
10 éves a vakok Batthyány László
Gyermekotthona Római Katolikus
Óvodája, Iskolája

1982-ben nyithatta meg kapuit  egy olyan egyházi  intézmény,  amely részben
felvállalhatta azoknak a halmozottan sérült  gyermekeknek a nevelését,  melyet  a
vakok általános iskolája valamilyen okból (elsősorban csatlakozó mozgássérülés
miatt) nem tudott a helyi adottságokból eredően ellátni.

Ez év szeptember 18-án 10 órára a XII. kerületi Mátyás király úti otthonukba
hívta  közös  ünneplésre  az  érdeklődőket  az  ott  dolgozók  lelkes  kis  csapata  és
növendékeik.

Az ünnepség  Fehér Anna igazgatónő és  Takács Nándor székesfehérvári  me-
gyéspüspök bevezető szavaival vette kezdetét.  Helesfai Katalin, a vakok iskolája
igazgatónője és  dr. Méhes József főiskolai tanár, a MAGYE elnöke köszöntötte a
10  éves  intézményt.  A végzett  növendékek  közül  Rados  Mihály személyesen
köszöntötte volt iskoláját. Horváth Jenő levélben, Bondár Gyöngyi pedig hangsza-
lagon üdvözölte a jubiláló közösséget. Az egybegyűltek megcsodálhatták a jelenleg
ott nevelt gyermekek műsorát, feledhetetlen zongorajátékát, s a vendég gyermekek
táncát.

Délután a Szent Ferenc sebei templomban hálaadó szentmisén mondtak köszö-
netet mindazért, amit az elmúlt évtizedben kaptak és adhattak.

Szeptember 21-én 14 órától kezdődően az Otthon és a Magyar Gyógypedagó-
gusok Egyesületének Látásfogyatékosságügyi Szakosztálya 3 délutánon keresztül
szakmai programmal is emlékezetesebbé tette az évfordulót.

Az első napon  Fehér Anna:  „Otthonunk 10 év távlatából” című előadásában
ismertette meg a hallgatóságot az intézmény létrejöttének körülményeivel, az ott
folyó nevelő-oktató munkával, örömeikkel, nehézségeikkel.

Dr. Kozmáné dr.  Kutschera Gabriella az Otthon 10 éves fennállása alatt  ott
nevelt  gyermekeket  mutatta be szemészeti,  mozgási,  értelmi,  hallási  sérülésüket
figyelembe vevő csoportosítás alapján a „Növendékeink a gyermekorvos szemé-
vel” címmel. Kiemelte azokat a nehézségeket, melyek a gyermekek orvosi ellátása
során jelentkeztek, megemlítve az épekhez szokott orvosok kezdeti idegenkedését
is.  Hangsúlyozta az ott  dolgozók közti  információáramlás fontosságát az orvosi
ellátás elősegítése, kiegészítése szempontjából.

A következő előadás a „Retrolentális Fibroplasia” okaiba, a szemész teendőibe
engedett betekinteni  dr. Vén Emőke tolmácsolásában. A jelenlévők körében felve-
tődő kérdések - az orvos feladatára vonatkozóan - élénk vitát váltottak ki, hiszen
köztudott, hogy a látássérült gyermekek nagy százalékánál e kórforma figyelhető
meg, s számuk sajnos az utóbbi években sem mutat csökkenő tendenciát. Megfe-
lelő  műszerezettség  hiányában  a  koraszülött  babákat  változatlanul  fenyegeti  a
retrolentális fibroplasia veszélye.
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Hasonlóan nagyszámú szakember és érdeklődő jelenlétében kezdődött meg a
második szakmai nap.

Elsőként  Kovács Krisztina számolt be a Látássérültek Oktatását Segítő Nem-
zetközi Bizottság 1992 nyarán Thaiföldön, Bangkokban rendezett konferenciájá-
ról.  (az  előadás  teljes  szövegét  folyóiratunk  ugyane  számában  olvashatjuk  a
Tanulmányút, tapasztalatcsere rovatban.)

Mónus Viola: „Amerikai tapasztalatok a halmozottan sérült látássérültek okta-
tásáról” c.  előadásában egy éves tanulmányainak tapasztalatairól,  eredményeiről
szólva hangsúlyozta az egyénre szabott fejlesztési tervek fontosságát, a gyerme-
kekkel foglalkozók állandó együttműködésének szükségességét. Betekintést nyúj-
tott a bostoni intézet személyi és tárgyi ellátottságába, a különféle terápiás foglal-
kozások menetébe, az egyéni fejlesztő programok felépítésébe, a szenzomotorikus
integrációba stb. Mondanivalóját diakockákkal illusztrálva hozta közelebb a meg-
jelentekhez. Az előadó által összegyűjtött és bemutatott, fordításra váró szakiro-
dalom hasznos segítőjévé válhat a halmozottan sérült gyermekekkel foglalkozók-
nak.

Dr. Csocsán Lászlóné a szakirodalom alapján ismertette a többszörösen sérült
látási  fogyatékosok  diagnosztikájával  és  rehabilitációjával  foglalkozó  külföldi
intézményi  modelleket,  speciális  eszközöket  és  módszereket:  „A halmozottan
sérültek gyógypedagógiájának elméleti kérdései” címmel.

A szakmai  program befejező  napján,  1992.  szeptember  23-án  került  sor  az
Otthon dolgozóinak a gyakorlati életből merített előadásaira.

Furka  Krisztina az  „Oktatási  nehézségek  a  halmozottan  sérültek  heterogén
gyermekcsoportjában” c. előadásában bemutatta az általa vezetett csoport össze-
tételét  életkor,  társuló  fogyatékosság  szempontjából.  Bemutatta  egyénre  szabott
órarendjüket, s szólt a heterogenitás okozta előnyökről, hátrányokról is.

„Gondozási feladatok: kiszolgálás vagy önkiszolgálás?” címmel  Fetter Vero-
nika mondta el ezirányú észrevételeit néhány gyermek fejlődésmenetének bemu-
tatásán keresztül. Kiemelte az Otthon és a szülői ház együttműködésének fontos-
ságát, hiszen több hónapi munkájuk eredménye válhat semmissé, ha az önkiszol-
gálás  valamilyen  fokára  eljuttatott  gyermeket  hazakerülve  ismét  kiszolgálják,
kényeztetik.

Medveczky Ádámné Geszler Júlia, Kárpáthy Tünde és  Borzási Hajnalka szá-
molt be a növendékek zenei neveléséről, hangszeres oktatásukról és a kántorkép-
zésre való sikeres felkészítő munkájukról. Az eredményes zenei nevelésről már a
megnyitó ünnepségen is tanúskodtak az elhangzott zongoradarabok előadói.

Trunkhahn Judit a gyermekek munkáinak, a használt eszközök bemutatásának
kíséretében nyújtott  betekintést  a  „Kézimunkatanítás -  munkára felkészítés” rej-
telmeibe.  A különféle  szövési  technikákkal  készített  munkadarabok önmagukért
beszélnek  -  a  hasznos  időtöltésen  túl  fejlesztik  a  gyermekek  kézügyességét,
figyelmét, emlékezetét, állóképességét, s a jövőbe tekintve elfoglaltságot is jelent-
hetnek számukra.

Kohári  Emese emlékezetes  kirándulások,  közös  ünneplések  örömteli  perceit
villantotta fel videofilm vetítésének kíséretében „A szabadidő hasznos kitöltése -
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ünnepi  pillanatok”  c.  előadásában.  Jó érzés  volt  látni  a  boldog gyermekarcokat
lovaglás, kirándulás, önfeledt játék, egymás köszöntése közben!

A 10 éves évfordulót a szakmai konferencia tartalmassága mellett Fehér Anna
és munkatársai kitűnő rendezése és szívélyes vendéglátása tette emlékezetessé.

DR. FÖLDINÉ ANGYALOSSY ZSUZSANNA

Hírek

A MAGYE Logopédiai Klubjának
1993. évi első félévi programja

(Helyszín: Budapest, VII., Damjanich u. 41-43. „C” épület, V. emelet)

Január 23-án (szombaton) 9.30 órakor
Baghy-Bátor Teréz és Németh Éva:
A stressz okozta tanulási nehézségek leküzdésének módszere

Február 27-én (szombaton) 9.30 órakor
Dr. Marton Éva:
A Delecato-módszer

Március 27-én (szombaton) 9.30 órakor
Bittera Tiborné:
A megkésett beszédfejlődés terápiája során előforduló problémák, nehézségek

Április 24-én (szombaton) 9.30 órakor
Dékány Judit:
Beszélgetés a dyscalculiáról

Május 29-én (szombaton) 9.30 órakor
Mácsainé Hajós Katalin és dr. Tarkovács Ágnes:
A szülőcsoportok tapasztalatairól

CORTIVO ERZSÉBET
Klubvezető
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