
bemuTaTkOzuNk

Tisztelt Olvasóink!

„Bemutatkozunk” címmel új rovatot nyitott a GyOSZE szerkesztősége. A folyói-
ratunkat támogató gyógypedagógiai intézményeket mutatjuk be. 
Elsőként a kaposvári „Gyógypedagógiai Módszertani Központot” (a hallássérült gyer-
mekek volt óvodáját, iskoláját, intézetét).
Köszönjük a 100.00 Ft támogatást.

a Főszerkesztő

a kaposvári Siketnéma intézettől 
a széleskörű gyógypedagógiai ellátó
központig

Kaposváron van egy iskola, amit Zalaegerszegtől Mohácsig és Barcstól Székes -
fehérvárig Siketek Iskolájának, Siketnéma Intézetnek emlegetnek, bár hivatalos elne -
vezése: óvoda, Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon.

Az évszázados ha gyo mányt megőrizve az intézmény mára több speciális közre -
műkö dést igénylő pedagógiai szakterületen látja el a környezetében élő hal lás sérült,
mozgás sé rült, beszédfogyaté kos, beszédhibás, lá tás csökkent, korai gon dozásban, integ-
rált oktatásban nevelkedő, s a hallásukat cochlea implantációs műtét után vissza nyert

gyermekeket. 
Az évezred fordulójára a kapos -

vári siketnéma intézetből széles kö rű
ellátást nyújtó gyógypedagógiai mód-
szertani központ lett.

A 100 éves múltra visszatekintő
intézmény úgy ismert, hogy ok tatást
– és ha kell, otthont is – nyújt azok-
nak a dél-dunántúli kisgyerme kek -
nek, akiktől a sors a hallás képességét
elvette.

Az eltelt évek alatt sokat változott
a nagy hagyományú kaposvári iskola.
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Új épületekkel, műszerekkel, berendezésekkel lett gazdagabb. A minden szakmai
igényt kielégítően felszerelt audiológiai állomásukon történik a hallókészülékek fel -
írása, rendszeresen mérik a gyermekek hallását, ellenőrizni tudják a halló ké szülékek
helyes beállítását és működését.

A hallássérülés korai életkorban történő felismerésével, a lehető legkorábbi
szakszerű pedagógiai segítséggel és hallókészülék használattal megindítható a hangos
beszéd. A 0-3 éves és óvodás korú hallássérült gyermekeket naponta otthonukban
keresik fel az utazótanárok, hogy – a szülőket is felkészítve a közös munkára –
segítsék az első hangos szavak formálását.

óvodájukban délelőtt, délután speciális pedagógiai munka alapozza a hallássérült
kisgyermekek beszédfejlődését.

Két iskola-előkészítő év és 8 általános iskolai évfolyam elvégzése után – adottsá-
gaiktól és a korai beszédnevelés eredményétől függően – halló társaik közösségében,
vagy speciális iskolában tanulhatnak tovább.

A mozgásukban, és/vagy értelmi fejlődésükben akadályozott hallássérült gyer-
mekek is képességeiknek megfelelő fejlesztést kapnak, hangsúlyozottan azokon a
területeken, ahol később – a „munkás élet” során – jó eredményeket érhetnek el.

A nagyothalló óvodások és iskolások itt készülnek arra, hogy mielőbb csat-
lakozhassanak halló társaikhoz. Közülük többen már így tanulnak a közeli általános
isko lában gyógypedagógus szakember állandó segítségével, integrált oktatás kere -
tében.

A lakóhelyükön integráltan tanuló és óvodába járó gyermekeket és tanítókat a Dél-
dunántúli régiót ellátó utazótanárok segítik rendszeres látogatásaikkal, tanácsaikkal,
bemutató foglalkozásaikkal.

A távol lakó gyermekek hét közben diákotthonban lakhatnak, ahol a napi felké -
szülés után szakkörök egész sora biztosítja szabadidejük hasznos eltöltését, sokoldalú
szellemi és fizikai felfrissülést kínálva: úszás, atlétika, röplabda, foci, sakk, számí -
tógép, kézimunka, barkácsolás, agyagozás, szövés, tűzzománc készítésében csiszol-
hatják adottságaikat.

Sok kisgyermeket kísérnek szüleik hetente több alkalommal beszédhiba javításra,
hogy az iskolás kor előtti hanghibák megszűnjenek, beszédük tiszta és érthető, tanulá-
suk problémamentes legyen.

Az iskola logopédus szakemberei – hogy a kisgyermekeket, szüleiket meg -
kíméljék az utazástól – több mint 20 városkörnyéki településre utaznak, s ezekben a
logopédiai decentrumokban tartják foglalkozásaikat.

A súlyosan beszédhibás és beszédfogyatékos kis óvodások és kisiskolások játékos
formában, egész napos foglalkozások keretében tanulják a szavak tiszta ejtését. Ők az
iskola 1-3. osztályára készülnek, ki-ki bejáróként, a messze lakók hétközi kollégis-
taként. A logopédiai ellátás különösen összetett feladat az olvasási, írási és helyesírási
gondokkal küzdő általános iskolába járó gyermekek esetében. Ez bizony legalább két
tanévig kitartó munkát követel gyermektől, logopédustól egyaránt.

Ebben az iskolában működik Somogy megye „Pető Intézete”. A súlyosan
mozgássérült gyermekek gyógyító kezelését konduktor pedagógusok végzik. A
speciális eszközökkel felszerelt foglalkoztatóban a beszédterápia, a gyógyúszás is a
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sokoldalú fejlesztés részét képezi. Gyermek, szülő, szakember együtt dolgozik minden
kis mozdulatért, lépésért, sokszor évekig, de eredménnyel.

Intézményük felkészült az integráltan nevelkedő látássérült gyermekek fejlesz té -
sében-oktatásában való közreműködésére is. Az országos intézetek szakmai irányítá -
sával lakóhelyükön segítik a rászoruló gyermekeket, hogy együtt haladhassanak ép
érzékszervű társaikkal az óvodában, iskolában. 

Személygépkocsik, autóbuszok, 2002-től pedig a családok 1-2 napos tartózko -
dására kialakított családi lakóegység járul hozzá a gyermekek, szülők mind teljesebb
körű ellátásához, segítéséhez.

Évente 3-4 alkalommal hangulatos – 2-3 napos – „Szülőklub” rendezvényen nyúj-
tanak lehetőséget a szülők egymással való találkozására, a programot szakemberek
előadása teszi még hatékonyabbá.

A sokrétű, bonyolult feladat magas színvonalú ellátását tapasztalt szakemberek:
gyógypedagógusok, óvónők, tanítók, tanárok, konduktorok, orvosok, audiológus, mű -
szerész együttes munkája biztosítja. Segítőik a dajkák, ápolónők, védőnők, gyermek-
felügyelők, technikai, adminisztratív munkakörben dolgozók.

Az intézmény széleskörű nemzetközi kapcsolataiba illeszkednek rendszeres gyer-
mek és szakmai rendezvények.

A 100 éves iskola a kezdetektől vallja és cselekszi, hogy minden gyermekkel tudá-
suk legjavát, lehetőségeikből a legtöbbet nyújtva kell foglalkozniuk. Gondoskodásuk
a fogyatékos gyermekekre irányul, azt akarják, amit a szülő: gyermekük boldogulásá-
nak esélyét megteremteni. Ehhez az iskola „Teljes Értékű Életért Alapítvány”-a is 
hozzájárul. (számlaszáma: 11614009-01452300-14000000)

Nagy reményekkel várja az iskola a 2004-es évet.
Az 1,4 milliárd forintot meghaladó beruházás célja: a régiós, megyei, kistérségi,

városi ellátás jelenlegi lehetőségeinek bővítése oly módon, hogy valamennyi speciális
nevelésre igényt tartó gyermek ma gas
szinten jusson a diagnosztizálás hoz és
sokrétű terápiához. A minden igényt
kielégítő audiológiai gondozástól a kol-
légiumi elhelyezésen át a hidroterápiáig.

Az intézményt az eddigi szakmai
munkája már országos modell érté kű vé
emelte; a beruházás befejeztével pedig a
feltételek is meg fognak felelni a kor-
szerű ellátás legkényesebb igényeinek
is.

Segíteni akarunk minden szü lőnek,
ha bármi is nehezíti gyermeke fejlődését,
ha fogyatékosság árnyékolja a gyer-
mekkor felhőtlen örömét. Iskolánk kapu-
ja nyitva áll mindenki előtt, aki tanácsot,
segítséget vár tőlünk.

Mihalovics Jenő


