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Universität Dortmund Fakultät Rehabilitationswissenschaften
Rehabilitation und Pädagogik bei Blindheit und Sehbehinderung

Beszámoló egy konferenciáról: „Qualitäten“.
XXXiii Kongress der Blinden- und Sehbehin -
dertenpädagoginnen und- pädagogen 04 - 08.
august 2003. universität dortmund

DR. CSOCSÁN EMMY

A Dortmundi Egyetem volt a színhelye a 2003. augusztus 4-e és 8-a között meg -
rendezett XXXIII. Blindenlehrerkongress eseményeinek.

A vakokat tanító szakemberek első találkozóját Bécsben rendezték 1973-ban. A
Blindenlehrerkongress azóta is rangos, elismert szakmai fórum Európában. A
Bericht -ek, amelyek az ott elhangzó referátumok teljes szövegeit vagy rövidített
összefoglalóit tartalmazzák, fontos szakirodalmi források a német nyelven olvasó
szakemberek és érdeklődők számára. 

Az első konferencián és az azóta megrendezésre került harminckét szakmai fóru-
mon a német nyelvű országokon kívül olyan európai előadók és szakemberek is részt
vettek, akik német nyelven kutattak, közöltek vagy tanítottak. 

A Dortmundban megrendezett ötnapos szakmai találkozó több szempontból is
egyedül álló a maga nemében. A közel 800 résztvevő a látássérültek rehabilitációja
és a pedagógia valamint társtudományterületeinek szinte valamennyi tevé keny ségi
színterét képviselte.

A konferenciát a hagyományos intézmény, a vakok és gyengénlátók gyógy -
pedagógusainak szövetsége, a VBS (Verein der Blinden- und Sehbehinder ten -
pädagogen und –pädagoginnen) rendezte. Partnerei ezennel nem egy nagy rehabili -
tációs intézmény, hanem a Dortmundi Egyetem és Észak-Rajna Vesztfália Tarto mány
valamennyi látássérülteket nevelő-oktató és képző iskolái voltak. 

A rendezvény védnökségét Peer Steinbrück Észak-Rajna Vesztfália minisz -
terelnöke vállalta. 

A konferenciát előkészítő testület a „Minőségek” kifejezéssel, mint mottóval, azt
a szándékát fejezte ki, hogy a szakmai találkozó célja, bemutatni a különböző
működési területek munkáját, és azokat az érintett tudományok területén elért ered-
ményekkel és a megváltozott gyakorlati társadalmi, politikai és szakmai igényekkel
összevetni. 
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A konferencián 5 plenáris, a szekció üléseken 120 nagy előadás (90 perces), 15
tíz perces előadás hangzott el. Az előadások nagy része a központi témához kap -
csolódó megtervezett tematikus csoportokba tagolódott, így – többek között: A
látássérültek rehabilitációja és pedagógiája, mint változó rendszer; az integráció –
inklúzió; a korai fejlesztés; iskolai nevelés-oktatás; szakmai képzés; rendszer-kísérő
tevékenységek; szolgáltatások (low-vision, O&M, médiák, segédeszköz, önren-
delkező életvezetés stb.); diagnosztika; észlelés; a többszörösen sérültek rehabilitá-
ciója és pedagógiája; időskorú gyengénlátás problémái; képzés; továbbképzés stb. 

A posztereken iskolák, rehabilitációs intézmények, a kiállításokon cégek mutat-
ták be tevékenységeiket, segédeszközeiket és a legújabb elektronikus készü lékeiket.

A dortmundi egyetem professzorai, a dr. Renate Walthes és dr. Emmy Csocsán
által vezetett projekteket tudományos munkatársak, doktoranduszok és egyetemi
hallgatók mutatták be. 

A konferencia harmadik napjának estjén adta át az egyetem rektora a kitüntető
tiszteletbeli egyetemi tanár címet dr. Lea Hyvärinen szemorvosnak, akinek a gyer-
mekszemészet területén kifejtett nemzetközi tevékenysége, kutató és gyakorlati
munkája világszerte ismert és elismert.  A Dortmundi Egyetem szenátusa ezzel is
elismerését fejezte ki Lea Hyvärinennek a látássérültek pedagógiája és rehabilitá-
ciója területén dolgozó munkatársaival folytatott sokoldalú együttműködése és a
hallgatók oktatása területén szerzett érdemeiért. 

A magyar kollégákat a konferencián az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypeda gógiai
Főiskolai Karának és a Látásvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizott -
ságának munkatársai, valamint a vakok budapesti iskolájának tanárai képviselték.
Dr. Földiné Angyalossy Zsuzsa és Fótiné Hoffmann Éva az iskolai integráció
története és helyzete napjainkban Magyarországon témában tartottak előadást;
Helesfai Katalin összeállítása a vakok iskolája múltját és jelenét, szakszolgáltatási
rendszerének működését és a jövő terveit mutatta be. Ugyancsak nagy érdeklődést
váltott ki az intézmény tevékenységét bemutató poszter.

A DoBus, az egyetem fogyatékossággal és krónikus betegséggel élő hallgatóinak
megsegítését végző intézeménye munkatársainak közreműködésével a konferencia
megnyitására készült el a campus környékének és az épület belső helyiségeinek az
akadálymentesítése. 

A konferencia előkészítésében és lebonyolításában nagy szerepet vállaltak a
látássérültek rehabilitációja és pedagógiája két szakirányának hallgatói. ők ügyelték
az előadótermeket, azok programjait, biztosították és kezelték a médiákat,
fényképfelvételeket készítettek. Segítséget nyújtottak az előadóknak, igények szerint
tájékoztatták, kísérték a résztvevőket. Árulták a konferencia-logokkal ellátott emlék-
tárgyakat és dokumentálták a szakmai eseményeket. A „dokumentációs“ team a kon-
ferencia záróeseményére a négy nap szakmai történéseit és keretprogramjait bemu-
tató videó-összeállítást készített. A különböző fórumokon elhangzott előadások,
workshop-ok írásbeli összefoglalását a ´blind-sehbehindert´ szakmai folyóirat
különszámban jelenteti meg. A szakmai találkozó teljes anyaga CD ROM alakjában
is elérhető lesz az érdeklődők számára.
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