
való  megjelenés  természetesen  nem  kötelező,  a  szülők  azonban  szívesen
vesznek  részt  a  beszélgetéseken.  Lehetőségünk  nyílott  arra,  hogy
találkozhassunk a szülők egy csoportjával, így az ő elmondásuk alapján sikerült
ennek okát megtudnom. Őszintén elmesélték, milyen nagy teher számukra, hogy
fogyatékos gyermekük mellé nem találnak baby sittert, pedig nekik is szükségük
van  egy  kis  szabadságra.  A Perkins  által  felkínált  lehetőséget  így  szívesen
kihasználják. Általános tapasztalatom az volt, hogy a szülők sokkal bátrabban
beszélnek  problémáikról,  mint  nálunk.  Szülő  szövetségekbe  tömörülnek  és
együttes fellépésükkel sokkal jobb eredményeket érnek el a hatóságok sokszor
ott  is  hibás  döntéseivel  szemben,  mintha  külön-külön  harcolnának.  A szülők
ismerik  jogaikat  és  a  fogyatékossági  törvényt  amelynek  betartásáról  maguk
gondoskodnak.

KOVÁCS KRISZTINA

Nemzetközi kapcsolatok

Új EASE - MAGYE kapcsolat

1992.  március  6-án  és  7-én  tartotta  az  EASE
(European  Association  for  Special  Educa-
tion=Európai  Gyógypedagógiai  Egyesület)  elnök-
sége  „Kelet-nyugati  együttműködés  a  speciális
pedagógia  fejlesztésére”  című  szemináriumát
Pozsonyban, a Komensky Egyetemen, melyre meg-

hívták több volt  szocialista  ország gyógypedagógiai  egyesületének és gyógy-
pedagógiai  felsőoktatási  intézményeinek  képviselőit.  A résztvevő  országok  a
következők  voltak:  Bulgária,  Cseh-  és  Szlovák  Köztársaság,  Jugoszlávia
(Belgrád),  Lengyelország  és  Magyarország.  A MAGYE-t  Mezeiné  dr.  Isépy
Mária főtitkár  és  dr.  Csányi  Yvonne titkár  képviselte.  Az ülés  főbb témáit  a
következőkben foglalhatjuk össze:

1. Az EASE rendes tagja csak országos egyesület lehet, a tagdíj mértékét a
tagok  létszáma  határozza  meg.  Miután  ismertek  a  volt  szocialista  országok
valutáris  nehézségei,  határozat  született  arról,  hogy esetükben  eltekintenek  a
tagdíjtól, amennyiben vállalják egy-egy EASE-szeminárium vagy -konferencia
szervezésének feladatait. A jelenlévő egyesületek képviselői - így a magyarok is
-  azonnal  ki  is  töltötték  a  belépési  nyilatkozatot.  Ily  módon  valóra  vált  a
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MAGYE  hosszú  évekkel  ezelőtt  kitűzött  célja:  az  EASE-tagság.  Az  EASE
összekötő szerepét dr. Csányi Yvonne vállalta.

2.  Az új  tagszervezetek konkrét javaslatokat  tettek a következő két évben
általuk  vállalt  rendezvények  témáira,  helyére  és  időpontjára.  A  következő
javaslatokat fogadták el:
- 1993. február 11-12.: Pozsony (Komensky Egyetem) EASE-szeminárium: az
enyhefokú értelmi fogyatékosok és a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésének
problémái különös tekintettel a cigány kérdésre (kb. 25-30 résztvevő).
-  1993.  június  24-26.:  a  MAGYE XXI.  Országos  Szakmai  Konferenciája.  A
plenáris ülésen szerepel majd egy EASE-blokk, a szakosztályi üléseket magyar
és  EASE-szakemberek  együtt  vezetik.  A magyar  küldöttek  három  témát  is
javasoltak (a gyógypedagógia új trendjei, integráció az oktatásban, fogyatékosok
korai  felismerése  és  fejlesztése),  a  résztvevők az utóbbi  témára  szavaztak.  A
konferencia helyét még nem határozták meg.
- 1993. október 15-16.: Prága (Károly Egyetem), országos konferencia. Fő téma:
cseh  hagyományok  a  gyógypedagógiában.  A külföldi  résztvevőknek  ajánlott
téma: integráció és a társadalom fogyatékosokhoz való viszonyulásának átalakí-
tása Kb. 200 résztvevőre számítanak, ezekből kb. 50 lehet a külföldi.
-  1993.  szeptember  21-25.:  Varsó  (Maria  Grzegorzevszka  Speciálpedagógiai
Főiskola), EASE-szeminárium az érzékszervi fogyatékosok témakörében (kb. 30
résztvevő).
A magyarországi  konferencia  előkészítésének  részleteit  Klaus  Wenz  úr,  az
EASE  elnöke  rövid  budapesti  látogatás  során  kívánja  tisztázni,  mely  ez  év
májusában kerül sorra.

3. Az EASE évente 4-5 rendezvényt szervez Európában és programfüzetében
megjelenteti a társszervezetek (FICE, ATSE, ATEEE stb.) programjait is (lásd a
táblázatot). Az egy évi EASE-programok a következők:
-1992. április 19-24. Vejle (Dánia): szabadidős programok fogyatékos szemé-
lyeknek. Ez nem konferencia, hanem tábor fogyatékosoknak és szakemberek-
nek, konkrét foglalkozásokkal.
- 1992. június 1-4. Salamanca (Spanyolország): munkahelyi integráció speciális
szükségletű személyeknek (konferencia).
- 1992. július 2-6. Waldkirch (NSZK): fogyatékos személyek munkalehetőségei
(kerekasztal).
-  1992.  szeptember  21-25.  Waldkirch  (NSZK):  felnőtt  fogyatékos  személyek
munkavállalása, lakása, képzése. (Szeminárium)
- 1992. október 7-9. Davos (Svájc): Európa'92 nemzetközi konferencia: fogya-
tékos személyek - életvezetés és tanulás.
Az EASE vezetősége lépéseket kíván tenni, hogy az Európai Közösség anyagi
támogatását  kiterjeszthessék a volt szocialista  országok új  tagszervezeteire és
így biztosítani tudják a rendezvényeken való részvételt. Úgy gondoljuk, hogy
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egy-egy  rendezvényre  a  megfelelő  nyelvtudású  szakemberek  pályázat  útján
jelezhetik majd részvételi szándékukat.

4.  Az EASE tagszervezetei  rendszeresen  megkapják  az EASE folyóiratát,
valamint a HELIOS című időszakos kiadványt. Szívesen veszik majd magyar
cikkek megjelenését is.
Az EASE elnöke ígéretet tett arra is, hogy segítséget nyújt az új tagszervezetek-
nek  abban,  hogy  tagjai  tudományos  szaktanulmányokat  tehessenek  közzé
európai szakfolyóiratokban.

5. Az EASE információt biztosít a különböző országokban folyó tudományos
kutatásokról, így kívánva biztosítani az együttműködést és informálást. A téma
felelőse Renzo Vianello, a padovai egyetem professzora.

6. A kapcsolatok erősítésének a további lehetősége a városok szakembereinek
tapasztalatcseréje.  Két  város  szakembercsoportjai  kölcsönösen  keresik  fel
egymást.  Az  elszállásolást  olcsó  kollégiumokban  vagy  a  családoknál  oldják
meg.

Szaklapunkban  ezentúl  rendszeresen  tudósító  EASE-rovatot  nyitunk,
melyben  folyamatosan  tájékoztatjuk  az  olvasókat  az  európai  egyesület
működéséről és a magyar szakemberek előtt megnyíló új lehetőségekről.

DR. CSÁNYI YVONNE

Szakmai érdekvédelem

Véleményünk az új (második)
közoktatási törvény koncepciójáról

A Gyógypedagógiai Szemle hasábjain hírül adtuk (l. Gyosze, 1991/2. sz. 145.
oldaltól),  hogy megalakult a Gyógypedagógiai Érdekegyeztető Fórum (GYÉF),
amelynek  keretében  a  fogyatékosságügy  érdekében  tevékenykedő  országos
szervezetek  fogtak  össze,  és  a  megoldásra  váró  jelentős  kérdéseket  ezentúl
együttesen képviselik.

Így került  sor  pl.  az  ún.  Gazsó-féle  közoktatási  törvénytervezet  széleskörű
vitájára és arról véleményalkotásra (l. Gyosze, 1991/2. sz. 148. oldaltól), aminek
kedvező eredményéről szintén tájékoztattuk olvasóinkat (l.  Gyosze, 1991/3. sz.
218. oldaltól).

Amint azonban az később kiderült (l. Gyosze, 1992/1. sz. 72. oldaltól), újabb
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