
sodott, funkcionális okok miatt a többségi tantervû általános iskolá(k)ban helyet nem
találó vagy eredményesen nem fejleszthetõ, és participációs szempontból – a fejlõ dés -
ben, vagy a legmegfelelõbb fejlesztésben való részvételben – akadályozott is), értel mi -
leg akadályozott, autista. Gondos, féltõ és túlféltõ, lelkes szülõk, elhanyagoló és sebeket
ejtõ leszármazók. Családi nevelés és intézményi nevelés. Ahány gyermek, annyiféle
kibocsátó szubkultúra, annyiféle – sajátos – magánéleti és iskolai életút, szülõi elvárás,
pedagógusi és gyógypedagógusi attitûd a szeretet, elfogadás, befo ga dás, pedagógia és
gyógypedagógia, kultúránk öles kévéjében és sokszólamú kánonjai ban. 
A filmben gyermekek, szülõk és gyógypedagógusok szólalnak meg. Sok-sok órás

filmanyagból – tartalmi és terjedelmi kompromisszum árán – született meg az alkotás.
Mirõl szól? Szociológiai szempontokat, pszichológiai-szociálpszichológiai aspektu -
sokat, a közoktatási rendszer – aktuális – elemzési kategóriáit vagy a nagy társadalom
nyílt és rejtett üzeneteit vegyük sorba? Vagy dõljünk hátra a szabad gondolkodás
kényelmes karosszékében és halljunk, lássunk? A (dokumentum)film alkotói felnõtt -
ként kezelik a nézõt: hagyják, hogy értelmezzen és érezzen. Megerõsítsen és megkér -
dõjelezzen. Kérdéseket tegyen fel és válaszokat várjon. Vitatkozzon.
A filmet nagy figyelem kísérte. Taps, meghatódottság és csend követte. Vita nem.

Jóval elmúlt már dél, és noha a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának szép, ódon
épülete a figyelem ébrentartását szolgáló kellemes hõmérséklettel segítette a szakosztályi
ülés munkáját, mindenki tudta, hogy még egy elõadás szerepel a programban. A vitához
egyébként is olyan légkör szükséges, amelyben nem munkál nak félelmek. A félelem
megöli a demokráciát, tanította Bibó István. Egyre ritkábban vitatkozunk. 
A Bernáth Gábor és Kemény Péter által jegyzett elõadást Kemény Péter tartotta. A

jól strukturált elõadás míves fóliákkal mutatta be az Utolsó Padból Programot és eddigi
eredményeit a hallgatóságnak. Az elõadás anyaga a Gyógypedagógiai Szemle jelen
számában olvasható.

Szabó Ákosné dr.

Látásfogyatékos-ügyi Szakosztály
– Pécs, 2004. június 25. –

A Látásfogyatékos-ügyi Szakosztály idén is komoly érdeklõdés közepette tartotta meg
szakmai ülését.   A tanácskozás résztvevõit szeretettel köszöntötte, de nem tudott azon
részt venni Kincses Gyula nyugalmazott igazgató úr, Dr. Méhes József nyugalmazott
igazgató úr, Dr. Csocsán Lászlóné professzor asszony (Dortmundi Egyetem), Molnár
Béláné igazgató asszony, valamint Nagy Dénesné igazgató asszony – akinek újabb
igazgatói megbízásához ezúton is gratulálunk!

A szakosztály tagjai az alábbi intézményeket képviselték:

1. Vakok Óvodája, Általános Iskolája, Módszertani Intézménye, Speciális Szakis ko -
lája, Diákotthona és Gyermekotthona (Budapest)

2. Látásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai
Szolgáltató Központ (Budapest)

297



3. Dr. Kettesy Aladár Általános Iskola, Diákotthon és Pedagógiai Szakszolgálat
(Debrecen)

4. Látássérült Gyermekek Rehabilitációs és Oktatási Központja, Óvoda, Általános
Iskola és Kollégium (Pécs)

5. Látássérült Fiatalok Rehabilitációs Szakiskolája és Szakiskola (Pécs)
6. Gyengénlátók Általános Iskolája, Módszertani Intézménye és Diákotthona

(Budapest)
7. Éltes Mátyás Általános Iskola és Diákotthon (Miskolc)
8. Hallássérültek Óvodája, Általános Iskolája, Módszertani Intézménye és Diák -

otthona (Kaposvár)
9. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar Látássérültek Pedagógiája

Tanszék (Budapest)
10. A szakosztály programját Dr. Csobay Ildikó szemészorvos is megtisztelte rész -

vételével.
A résztvevõk létszáma 42 fõ volt, a viszonylag szûk szakmai körben ez tekintélyes
létszámnak ismerhetõ el. 
A szakosztály ülését Helesfai Katalin igazgató asszony vezette üléselnökként. Az

elõadások a Konferencia rendezõ gondolata köré csoportosultak: „Fogyatékosság
itthon és Európában”. 
Elsõként a „vendéglátók” közé sorolható Látássérültek Rehabilitációs és Oktatási

Központját képviselõ intézmény elõadóit, Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsát és Kissné
Gungl Beátát hallgathattuk meg. Elõadásukban tájékoztattak az óvoda és az iskola mû -
ködésérõl, kiemelten a korszerû, rugalmas szervezésrõl, a speciális feladatokról, a 
törvényi szabályozás változásait követõ új feladatokról. Az óvodások tekintetében
kiemelt jelentõségû a gondozás, az egyéni és csoportos foglalkozások, a speciális 
módszerek alkalmazása, az egészséges életmódra nevelés. Az iskola szolgáltatásai a
törvényi szabályozáson, a gyermekek egyéni igényein és a szülõi kéréseken alapulnak:
rugalmas csoportszervezés, egyéni szükségleten alapuló eszközellátás, pszichológiai –
szemészeti – gyógypedagógiai asszisztensi megsegítés, idegen nyelv, gyógytestne -
velés és informatikai oktatás, valamint habilitációs-rehabilitációs foglalkozások bizto-
sítása. Kollégiumukba 3-24 éves korú látássérülteket és más fogyatékosokat fogadnak
be, külön igény esetén hétvégére is biztosítanak elhelyezést. A kollégium épületét 
kifejezetten a látás- és mozgássérültek sajátos igényei szerint alakították. Az
alapfeladatokon túl sokszínû foglalkozásokat szerveznek: kézmûves, textil,
informatika, bõrtárgy-készítõ, sakk, sport, rajz, ének-zene és gyógynövénytermesztés
szakkörök mûködnek. Könyvtáruk gazdag és jól felszerelt, természetesen hangos -
könyvtár is van.
Hódi Mariann és Vargáné Mezõ Lilla egy különleges nemzetközi együttmûködésrõl

és ennek nyomán készült tanfolyami anyagról tartott elõadást. Dr. Csocsán László -
nénak köszönhetõen a budapesti gyengénlátók iskolája résztvett a Sokrates Program
keretében 2001-2002-ben elnyert EU-s FLUSS-pályázat kidolgozásában (FLUSS =
Fortbildung von Lehrkräften für Gemeinsamen Unterricht mit Sehgeschä digten
Schülern). A pályázat célja: tanfolyami anyag elkészítése a látássérültek integrált
nevelését, oktatását segítõ pedagógusok számára. Az anyag összeállításában né met,
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osztrák, holland, észt és magyar szakemberek vettek részt. Az elkészült dokumentum
magyar nyelven is megtalálható az Oktatási Minisztérium honlapján keresztül, illetve
a www.sfs-schleswig.de/fluss honlapon. Az elõadásban érdekes részleteket hallhattunk
a közös munkálkodásról: a szakkifejezések egyeztetési nehéz ségeirõl (a német nyelv
közelebb áll értelmezés szempontjából a magyarhoz, míg az angollal az egyeztetés
jóval nehézkesebb), a magyar fordítás pontatlanságairól (a projektvezetõ által megbí -
zott fordító nemcsak a szaknyelvben volt járatlan!), a pénz ügyi egyeztetés buktatóiról.
Az elkészült tanfolyami anyag a szemléletváltozást, a meg újulást, a még feldol go zat lan
szakterületek és a naprakész eredmények iránti figyelem növekedését eredményezték.
Lantos Éva elõadásában igen értékes kitekintést nyújtott a korai fejlesztés hely -

zetére, olyan országokat is említve, melyek gyakorlatáról nem, vagy alig volt isme -
retünk. Így hallhattunk a cseh regionális központokról, melyekben képzett korai fej -
lesz  tõk segítik ambuláns ellátási keretek között a családokat (egynapos konzultá ciókat
is szerveznek), segítik a gyermekeket, kölcsönzést biztosítanak segédeszközök és
szakirodalom tekintetében, és saját kiadványuk is van. Ukrajnában 2000-ben indult a
Látássérült Gyermekek Oktatási és Rehabilitációs Központjának (LEWENIA) szer -
vezése, mely többcélú, független intézmény: diagnózis felállítása, egyéni terv szerinti
fog lalkozás, habilitáció-rehabilitáció, felülvizsgálatok, a család segítése („mama-cso -
port”, egyhetes közös nyaralás), a látó társadalom tájékoztatása, konzultá ciók szerve -
zése a fõbb tevékenységek – azaz a fõ cél a „teljes ellátás”.  A munkát szakemberek
segítik, köztük orvos, pszichológus, pszichiáter is található. Az ellátottak száma 
rohamosan növekszik. Lengyelországban, Katowicében 1997-tõl mûködik a Spe ciális
Korai Fejlesztõ Központ, melynek azóta „alközpontjai” is szervezõdtek. „Mobil” korai
fejlesztésre törekednek: az otthoni fejlesztést szorgalmazzák. Így kiemelt az egyéni
fejlesztés, a szülõvel szoros együttmûködés, és a család „integ rációja”. Hollandia 
gyakorlatát hazánk gyógypedagógusai általában jól ismerik: a regionális centrumok
mûködésének ismerete sokat segített a hazai ellátási formák kialakításában. Az elõadás
befejezõ gondolatai a más országok gyakorlatának hazai hasznosítását elemezték: más
szakterületek és több szakember bevonása, funkcionális látásvizsgálat, a vizsgálati idõ
növelése, az esetismertetések gyakorítása, videoanyag készítése és felhasználása, a
„home-visiting” bevezetése, és a kölcsönzõrendszer kiépí tése célozandó (a szak osz -
tály vezetõ megjegyzése: a gyengénlátók integrációjá nak hazai gyakorlatában az elõ -
zõk javarésze megvalósított).
Somorjai Ágnes rendkívül színes elõadásában a Varsói Gyógypedagógiai Akadémia

által szervezett mozgástréner-képzésrõl hallottunk. Az elõadó elõzményként a 2002-
ben Frankfurtban tartott konferenciát említette, melynek nyomán a vakok iskolája
keresni kezdett olyan képzõ-központot, ahol a magyar gyógypedagógusok elsajátít hat -
nák a mozgástréneri ismereteket. Több, elfogadhatatlan árajánlat után Varsó jelent ke -
zett, vállalva 400 órás tanfolyam keretében 8 magyarországi gyógypedagógus kép zé -
sét. A tantárgyak és vázlatos tartalmuk az alábbi: 
– tájékozódás és közlekedés – diagnózis, fejlesztési terv, látó vezetõvel közlekedés,
ismeretlen terület feltérképezése, látásjavító eszközök használata stb. (250 óra), 

– mindennapos tevékenységek – tisztálkodás, étkezés, takarítás, fõzés, varrás, stb.
(100 óra), 
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– látásnevelés - környezetalakítás stb. (30 óra), 
– professzionalizmus – feladatanalízis, szakmai etikai kódex, és a praktikus tenni -
valók módosítása az egyénhez igazítva (20 óra).

A használatos dokumentációs rendszer – melyet a résztvevõk is megkapnak – amerikai
programon alapul. Az elõadásból megtudtuk, hogy a mozgástrénerek európai egye sü -
letet hoztak létre, melynek hazánk mozgástrénerei jelenleg megfigyelõ tagjai, késõbb
remélhetõleg végleges tagjai lesznek. Az elõadást látványos és meggyõzõ videofilm
színesítette.
A szakosztályvezetõ utólagos megjegyzése: köszönet illeti Helesfai Katalin igazga -

tónõt, aki lehetõvé tette, hogy az általa szerzett támogatásból a VERCS, valamint a
debreceni és a budapesti gyengénlátók iskolájának 1-1 gyógypedagógusa is hallgatója
lehet e kiváló tanfolyamnak! Továbbá: az elõadók közül Antonina Adamowitz Hummel
professzorasszonyt korábbi szakmai rendezvényekrõl is sokan ismerjük, Margorzata
Walkiewicz asszonyt és Janusz Preis urat kollegáink most ismerték meg. Mind -
hármuknak ezúton is köszönjük, hogy a magyar hallgatók a magas színvonalú képzést
megkapják! 
A szakosztályi program utolsó elõadását – mintegy keretbe foglalva a szakmai napot

– ismét a pécsi intézmény tartotta: Dr. Sebestyén Ibolya és Lebedy Mária az „Illatkert”-
rõl tájékoztatta a hallgatóságot. Az intézmény Európában a látássérültekkel foglalkozó
intézmények között egyedülállóan csodálatos kertet épített: a 300 növényfajt bemutató
kert hangulatot teremtõ díszkert és tankert is. A díszkert testet-lelket gyönyörködtet: az
év szinte minden szakában van virágzó-illatozó növény, melyek mellett-fölé egy
gyönyörû, védett, többszáz éves mogyorófa borul – az itt dolgozók büszkeségeként. A
kert megalapozott gyógypedagógiai célokat szolgál: tapasztalatszerzés, vizuális-
taktilis-akusztikus ingerek biztosítása.
A taktilis ingerhatások: a járófelület kialakítása (járólapok és folyami kavics válta -

kozása), valamint a növények felismerése morfológiai szempontok szerint.
Az akusztikus ingerhatások: szellõ, madárdal, háromféle csobogó hangot adó szökõkút.
Az olfaktorikus (szaglási) ingerhatások: tavasztól õszig virágzó növények, fûszer -

növények, gyógynövények.
Gusztatorikus ingerhatások: fûszerek, gyümölcsfák.
Az „Illatkertre” épülve az intézményben gyógynövény-szakkör is mûködik. Tan -

anya ga röviden: növényismeret, kerti növények ismertetése, szaporítás – ültetés - gon -
dozás, begyûjtés-szárítás, feldolgozás, felhasználás (teakészítés, fûszerolaj, fûszerecet,
illatzsák, masszázsolaj, illatos szappan és gyertya készítése). Távlati terveik a bõvítést
célozzák: illóolaj desztillálás demonstrálása, vizes és egyéb kivonások, valamint a
szakkörön túl szakmai képzés indítása.
Az elõadást gyönyörû fotók és videofilm bemutatása kísérte.
A szakmai tanácskozás rendkívül hasznos volt, a légkör baráti és egyben szakmai.

Javaslatokat idõ hiányában nem tudtunk megfogalmazni, de a résztvevõk csatlakoztak
a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskola Kar petíciójához.
Külön köszöntjük a XXXII. Konferencia szervezõit, megköszönve a kiváló 

programokat és körülményeket!
Jankó-Brezovay Pálné
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