
benyújtott pályázatunk sikertelen volt, holott az ország egyetlen gyógypedagó-
giai  szakfolyóiratához  kértünk  támogatást.  Ez  és  más  elutasítások  azért  is
fájóak, mert a pályázatokhoz többezer forintos előzetes befizetési csekkmáso-
latot kérnek mellékelni. Meglehetősen igazságtalannak érezzük — egyetértve
a  főtitkári  beszámolóval  —,  hogy miközben  valamely  közösségnek  a  közjó
érdekében pénzre van szüksége, többezer forintot soha viszont nem látásra fizet
be, csökkentve szűkös pénzkeretét, és gazdagítva a nemes célok támogatására
pályázatot kiíró bankszámláját.

A gazdasági ügyekhez tartozóan viszont jóleső érzéssel nyugtázhatták a
küldöttek a Számvizsgáló Bizottság beszámolóját. Sáhó Erzsébet bizottsági tag
terjesztette elő a gondosan összeállított jelentést, amelyből az derült ki, hogy az
egyesület pénzügyi gazdálkodása körültekintő, megfelelő, és hogy a pénzügyi
adminisztráció kifogástalan. Mindezért a MAGYE titkárságát illeti köszönet,
kiemelten külön is Révay György kollégát, a MAGYE titkárát, aki nagy hozzá-
értéssel és fáradhatatlanul, kitűnően látja el ezt a feladatát.

A főtitkár az 1995. évi  feladatokról,  tervekről  szólva kiemelte  a GyEF
tagjaként  ránk  váró  tennivalókat,  az  Egerben  megrendezésre  kerülő  XXIII.
Országos Szakmai Konferenciával összefüggő teendőinket és a szakosztályok
tevékenységének továbbfejlesztésére irányuló erőfeszítéseket.

     Gordosné dr. Szabó Anna

SZAKMAI ÉRDEKVÉDELEM

Gyógypedagógus kamarák
a szakmai összefogásért

Közgyűlést tartott 1994. november 9-én a Budapesti és Pestkörnyéki Gyógy-
pedagógus Kamara Budapesten, a dr. Török Béla általános iskola és diákotthon
épületében.

A közgyűlést szakmai programmal kötötték egybe és a kamara tagjain kívül
minden gyógypedagógust szeretettel hívtak és vártak.

A szakmai program keretében a gyógypedagógia helyzete a közoktatáspoli-
tikai változások tükrében címmel  dr. Illyés Sándor egyetemi tanár, a Bárczi
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Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola főigazgatója tartott vitaindító
előadást.

Mind az előadás, mind az azt követő tanácskozás középpontjában elsősor-
ban a Parlament által tavaly elfogadott közoktatási törvény módosításával és a
készülő Nemzeti Alaptantervvel (NAT) összefüggő vitás kérdések álltak.

A véleményem szerint nagyon jó légkörben zajló összejövetelen számos
fontos, itt természetesen nem részletezhető gondolat fogalmazódott meg. Vé-
gülis a jelenlévők önmaguknak adták fel a leckét: a különböző gyógypedagógus
társulásoknak (kamaráknak, egyesületeknek, érdekképviseleti szervezeteknek
stb.) mielőbb meg kell állapodniuk az ún. szakmai alapkérdésekben. Pl. milyen
új terminológiát ajánl a szakma, vagy az elmúlt években kiérlelt, kialakult és pl.
a közoktatási törvénybe bekerült álláspontok közül melyek vállalhatók továbbra
is,  melyek  helyett  kívánatosak  újak,  továbbá  megnyugtatóan  tisztázottak-e  a
gyógypedagógusi kompetenciák és ezeket hogyan kívánjuk érvényesíteni és
garantálni stb.

Mindezzel  jól  egybecsengenek  a  már  működő  kamaráknak  a  „Megyei
Gyógypedagógus Kamarák és Egyesületek Országos Szövetsége” létrehozására
tett eddigi lépései.

E szövetség előkészítő bizottsága a MAGYE tagságához is nyílt  levéllel
fordult, amelyet az 1994. évi (Kőszegen megrendezett) XXII. Országos Szak-
mai Konferencián a MAGYE főtitkára közzé is tett. Levelükben céljaikat így
summázzák:

— a hivatásrendi kamara megalakítása és majdan az ezzel járó törvényi
jogok gyakorlása;
— a szövetséget alkotó gyógypedagógiai szakmai szervezetek (kamarák,
egyesületek, szövetségek) szakmai érdekképviselete;
— a gyógypedagógia szakmai kompetenciájának érvényesítése érdekében
a gyógypedagógiai etikai kódex és az országos szakmai névjegyzék létre-
hozása.

A nyílt levél záró bekezdései az alábbiak:

„Ez  az  országos  szövetség  nyitott,  minden  — a  céljával  egyetértő  —
szervezet együttműködését várja.
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a nagy múltú MAGYE-val hatékony és
eredményes együttműködés alakuljon ki.”

Az úgy tűnik minden érdekelt fél részéről igényelt, őszinte együttműködésre
nagyon nagy szüksége van a szakmának!

G. Sz. A.
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Megalakult a Speciális Szakiskolák
Országos Egyesülete

Az 1992. november 19-én, Balassagyarmaton megrendezett országos szak-
mai tanácskozásunk kifejezte egy országos szakmai érdekvédelmi és koordiná-
ciós szervezet létrehozásának szándékát.

Ez a szándék az 1994. április 28-30. közötti budapesti tanácskozáson
konkretizálódott.

Ennek indoka, hogy a résztvevők szükségesnek tartják a folyamatos kapcso-
lattartást, a speciális szakképzést fejlesztő közös kezdeményezések képvisele-
tét, a követelményrendszer egységesítését és az érdekvédelmet.

A törvényalkotók elismerést kiváltó nagy lépést tettek a balassagyarmati
tanácskozás ajánlása alapján a fogyatékosok képzésének törvényi elkülö-
nítésével. Ugyanakkor a képzés tartalmi, formai és szervezeti keretei még
nincsenek markánsan meghatározva.

Problémát jelent az is, hogy az egyébként általunk is helyesnek tartott,
elkülönített  képzésben  nincs  megoldva  azoknak  a  jelentős  hátránnyal
induló, szociális helyzetük és életkörülményeik miatt a többi tanulóval
együtthaladni képtelen tanulóknak a  képzése,  akik az NSZI tematikái
szerint lényeges előrelépésre voltak képesek. A számukra biztosított pozi-
tív diszkriminatív képzési rendszer 1996-tól gyakorlatilag megszűnik.

1994. június 2-án Káptalanfüreden alakult meg az egyesület 56 intézményi
alapító jelenlétében, de legalább ennyi intézmény jelezte szándékát az együtt-
működésre.

Célként a problémák megfelelő fórumokra juttatását,  a szakmai érdekek
képviseletét, a „közös gondolkodás” koordinálását, szakmai, kulturális, sport-
versenyek szervezését, adatbank létrehozását határozta meg az alapító közgyű-
lés.

Az egyesület elnöke  Arató János,  a Balassagyarmati Szakmunkásképző
Iskola igazgatója lett. (Elérhető tanévben a 06/35/311-600-as telefonon.)
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Szakmai alelnök: Kerekes Ferenc, tornanádaskai igazgató. (Tel.: Tornaná-
daska, 2.)

Szervezési alelnök: Rába István, kőszegi igazgató. (Tel.: 06/94/360-206.)
Egyesületi titkár: Isaszegi Mária, Budapest, XI. kerületi Speciális Szakis-
kola. (Tel.: 06/1/181-0153.)

Az elnökség tagjai:

Palánczné Német Zsuzsa, Bp., XI. (tel.: 06/1/181-0153), aki a gazdasági
vezetői teendőket látja el és az adatbázist gondozza,

Óbert Béláné, bajai igazgatónő (tel.: 06/79/321-508), aki a nemzetközi
kapcsolatokért és a szakmai versenyekért felelős,

dr. Vajda Jenőné, enyingi tagozatvezető (tel.: 06/22/372-221); a szociális
hátrányokkal  küzdő  tanulókkal  foglalkozó  intézményeket  képviseli  az
elnökségben.

Az  elnökség  tagjai  egymást  váltva  a  tanévben  a  Budapest,  XI.  kerületi
Speciális  és  Háziasszonyképző  Iskolában  (1116.  Fehérvári  út  188.)  minden
hónap utolsó előtti hétfőjén, 10-13 óráig félfogadást tartanak.

Várjuk a célhoz csatlakozni kívánó intézmények és magánszemélyek jelent-
kezését is a fenti címen.

Adatbázisunk létrehozásához szükségünk lenne minél több elfogadott vagy
kimunkálás alatt  álló tematikára. Fontos, hogy a tematikát elküldők jelezzék,
milyen  forgalmi  korlátozás érvényes  az anyagra (pl.:  csak térítés  ellenében
továbbadható  stb.).  Elfogadunk  beszerzési  cím mellett  kivonatot  is  egy-egy
tematikából. Szívesen közvetítünk szakmai anyagok, tankönyvvázlatok cseré-
jében. Várjuk, hogy a szervezethez csatlakozni kívánó intézmények jelezzék
gondjaikat, problémáikat, a megfelelő érdekvédelmi tevékenység kimunkálásá-
hoz.

Székhelyünk: Budapest, XI., Fehérvári út 188. 1116.

Kerekes Ferenc
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