza, 

minden tanév utolsó bizottsági ülésén, legkésőbb június 15-ig. 

A díjat az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar tanévnyitó 

ünnepségén, a Kar dékánja adja át. Ezt megelőzően ismerteti Gordosné Szabó Anna szakmai 

életútját. 



A Gordosné Szabó Anna-díj Alapító okiratát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar Kari Tanácsa 2015. június 17-én tartott ülésén véleményezte és a Kari 

Tanács jóváhagyásával lépett hatályba (15/2015 (VI.17.) sz. határozat). 

 

 

Budapest, 2015. június 17. 

 

Az alapítók nevében: 

 

        dr. Zászkaliczky Péter 

főiskolai tanár, dékán 


