
Beszámoló a MAGYE
Látásfogyatékosságügyi Szakosztályának üléséről

— 1994. június 24., Kőszeg —

A MAGYE XXII. Országos szakmai konferenciája keretében rendezett szakosztályi
ülés előadásait összekapcsoló gondolatok: az iskola — család — kreativitásra nevelés
voltak.

A szakmai összejövetel három közelebbi téma megtárgyalását tűzte napirendre:

1. A családsegítés, a család és a nevelőintézmény kapcsolata.
2. A halmozottan sérült látási fogyatékosok életre való felkészítésének kérdései.
3. A kreativitásra nevelés új lehetőségei.

Molnár Béláné és Bágya Ferencné a Látásvizsgáló Országos Szakértői Bizottság
korai fejlesztő munkájáról készítettek összefoglalót. Hangsúlyozták a látássérült gyer-
mekek családja, valamennyi családtagjának együttműködését igénylő, kreatív légköré-
nek fontosságát, a korai fejlesztő tiflopedagógus összetett, felelősségteljes munkáját. Az
előadást videófilm-illusztráció tette teljessé, amely egy olyan család mindennapos tevé-
kenységét mutatta be, amely modellként szolgálhat az érintettek és a szakember számára
egyaránt. Az előadás több szálon kapcsolódott a szakmai konferencia előző napján
elhangzott, dr. Pálhegyi Ferenc által tartott vitaindító gondolataihoz. A bizottság mun-
katársai elkészítettek egy tanácsadó kézikönyvet „Nyújtsd a kezed!” címmel, amely a
legfontosabb információkat tartalmazó szórólappal együtt nagy segítségére lesz a látás-
sérült kisgyermekeket nevelő családoknak és szakembereknek. Dr. Sebestyén Ibolya a
Világ Világossága Alapítvány által felvállalt gondozói tevékenységről számolt be. Az
előadó a neonatológus, a szemész-szakorvos és a gyógypedagógus szerepét elemezte a
családok krízishelyzetének kezelésében. Beszélt a ma is még igen elterjedt, elmarasztal-
ható rehabilitációs gyakorlatról, arról  a hiányzó láncszemről, amely az orvosi  és a
gyógypedagógiai megsegítés között a kapcsolatot hivatna biztosítani. Az előadó hang-
súlyozta,  hogy az édesanya a legkompetensebb korai  fejlesztő,  valamint azt,  hogy
tapasztalataik szerint növekszik a fiatal szülők felelősségvállalása sérült gyermekük
fejlesztése érdekében. Somogyi Vera és Poór Erzsébet összefoglalták az 1986., azaz az
első családi hétvége megszervezése óta eltelt időszak főbb eredményeit és a vakok
óvodája új kezdeményezéseiről beszéltek. Kiemelt jelentőségű, hogy a családból beke-
rült gyermekek édesanyjának, családtagjainak lesz lehetősége, hogy a kezdeti szakaszban
együtt lakhassanak gyermekeikkel az óvodai otthonban, ezzel is elősegítve a beilleszke-
dést. Kurtz Mária és dr. Székelyné Kárpáti Ildikó a vakok iskolája diákotthonából kikerült
fiatalokkal folytatott interjúk alapján elemezték az önálló életvitel nehézségeit és azokat a
törekvéseket, amelyek ezek leküzdésére irányulnak.

Bahunek Anna és dr. Kovácsné Pusztai Mária a súlyos fokú értelmi fogyatékos vak
és aliglátók életre felkészítéséről beszéltek. Videófilmen mutatták be a vakok iskolájában
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folyó fejlesztő munkát.  Fehér Anna a halmozottan sérült vak serdülők problémájáról
tartott  előadást.  Meggyőző érveit  egy mozgássérült  vak  fiatalemberrel  a  helyszínen
folytatott beszélgetésével támasztotta alá.  Temmel Márta és  Németh Márta felmérést
készítettek a budapesti Vakok Állami Intézete Kollégiumából 1982-1992 között kiköl-
tözött 96 fiatallal a következő témakörökben: párválasztás, háztartás, közlekedés, társa-
dalmi integráció, írásos kommunikáció és pályaválasztás, foglalkozás gyakorlása.

Szénássy Anna a komplex művészeti nevelés témaköréből a zene személyiségfejlesz-
tő hatásairól beszélt. A hallgatóság körében nagy tetszést aratott „Zenéből fényeket” c.
videófilmet vak és aliglátó óvodás és előkészítő osztályos gyermekek bevonásával
készítette, dr. Kokas Klára módszerének felhasználásával. Göllesz Zoltán a múzeumpe-
dagógia ígéretes eredményeiről és az előrelépés nehézségeiről beszélt. Radnóti Adél a
Világ Világossága Iskolában a gépírás tanítása során gyűjtött tapasztalatait mondta el.

Az előadásokat észrevételek, hozzászólások követték, emelve a szakosztályi ülés
szakmai értékét. A résztvevők a következő határozati javaslatokat fogadták el:

1. A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete a megfelelő fórumok meg-
keresésével sürgesse az előkészítő szakaszon átjutott,  széles körben
megvitatott esélyegyenlőségi törvény minél előbbi parlamenti vitára
bocsátását a fogyatékosok és családjaik megsegítése érdekében.

2. A látássérültek  rehabilitációját  felvállaló  intézmények  törekedjenek
egy  új  szemléletű  kapcsolatok  kiépítésére  az  érintett  családokkal,
amelyben a partnerség a meghatározó és ösztönző motiváció a hatéko-
nyabb együttműködés érdekében.

3. Törekedni kell a szakorvosok és védőnők folyamatos informálására. A
gyógypedagógusok, a különböző civilszervezetek segítségével készít-
senek videófilmeket, írásos tájékoztatókat, segítve az orvosi és gyógy-
pedagógiai rehabilitáció szorosabb egymásra-épülését.

4. A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, mint érdekvédelmi szerv
szorgalmazza a többszörösen sérült gyermekekkel hivatásszerűen fog-
lalkozó kollégák kiemelt erkölcsi és anyagi megbecsülését.

5. A látássérültek kulturális integrációjának minőségi jobbítását feladatul,
célul tűző intézmények bevonásával a szakosztály programtervet dol-
goz ki 1994. év végéig, amelyet szakosztályi ülés keretében hoz nyil-
vánosságra.

Dr. Csocsán Lászlóné
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