
fogalom,  számolás,  fogalomfejlesztés,  fogalomalkotás  feladatai.  Mindvégig
játékeszközökkel, mesével, találós kérdéssel vagy fantáziajátékkal dolgozva. A
felsorolt területeket egészíti ki a beszédfejlesztés feladatsora.

A feladatgyűjteményhez tartozó útmutató füzetet átlapozva az olvasó átte-
kintést  kap  az  iskolára  felkészítő  foglalkozások  irányáról,  eszközeiről  és  a
megvalósítás módjáról.

Nagy segítség ez azoknak a kollégáknak, akik először vállalkoznak iskola-
előkészítő fejlesztésre, kiknek nincs alkalma rendszeres konzultációra, ötletcse-
rére.

A feladatlapokhoz  szükséges  eszközök  egy  része  a  Fejlesztő  Dobozban
összegyűjtve található meg.

(Fejlesztő feladatlapok gyűjteménye. Szerkesztette: Büchler Júlia — Nagy
Zsuzsa. Fejlesztő Doboz. Összeállította: Büchler Júlia).

Dr. Torda Ágnes

HÍREK

Megjelent
a Fejlesztő feladatlapgyűjtemény és útmutató

Szerkesztette: Dr. Büchler Júlia gyógypedagógus-pszichológus
és Nagy Zsuzsa gyógypedagógus

Ára: 470 Ft

Újdonság:
a játékos feladatokat és fejlesztő játékokat tartalmazó Fejlesztő Doboz.
Összeállította: Dr. Büchler Júlia
Ára: 680 Ft

Mindkét terméket ajánljuk a nehezen fejlődő, részképességekben lemaradt gyerekek 
fejlesztéséhez!

Megrendelhető:
Dr. Büchler Júlia
1052. Budapest, V. ker. Váci utca 24.
Csomagolás ára: 50 Ft.
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EASE information

Az EASE information 1994. 1. számában összefog-
lalást találunk az EASE 1993. évi Europrogramjának
májustól decemberig terjedő második szakaszáról.

Összesen 1370 személy vett  részt  a 3 szemináriumon és 3 konferencián,  köztük
nemcsak az EK tagországok szakemberei, hanem csehek, horvátok, lengyelek, magya-
rok, románok, szlovákok és szlovének is.  Nőtt a résztvevő tagszervezetek száma is,
megjelentek a szülők szervezetei, valamint a Vöröskereszt, az UNESCO és az UNICEF
képviselői.

A főbb témák: a fogyatékosokkal és családjaikkal dolgozó tanárok és más szakem-
berek  feladatai,  az  oktatás  és  segítés  struktúrája,  különböző  működési  területek  és
képzettségi szintek a modern gyakorlat megvalósítása érdekében.

A lap beszámol az 1994. május utolsó hetében, Losoncon zajló Európa Fórumról,
melyen néhány napos kurzusokat tartanak különböző témákban (tanácsadás szülőknek,
művészetterápia, viselkedészavarok diagnózisa és terápiája, integrált fejlesztés).

Az EK országok fogyatékosságügyi statisztikájáról szóló cikkből megtudjuk, hogy
a felméréseket két részben, 1990-ben és 1991-ben végezték. A fogyatékosok a lakosság
10-15 %-a. A gyermekek és fiatalok esetében az előfordulás 2-4 %-os, 60 év felett már
30-50 %-os. A munkanélküli fogyatékosok 30-50 %-a mindenütt meghaladja az átlagot
(NSZK: 13 %, Spanyolország: 26 %, Franciaország: 16 %, Anglia: 30 %).

Az integrált oktatás helyzete Zürichben című cikkből megtudjuk, hogy az 1992/93-as
tanévben az elemi és középiskolák 17 %-ban vezették be új modellként az integrációt,
28 főállású gyógypedagógust alkalmaztak, akik átlag 12-12 gyermeket látnak el.

HELIOS FLASH

A lap 4. számából megtudjuk, hogy 1993. novembe-
rében megalakult a „Sport a Fogyatékos Személyekért
Európai Bizottság”. A bizottság évente két alkalommal fogja összehívni a fogyatékosok
sportolásának ügyét  intéző szakembereket  (országonként  két-két  személyt).  Feladatuk
elsősorban a megpályázott anyagi támogatások elosztása, valamint új kezdeményezések
kidolgozása  lesz.  Ugyanaz  a  bizottság  hozta  létre  a  „Független  Életmód,  Turizmus
Mindenkinek Csoport”-ot. A csoport a mozgásfogyatékosok és tanulásban akadályozot-
tak 36, kormányuktól kijelölt képviselőből áll.

A látássérülteket érintő érdekes hír, hogy már két ízben ülésezett a Vakok Európai
Unióját  is bevonva a Helios program egy bizottsága,  hogy javaslatot  tegyen a jövő
európai közös pénznemének (ECU bankjegyek, érmék és bankkártyák) kidolgozására,
melyet úgy alakítanának ki, hogy a vakok és gyengénlátók is jól kezelhessék. Az Európai
Pénzintézet jól fogadta a gondolatot, s a javaslatokat a pénzfajta tervezésekor tekintetbe
veszik majd.

Dr. Csányi Yvonne
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