
FIGYELŐ

A Fehér Bot
Nemzetközi Napja

1994. október 14-17.

A Magyar  Vakok  és  Gyengénlátók  Országos  Szövetsége  (MVGYOSZ)
látványos és szakmai körökben is érdeklődésre számot tartó programsorozattal
ünnepelte meg az idei Fehér Bot Napját.

Az  Erhartné  dr.  Molnár  Katalin főtitkár  által  megtartott  sajtótájékoztató
témája — a látók okos közreműködése a vak emberek közlekedésében, minden-
napi életében — igen aktuális kérdésekre adott választ. A Fővárosi Közgyűlés
által támogatott  „Segítsünk! — Hogyan segítsük a vak embert?” című népsze-
rűsítő kiadványt ez alkalomra jelentette meg a MVGYOSZ. Hiánypótló szerepét
bizonyítják a kiadvány témakörei is:

— a helyes vezetés
— helytelen segítség
— le és föl: járdák és lépcsők
— közlekedési eszközök 

használata
— ülőhely
— merre? (irányok)
— hol van a kabátom?
— nem találós kérdés!

— a vak nem kiskorú!
— hívja fel magára a 

figyelmet!

— vásárlás
— felolvasás
— rend és pontosság

— étteremben
— kórházban

A  minden  évben  megrendezésre  kerülő  zenei  programnak  idén  a  Pesti
Vígadó adott otthont Koncert - Operagála a vakokért címmel, neves művészek
közreműködésével.

Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal rendezésében került sor a „Magyar
várak és várkastélyok” című tapintható tárlatra, melynek anyagát  Ritoók Pál
művészettörténész állította össze. A Kiállítást  dr. Demszky Gábor, Budapest
főpolgármestere nyitotta  meg. Különleges esztétikai és tudományos igényt is
kielégítő élményben lehetett része a szemnek és kéznek is gyönyörködtető
kiállításra ellátogató vendégeknek.
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Az október 17-i szakmai vita —  „Koraszülött-ellátás, fogyatékosság, hal-
mozott fogyatékosság a hazai számok és tények tükrében” — levezetőelnöke dr.
Brooser Gábor professzor volt. A tudományos program meghívott előadói:

dr. Salacz György docens, a SOTE II. sz. Szemklinika igazgatója, aki a
ROP (retinopathia praematurorum) kialakulásának tényezőiről és stádiu-
mairól, valamint az orvosi beavatkozások lehetséges formáiról beszélt;

Szilágyi Veronika, a vakok iskolájának tanára, aki az intézmény tanulóinak
szemészeti diagnózisai és csatlakozó sérülései alapján készített statisztikai
adatokat és az ezekből levonható következtetéseket ismertette a hallgató-
sággal;

dr. Zubovics László, a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Köz-
pont főorvosa a koraszülött-ellátásról tartott érdekfeszítő előadást.

A Társadalombiztosítási  Főigazgatóság rövid tájékoztatóval  képviseltette
magát a szakmai programon.  Erhartné dr. Molnár Katalin sajnálattal vette
tudomásul, hogy felügyeleti szervük, a Népjóléti Minisztérium meghívásukra
nem reagált, a tudományos vitán nem vett részt.

A magas színvonalú, érdekes előadásokat a hallgatóság nagy számú hozzá-
szólása követte, ezzel is bizonyítva a téma időszerűségét.

     Kovács Krisztina

Nyelvi norma és kiejtési sztenderd
a magyarban

Egyetemi Fonetikai Füzetek 10. 1994. 108. p.
Szerk: Bolla Kálmán

A sorozat legújabb kötete azokat a tanulmányokat, elemzéseket adja közre,
amelyek  az  53.  Szép  magyar  beszéd versenye  alkalmával  hangzottak  el  a
budapesti tudományegyetemen. Ismeretes, hogy az ELTE Bölcsészettudományi
Kara  minden  évben  megrendezi  az  Egyetemi  Anyanyelvi  Napokat.  Ennek
keretében  4  kategóriában  (szép  magyar  beszéd,  helyes  kiejtés;  versmondó;
helyesírási; nyelvhelyességi verseny) vetélkedhettek a hallgatók.
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Miért érdemes felfigyelni a kötetben megjelent írásokra? Magától értetődő,
hogy aki a gyógyító nevelés bármelyik területén dolgozik is, a nyilvánosság
színpadán jelenik meg, ez pedig összefügg azzal a követelménnyel,  hogy a
közéleti stílus, a megszólalás, az előadás, a kifejezőkészség minőségi formáit
kell alkalmaznia. Ehhez adnak nagy segítséget a kötetben megjelent írások.

Szemelgetve a kötetben megjelent okos mondanivalókat, emeljünk ki közü-
lük néhányat.

A közéleti beszéd és stílus terén átfogó jelenség, hogy a beszéd megértését
nehezítik vagy éppen meg is akadályozhatják a hallgatóság számára ismeretlen
szakszavak  és  kifejezések,  idegen  szavak,  továbbá  a  bonyolult  szerkezetű
mondatok, valamint a közös előismereteknek a hiánya. Szinte általános tenden-
ciának mondható nyelvhasználatunkban az ún. elszemélytelenedés, pl. a  meg-
fogalmaztuk a feladatokat helyett a megfogalmazódott a feladat vagy megfogal-
mazásra került a feladat. Ez a jelenség azért szokatlan és furcsa, mert úgy tartjuk
számon, hogy a magyar nyelv, alkatánál fogva, szerkezete miatt a személyte-
lennel szemben a személyes, de nem személyeskedő stílust részesíti előnyben.

A  magyar  stílus  állapotának  egyik  jellemzője,  hogy  szinte  minduntalan
tapasztaljuk beszédhasználatunkban a nyelvi igénytelenséget, a fésületlenséget,
nemegyszer  a  nyelvi  mosdatlanságot.  A beszédstílus romlásának „siettetői”
közül elsősorban hármat kell megnevezni:

1. az irodalom néhány iránya esetlen nyelvi hanyagságokkal kíván modern,
hatásos lenni;
2. a tudományok, főként a társadalomtudományok „tolvajnyelve”, divati-
degen szavakkal parádézó stílusa;
3. az iskola — közel akarván kerülni a gyermekhez — gyakran átveszi a
gyermekek utcai nyelvét.

A gyógyító nevelés gyakorlati munkásai, akiknek a szakterületét közelebb-
ről is érintik kiejtésünk kérdései, elsősorban a logopédusokra és a beszédtech-
nikát oktató tanárokra gondolunk, az alábbi feladatok kimunkálásában érdekel-
tek:

— A szükséges tudományos ismeretek, kutatási eredmények birtoklása és
publicitása. Elsősorban a fonológiai (beleértve a prozódiát is), beszédfizi-
ológiai, beszédakusztikai és beszédpercepciós munkák, továbbá auditív és
vizuális szemléltető anyagok közzétételére és megismertetésére gondo-
lunk.
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— Hozzáértő  szakemberek  képzése nélkül  nem várható  belátható időn
belül észrevehető javulás, de még a romlás sem állítható meg.
— A beszédre vonatkozó szakismeretek széleskörű oktatására van szükség
az óvodától  a  felsőfokú intézményekig.  A kötött  és  kötetlen oktatási,
beszédre nevelési formákra egyaránt szükség van.
— El kell érni, hogy a pedagógusok fordítsanak nagyobb gondot az ifjúság
beszédének csiszolására, legyenek igényesebbek.
— Szorgalmazni kell az elektronikus tömegkommunikációban résztvevő
intézmények munkatársainak példaadó magatartását és igényességét.
— A beszédtudományban járatos szakembereknek, kutatóknak, oktatók-
nak sürgősen ki kellene dolgozni és meg kellene állapodni a szabályozás
alapelveiben.  Ezek  között  helyet  kell  kapni  ortofóniai  követelmények
érvényesítésének, pl. az orrhangzós, a hadaró, a vontatott beszéd helytele-
nítése, küzdelem az olyan artikulációs tendenciák ellen, mint a dentialve-
oláris, alveopalatális spiránsok és affrikáták selypes ejtése.

Amikor a kiejtési sztenderdről beszélünk, nem szabad abba a hibába esnünk,
hogy „pösze” Magyarországról beszéljünk. A helyes beszédhangnak, a hangos
etalonnak  „többsíkúnak”  kell  lenni,  amelybe  számos  egyéni  ejtésváltozat  is
beletartozik.

Ez a kötet a kiejtés normatív megítéléséhez nyújt segítséget.

          Subosits István

Paraszkay Sára:

Közelről nézve

Paraszkay Sára, Budapest, 1994. Alfapack Kft. Nyomda

A tiflopedagógiai szakkönyvtár egy újabb értékes könyvvel gazdagodott. Megjelent
Paraszkay Sára gyógypedagógus-pszichológus „Közelről nézve — a gyengénlátó gyer-
mek” című, várva várt munkája. A szerző közel négy évtizedes gyakorlati pedagógiai
tevékenységének  tapasztalatait  írja  le  elsősorban  tiflopedagógus  hallgatóknak,  és  a
gyengénlátó gyermekek nevelésével, oktatásával foglalkozó pedagógusoknak. A könyv
olvasmányos stílusa, a világos magyarázatok, az érdekes példák, a mellékletek gazdag
fényképanyaga és ábrái biztosítják, hogy a pedagógiai alapismeretekkel nem rendelkező
érdeklődők, szülők és nevelők is haszonnal forgathatják. Az előszó  Jankó-Brezovay
Pálné munkája.
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Az „Általános tudnivalók az ép és a sérült látásról” c. részben a szerző szemléletes
áttekintést ad a leggyakoribb szembetegségekről, azoknak a gyermek fejlődését befolyá-
soló kihatásairól, a negatív hatásokat csökkentő pedagógiai tevékenységről. „A gyengén-
látó  gyermek  megismerése”  c.  fejezet  a  pedagógiai  látásvizsgálat  eljárásairól  szól,
kiegészítve olyan módszerekkel,  amelyekkel a gyengénlátó gyermek azon képességei
mérhetők fel, melyek az iskolai tanulás feltételeit biztosítják. A szerző külön fejezetben
ír a sérült képességek, kiemelten a vizuális képességek fejlesztésének lehetőségeiről és
módszereiről. A könyv részletesen foglalkozik a gyengénlátók oktatásának alapelveivel,
az alaptantárgyak tanításának speciális módszereivel, a szemléltető és munkaeszközök-
kel.

A szerző külön fejezetet szentel a gyengénlátók integrált oktatásának, az együttne-
velés kérdéseinek.

A könyv egyik értékes alapgondolata, hogy a gyengénlátó gyermek optimális fej-
lesztése, nevelése és oktatása csak a „családi nevelés szemléleti áthangolása és irányítá-
sa” mellett biztosítható. A szubjektív és objektív feltételek komplex hatásrendszerben
érvényesülnek.

A munka szakmai lektorai Jankó-Brezovay Pálné és Kincses Gyula gyógypedagógiai
tanárok voltak.

A szép kiállítású könyv a Hilton-Perkins Alapítvány támogatásával, az Alfapack Kft.
Nyomdaüzemében látott napvilágot.

  Dr. Csocsán Lászlóné

Születésnap
DÖMDÖDÖM-éknél

A BGGyTF Gyakorló Óvodájának
újságja, amely az „Egyenlő
Esélyt” Alapítvány támogatásával
jött létre

Főszerkesztő: Kiss Judit

Negyedik évébe lépett,  igazi  „óvodás” lett  egy újság,  amelyet  azok az
emberek — felnőttek, gyermekek, szülők és pedagógusok — hoztak és hoznak
létre, akik olvassák, akiknek a szívükhöz közel áll e lap.

Életképes a kiadvány egy olyan világban, ahol az írott sajtó számolatlanul
és követhetetlenül ontja az anyagot és információt! Mégis ez a lap mindig
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gazdagodó tartalommal, új-
ra és újra arra bírja olvasó-
ját,  hogy vegye  kézbe,  ol-
vassa  szeretettel  és  egyre
növekvő érdeklődéssel.

Köszönhető  ez  annak,
hogy  azokról  és  azokhoz
szól minden szava, akik az
óvodába  hozzák  gyermek-
üket,  akik  itt  a  gyerme-
kekért  dolgoznak  és  ma-
guknak a gyermekeknek is,
mert a lap róluk sem feled-
kezik meg játékos, érdekes
feladatokat  adva  nekik  is.
Külön  értéke  ezeknek,
hogy szülő és gyermeke kö-
zösen,  jókedvvel  oldhatja
meg,  közel  kerülve  egy-
máshoz.

Szinte minden számban
olvasható  híradás  fejlesztő

eljárásokról, használható kiadványokról. Nem kerüli el az alkotók figyelmét a
szülők és gyermekeik mindennapjait meghatározó problémák sora sem.

Ám nem egyszerű információs kiadvány a DÖMDÖDÖM!
Élvezetes, komoly irodalmi színvonalat képviselő verseket, dalokat, népi

játékokat, mondókákat, ünnepi szokásokat ismertető írásokat is megjelentet.

Egyszóval jó újság!

Minden születésnapon illik valamit kívánni az ünnepeltnek. Azt kívánom
tehát, hogy mindannyiunk örömére és hasznára, továbbra is jelenjen meg ez a
nagyon  kedves,  tartalmas  és  színvonalas  újság!  Bővüljön  az  olvasótábora,
ismerjék meg mind többen kollégák,  szülők és gyermekek,  jusson el  más
gyógypedagógiai óvodákba is és szerezzen örömet ott is.

Pákozdiné Kenderessy Katalin
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Franziska Schäffer:

Arbeit - Spass - Training

Ein Lebens- und Arbeitskonzept für Schwerstmehrfachbehin-
derte und ihre Bezugspersonen
Luchterhand Verlag, 1994. Berlin; Neuwied, Kriftel. 159. p.

Franziska Schäffer könyvének címe: „Munka - szórakozás - tréning” még
sok mindent rejthet magában, akár a gyógypedagógián kívül eső világból is.
Közelebbről  szemügyre  véve  a  művet  azonban  láthatjuk,  hogy  egy  olyan
területtel foglalkozik, mely a ma Magyarországának gyógypedagógiájában egy
újonnan vagy ismét középpontba kerülő kérdés.

A halmozottan és súlyosan sérült emberek és segítőik számára kidolgozott
német koncepció haszonnal forgatható a mi viszonyaink között is.

A halmozottan és súlyosan sérült emberekkel való foglalkozás sok szülőt és
pedagógust  állít  folyamatos  és  nehéz  feladat  elé.  Különös  gondot  okoz  a
kommunikáció, a sérült emberek megértése, közléseik, kívánságaik megfejtése.
Hisz működő kommunikáció nélkül nehéz a fejlesztés útján elindulni.

Akiknek ez eddig sikerült, azok mind aktív, törekvő, szakmai kvalitásokkal
is bíró, kreatív, töretlen szülők vagy pedagógusok voltak.

Ez igaz a könyv szerzőjére is.

Jó  szokások  szerint  a  könyveket  mindig  hátulról  kezdem megismerni.  A
fülszöveg, a tartalomjegyzék, a bibliográfia elmaradhatatlan segítőim egy-egy
könyv birtokbavételekor. Rájuk támaszkodtam F. Schäffer könyve esetében is.

„A súlyosan és halmozottan sérültek születésüktől aktív emberek. Érezve,
kapaszkodva, csendesen figyelve, szagolva és ízlelve dolgozzák ki saját
lehetőségeiket, s rendezik be személyes életüket. Egyéni módokat fejlesz-
tenek ki, hogy örömet és szórakozást szerezzenek maguknak, hogy meg-
találják útjukat a kényelmetlenségek elkerüléséhez.”

Ezt a gondolatot fedeztem fel elsőként a könyv borítóján nagy-nagy öröm-
mel. Mi volt örömöm oka? Az az emberszemlélet, ami átsüt a sorok mögül. A
sérült, akár halmozottan és súlyosan sérült embereket is elsősorban aktív em-
bernek tekintő gondolkodás.
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Változik  a  (gyógypedagógiai)  emberképünk.  Nálunk  is  — már  magyar
nyelven  is  — hozzáférhetőek  Urs  Haeberlin és  mások  filozófiái.  Haeberlin
svájci professzort a magyar gyógypedagógusok hallhatták többször is ember-
képéről beszélni. Az ő gondolatvilága, filozófiája köszön vissza  F. Schäffer
könyvében is.

Erre  az  emberképre  építi  fel  munkáját  a  szerző.  A (gyógypedagógusi)
tévedéseinktől, sikertelenségeinktől jut el a sérült ember szükségleteihez, kíván-
ságaihoz, érdeklődéséhez.

Koncepcióját a szülői házból kiindulva építi fel. A sérült emberek lehetséges
életterein, intézményein belüli munkát egészen a hivatalokkal(ban) folyó tevé-
kenységig kiterjeszti. Munkája gyakorlatközeli. A napi praxisból kiemelkedve,
felülről szemlélve képes volt F. Schäffer gyakorlatának általános érvényű leírá-
sára.

Csak bízni tudok abban és magunknak kívánni azt, hogy fordítóra és kiadóra
találjon a könyv, hogy a magyar gyakorlat számára is hasznos segédeszközzé
váljon.

Dr. Papp Gabriella

Felhívás

1995. május 18-án megalakult

a Bábjátékos Egyesület
Gyógypedagógiai Szakcsoportja

Tisztelettel fordulunk minden gyógypedagógushoz, aki művészeti, pedagó-
giai és/vagy terápiás munkát folytat, gyógypedagógiai intézményben dolgozik,
eszköze a báb, csatlakozzon a csoporthoz!

A szakcsoport célja szakmai fórumot teremteni, szakmai segítséget adni a
fenti területen dolgozóknak.

Levélcím: Bábjátékos Egyesület, 1011 Budapest, Corvin tér 8.
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