
A rendezvénysorozat nem múlik el nyomtalanul, hiszen eseményeit, élményeit nem -
csak az emlékezetünkben hordjuk, hanem a szépen kivitelezett könyvben is. A „Száz esz-
tendő a mozgáskorlátozott gyermekek szolgálatában” címet viselő kiadvány (szerkesztette:
Bán Éva – Nádas Pál – Okányi Andrea – Tarnói Gizella, kiadta: Mozgásjavító Általános
Iskola és Diákotthon, Budapest, 2003) tulajdonképpen egy sorozat harmadik kötete, hiszen
a 90. évfordulóra megjelent „Kilenc évtized a mozgáskorlátozott gyermekek szolgálatában
(Szerk.: Nádas Pál, DFC Kiadó, Budapest, 1993), majd öt évvel később a „Kilencvenöt év
a mozgáskorlátozott gyermekek szolgálatában” (szerk.: Derera Mihály, Dimenzió+3
Stúdió, Budapest, 1998) című könyvek is az iskola történetét dolgozzák fel. 

A most frissen megjelent könyv nem tartalmaz ismétléseket, megismerhetjük a kezde-
teket a korabeli dokumentumok gazdag tárának felsorakoztatásával, az iskola specifiku-
mainak kialakulását és a szakmai háttér fejlődését: pl. a mozgásnevelés, a halmozottan
fogyatékos mozgáskorlátozottak nevelése-oktatása, a szomatopedagógia mint új szakma
fejlődését, valamint az iskolai élethez tartozó különleges események élménybeszámolóit:
pl. Sonnenzug, Játék határok nélkül. 

Nagyon izgalmas olvasmányokat tartogat a „Visszaemlékezések” című fejezet, volt
diákok és tanárok számolnak be a negyvenes évektől a hetvenes évekig az iskola életéről.
Beszámolóik nagyon személyesek és visszatükröződik bennük az adott kor hangulata, megis-
merhetjük egy-egy történelmi esemény emberközeli tapasztalatait egy bentlakásos gyermek-
intézmény életén keresztül. Ugyanilyen szívet melengetőek a mai gyermekek vallomásai is. 

A centenáriumi rendezvénysorozat után is aktuálisnak érezzük, hogy e helyről is továb-
bi sok örömet és sikert kívánjunk az iskola minden diákjának és dolgozójának, hogy a
következő száz évben– a kor kihívásainak megfelelően – olyan intenzív fejlődést tudjanak
megvalósítani, mint amennyit az első száz év munkája során tapasztalhattunk.

Márkus Eszter

Gyógypedagógiai konferenciák a pozsonyi
komensky egyetemen

Képzéssel a halmozottan fogyatékosok integrációjáért címmel a pozsonyi egyetem
pedagógiai karán 2000 januárjában, majd 2001. december 22-én nemzetközi szakmai
konferenciát tartott a speciális pedagógiai tanszék, amelynek munkatársai szoros
kutatási és együttműködési kapcsolatokat ápolnak a hazai gyógypedagógus képzésben
dolgozókkal. 

A decemberi konferencián a plenáris előadások mellett cseh, és magyar szerzők is
szerepeltek. Vašek Štefan professzor, a tanszék vezetője a halmozottan sérültek peda -
gógiájának helyét és jelentőségét körvonalazta a speciális pedagógia rend szerében.
Požár, Ladislav, a nagyszombati egyetem pedagógiai karának professzora nálunk is
folytonosan napirenden lévő témát, a gyógypedagógiában használt alapfogalmak, mint
a fogyatékos egyén, egészségkárosodott egyén, speciális szükségletek, a pato pszi cho -
lógia és a fogyatékosok pszichológiája értelmezését tárgyalta. Vančová, Alica docens
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asszony a halmozottan sérültek képzésének sajátosságait elemezve kiemelte a funk -
cionális diagnosztika, az egyéni fejlesztési program, a fejlődési serkentés, valamint a
nevelési rehabilitáció szerepét. Hozzá kapcsolódott Vitková, Marie a brünni Masaryk
Egyetem pedagógiai karának tanára és Márkus Eszter (Magyarország) előadása.
Plenáris előadásban szerepelt Habšudova, Magdaléna bemutatása azokról a speciális
eszközökről, amelyeket a halmozottan sérültek nevelésében, rehabilitációjában alkal -
mazni kell, valamint Hauskrechtová, Viera, a szlovák iskolaügyi minisztérium mun -
katársának beszámolója a gyógypedagógiai tanácsadás lehetőségeiről.

„A halmozottan sérültek nevelése és oktatása, mint az integráció eszköze” című
részben szóltak a többségi iskolába integrált fogyatékos gyermekek szociál pszicho -
lógiai jellemzőiről (Kundrátová, Bronislava), a munkarehabilitáció eszközeiről
(Pikálek, Štefan, docens) az informális és kommunikációs technikák alkalmazásáról
(Gregušová, Hedviga), a nonverbális eszközök tanításban való szerepéről (Kövérová,
Lubica), valamint az úszás oktatás lehetőségeiről a halmozottan sérültek iskoláiban
(Jarembáková, Larisa). Néhány szerző foglalkozott a gyógypedagógiai tanácsadók,
sza badidő központok feladatával és helyével a halmozottan sérültek képzési folya ma -
tában, integrációjában.

A szakmai szeminárium résztvevői az elhangzott előadások alapján problémákat
vetettek fel, és ezek megvitatása nyomán javaslatokkal is éltek. Ilyen javaslat volt,
hogy javítani kell a jogi szabályozásokon, szükséges alkalmazni a teammunkát a szak -
emberek körében, bővíteni kell a segédeszközök körét, a tájékoztatást a szakemberek
és szülők között.

A résztvevők megegyeztek abban, hogy a problémák megoldása érdekében szük -
ség lenne találkozókra mindama szakterületek, szakmai csoportok (oktatás, egész ség -
ügy, államigazgatás, körzeti hivatalok, pszichológusok és szülők) képviselői között,
akik ezen állapotokkal találkoznak, és ezekre a megbeszélésekre az érintett felnőtt
fogyatékosokat is meg kellene hívni.

A másik nemzetközi konferencia témája: „az értelmi fogyatékosság interdis -
ciplináris nézőpontból” címet viselte, rendezője a speciálpedagógiai és az értelmi
fogyatékosok pedagógiájával foglalkozó tanszék volt. A gyógypedagógiai szakem be -
re ken túl más tudományterületek képviselőit is meghívták előadónak. Ezzel lehe tő sé -
get teremtve az ismeretek és tapasztalatok cseréjére, az interdisciplináritás kihangsú -
lyo zására. Jelentősen hozzájárult a rendezvény színvonalának emeléséhez a pozsonyi
karral kapcsolatban álló külföldi szakemberek részvétele Csehországból Brünnből és
Olomoucból, Lengyelországból, Krakkóból és Katowicéből, valamint Magyaror szág -
ról, Budapestről. 

A bevezető előadást Vašek, Štefan tanszékvezető egyetemi tanár, dékán helyettes
tartotta az értelmi fogyatékosság interdiszciplináris megközelítéseiről. Ehhez csatla -
kozott Hatos Gyula beszámolója arról, hogy Magyarországon milyen új adatokkal erő-
sítik meg az értelmi akadályozottság interdiszciplináris értelmezését. Stankowski,
Adam, docens  a katowicei Slaski Egyetem tanára a pszichológia világá ból a diagnó-
zis és a diagnosztika összefüggéseit elemezte. Az orvostudomány területéről Šramka,
Miron professzor a mentális retardáció jelenségének leírásában az idegsebészet hozzá -
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járulását elemezte. Škodacek, Igor az értelmi fogyatékosság gyermekpszichiátriai
megközelítési formáiról beszélt.

Mulpachr, Pawel docens (Brünn) az értelmi fogyatékosság állapotát vizsgálta a
szociális munka tapasztalatai alapján. Wolska, Danuta (Katowicei pedagógiai 
akadémia gyógypedagógiai tanszéke) az értelmi fogyatékos felnőttek felkészítését,
autonómiájuk fejlesztését, mint a rehabilitációs munkahelyek legfontosabb feladatát
vizsgálta a társadalomba való belépésre. Pipeková, Jarmila (brünni egyetem) az 
oktatást és nevelést, mint az értelmileg akadályozottak szocializációjához szükséges
előfeltételt elemezte a cseh kutatások tükrében. Ludiková, Libuše az olomouci egyetem
speciálpedagógiai tanszékének docense a számítástechnikát, mint az értelmi fogyaté-
kosok életminőségének javítására szolgáló egyik módszert írta le. Tisovicová, Antónia
a speciálpedagógiai tanszék oktatója a viselkedési zavarok - a mindennapi élet prob-
lémái címmel tartott előadást. Gregušová, Hedviga a pozsonyi egyetem mentális
fogyatékosok pedagógiája tanszék munkatársa az interdiszciplinaritás, a művészet és
az értelmi fogyatékosság összefüggéseit, mint nevelő, terápiás, rekreációs hatást
vázolta többféle összefüggésben, 

A konferencia előadásait két kötetben, szöveggyűjtemény formájában a pozsonyi
Komensky Egyetem pedagógiai kara a szakemberek szélesebb köre, valamint a gyógy-
pedagógiai szak hallgatói számára kiadta, azzal a reménnyel, hogy a benne megjelenő
gondolatok elősegítik az értelmi fogyatékosok életminőségének javítását.  

(Edukáciou k integrácii  viacnásobne postihnutych deti. Zbornik prispevkov z
odborného seminára z cyklu: Výchova a vzdelánie znevýhodnených deti. Red.:
Magdaléna Habšudová, Alica Vancová. Iuventa, Bratislava, 2001. p.157.

Mentálne postihnutie z interdisciplinárneho aspektu. Zbornik z odborného semi-
nára s medzinárodnou úcascou. Red.: PaedDr. Hedviga Gregušová, CSc. Pedagogická
fakulta UK. Bratislava, 2002 p.112)
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