
GYÓGYPEDAGÓGIA-TÖRTÉNET

25 éves a győri Bárczi Gusztáv Gyógypeda-
gógiai Intézmény és Gyermekotthon

Az országos fejlődés mögött lemaradva kezdődött meg a gyógypedagógiai
intézményhálózat kialakulása megyénkben. E folyamat jelentős állomása volt az
1977. március 7-én megnyílt  Foglalkoztató Iskola és Nevelőotthon Győrött,  a
Gőcze Géza u. 2. szám alatt. Az intézmény 3 óvodai és 4 iskolai csoportban 53 ta-
nulóval  kezdte  meg működését.  Ezzel  megvalósulhatott,  hogy külön iskolatí-
pusban teljesítsék tankötelezettségüket a debilis és imbecillis gyermekek. A to-
vábbiakban tiszta profillal működhetett mind a soproni, mind pedig a győri inté-
zet. Az igazi tanévkezdésig (1977. szeptember 1.) a tantestület tele lendülettel,
akarással kezdte meg a nevelő-oktató munka megszervezését. Ebben a hőskor-
szaknak számító időszakban a dolgozók (korra, nemre és végzettségre való te-
kintet nélkül) takarítottak, bútorozták be az egész intézetet. A szeptember már
20 fő óvodás, 147 fő iskolás, 3 fő óvodai és 17 iskolai csoportban kezdődött. A
gyermeklétszámból 33 fő volt állami gondozott. A nevelő-oktató munkát osz-
tályvezető-nevelőtanári  beosztással  kezdtük,  majd  ezt  felváltotta  a  tantárgy-
csoportos szerkezetű rend az 1978-79-es tanévben, melyet két gyógypedagógus
egy csoporton belüli  összehangolt munkája tett  lehetővé. Ebben a szerkezeti
formában tanítunk napjainkban is.

1985-ben indítottuk a 8. csoportot befejezettek részére a Munkára felkészítő
tagozatot.  A gyakorlati  foglalkozások zömét  termelőmunkára fordítottuk,  üze-
mekbe való kijárással, illetve bedolgozással. (Lenszövő, Mezőgép, Csipkegyár,
Kesztyűgyár, Keksz- és Ostyagyár, Nyomda) Az életre illetve munkára nevelést
segítette Cirkeli úti részlegünk, ahol kezdetben 20 fiatal elhelyezése vált valóra
családias környezetben. Ez a ház széleskörű társadalmi összefogás eredménye-
képpen készült. A későbbiekben a Készségfejlesztő Speciális Szakiskola mű-
helyproblémáit próbálta megoldani az épület. A lehetőség 2000 szeptemberétől
megszűnt,  miután  a  Gyógypedagógiai  Szolgáltató  Központ  költözött  oda.  A
szakiskolai tagozatunkon a szűkös körülmények ellenére komoly munka folyik
kosárfonás, szőnyegszövés és kismesterségek szakon.

Fontos szakmai szempont, hogy a munkára felkészítést minél alacsonyabb
életkortól kezdve, tudatosan végezzük. Célunk, hogy belátható időn belül létre-
hozzunk egy korszerű tanműhelyt eredményeink megtartása illetve továbbfej-
lesztése érdekében.
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Jelen tanévben is 3 csoport működik óvodánkban, ahol nevelési céljaink az
iskolai tagozatra lépés alapvető feltételeit szolgálják. Az iskolai részen 13 tanu-
lócsoport működik, valamint 3 készségfejlesztő speciális szakiskolai csoport.

Pedagógusaink,  asszisztenseink,  felügyelőink magas szintű szakmai  felké-
szültségét az elmúlt negyedszázad eredményei igazolják. Munkánkkal, eredmé-
nyeinkkel  igyekszünk méltón  képviselni  az  1991.  októberében felvett  Bárczi
Gusztáv nevet.

Hosszú évek óta nálunk töltik szakmai gyakorlatukat a Bárczi Gusztáv Gyógy-
pedagógiai Tanárképző Főiskola nappali, valamint levelező hallgatói.

Kivesszük részünket a helyi felsőoktatási intézmények gyakorlatszervezésé-
ből is, így itt töltik gyakorlataikat a szociálpedagógus-jelöltek, diplomás ápolók,
mentálhigiéné szakos hallgatók, illetve gyógypedagógiai asszisztensek is.

Az intézmény megnyitása óta tanulóink rendszeres résztvevői az országos
tanulmányi versenyeknek, kulturális fesztiváloknak, gálaműsoroknak. Szerep-
léseiket kollégáink céltudatosan, alaposan, szakmai és erkölcsi elkötelezettség-
gel készítik elő. A Koncz Dezső tanulmányi versenyeken becsületes helytállás-
sal és megalapozott tudással szép sikereket értek el gyermekeink. Színjátszóink
derűs és ihletett játéka, néptáncosaink, jazz-balettosaink összehangolt mozgá-
sa,  szavalóink,  mesemondóink  izgatottságától  átfűtött  előadásmódja  mindig
meghatott és maradandó pillanatokat szerzett a közönségnek. Tanulóink rajzai,
műalkotásai rendszeres szereplői a pályázatoknak, kiállításoknak.

A klasszikus zene gyöngyszemeiből válogató zenekarunk (ULWILA) neves
művészek műsoraiban kapott helyet több alkalommal is.  Városunk kulturális
életében megérdemelt  és megbecsült  szerepet  játszunk a mai napig.  Minden
meghívást örömmel vállalunk. Produkcióinkban igyekszünk valóban gyönyör-
ködtetni,  színvonalas  és  hiteles  élményt  nyújtani.  Sportversenyekről  érem-
esőkkel térünk haza. Ebben a tanévben megalakult „Esély” Sportegyesületünk is.
Ünnepélyeink (karácsony,  farsang,  nemzeti  ünnepek,  anyák napja)  meghittek,
bensőségesek.

Nyugdíjasainknak  és  régi  tanulóinknak  rendszeresen  találkozókat  szerve-
zünk, ahol felelevenítjük a közös élményeket. Kimaradt és jelenlegi tanulóink-
nak is örök emléket nyújtanak az iskolai kirándulások, táborozások, üdülések
(Győrújbarát, Gánt, Bakony, Tata, Komárom, Balaton). Gyermekeink képessé-
geinek  fejlesztését  szolgálják  a  különböző  szakkörök:  főző-,  kézimunka-,
barkács-, sportszakkör és a zenei foglalkozások.

1990 őszén jegyezték be alapítványunkat „Az értelmi fogyatékosok fejleszté-
séért” néven, amelynek célja minden olyan eszköz, módszer és lehetőség be-
szerzése, bevezetése, megszerzése, amelyek a ránk bízott gyermekek javát szol-
gálják.
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Fontos nevelési színtérként jelenik meg intézményünkben a Kollégium, illet-
ve állami gondoskodásban részesülő gyermekeink számára a Gyermekotthon.
Az itt dolgozó gyermekfelügyelők az egyre romló feltételek ellenére igyekeznek
mindent megtenni annak érdekében, hogy érzelmileg pótolni próbálják a csalá-
dot, vagy azt a miliőt, amit családjuktól sem kapnak meg.

Intézményünk nyitott gyermekközpontú volt egész eddigi működése során,
1977-től  Herbergerné Hegedűs Piroska vezetése alatt  éppúgy,  mint  1993-tól
napjainkig a saját vezetői tevékenységem idején is.

Mindennapi munkánk középpontja a ránk bízott sérült gyermek. Ahhoz, hogy
ezt a feladatot további hosszú kitartással, örömmel és lelki békével végezhessük,
ne feledkezzünk meg néhány fontos gondolatról:

Miért jó az nekünk,
hogy élnek közöttünk sérült, fogyatékos embertestvérek is?

Mert tükröt tartanak saját emberségünk elé. Tükröt, amelyben megnézhetjük,
megmérhetjük  segítőkészségünket,  gondoskodásunkat.  Tükröt,  amelyben
megcsillanhat  szeretetünk.  Minél  rászorultabb tartja  elénk a  tükröt,  annál  fé-
nyesebb lesz az. Minél több szeretetet sugárzunk feléjük, annál több keletkezik
bennünk, és ez adja meg a velük való foglalkozás kifogyhatatlan erőforrását.

Miért nem mondunk le róluk?

Márai Sándor szavaival a következőt mondhatom:

,,Egyáltalán nem biztos,  hogy az  emberiség legnagyobb erőfeszítéseit
a  tökéletes  birkózók,  a  hibátlan  gladiátorok  teljesítik  –  igen,  azt  hi-
szem,  a  satnyáknak  is  dolguk  van  a  világban,  s  talán  nem is  olyan
utolsó  feladat  az  ő  dolguk.  ...Talán  éppen  őket  szemelte  ki  az  élet
olyan hatalmas  feladatokra,  amelyek terhe alatt  a  gladiátor  megros-
kadna. A tarpeji szikla tehát soha nem megoldás. Az élet pontosabban
tudja,  mint  a  spártaiak,  kit  tart  meg  munkatársának  céljaihoz,  s  kit
dob el”.

Ezekkel a gondolatokkal ajánlom figyelmébe, kedves olvasó, intézményünk
25 éves évfordulóját,  kívánok minden kedves kollégának a mindennapokhoz
sok-sok örömet, fényes gyermekarcú tükröket, lelki békét és jó egészséget!

      Borsfai László
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