
BemuTaTKOzuNK

Gyengénlátók módszertani Központja

a Gyengénlátók általános iskolája, módszertani intézménye és diákotthona a
gyógypedagógia „fiatal” szakterületét képviseli: a vakok közel két évszázados
intézményében a gyengénlátók oktatása 1928-ban indult. a magyar történelem
kiemelkedően jeles évében, 1956-ban kapott megbízást Dr. Tegyeiné Ábel Vilma
gyógypedagógiai tanár az önálló iskola megszervezésére.

Csepelen, egy kellemes, de diákotthonos iskolának valójában alkalmatlan családi ház-
ban jött létre Magyarországon az első „Csökkentlátók Általános Iskolája és
Nevelőotthona”. Nemcsak a ház volt „családi”, de az ott kialakított légkör is családias
volt. Az 1957-től kezdő gyógypedagógusként itt munkát vállaló, s napjainkban is az
intézményben dolgozó Paraszkay Sára sokat tud mesélni – és mesél is – a „hőskorról”.
Hőskor volt ez a szó szoros értelmében: mit, miből, milyen eszközzel és hogyan kell
tanítani a csökkentlátó gyermekek iskolájában? Ugyanazt és ugyanúgy, mint az általá-
nos iskolában? Ugyanazt de másképp? Másféle tananyagot? Hogyan kell és lehet lát-
hatóvá tenni a világot a kisdiákok számára? Kik a csökkentlátók? Stb, stb,
stb…„Csak” ennyi volt a kérdés! És az új intézmény megadta a válaszokat, olyan jól
megalapozva azokat a szaktudományok és a gyógypedagógiai gyakorlat oldaláról,
hogy az utódok tovább tudtak és tudnak építkezni, nemcsak a saját „várhoz” használva
a köveket, hanem átadva azokból jó pár darabot a gyógypedagógia egyéb ágainak is. 

Hogyan fejlődött, változott ez a szerényen induló iskola?

Intézményünk bő egy évtized
múltával Csepelről Zuglóba ke -
rült: a régi-új épület azonban még
mindig szűkös volt, hiszen csak
az alsó tagozatos gyermekek
oktatása és nevelőotthoni elhe -
lye zése volt lehetséges. A tanu -
lókat a felső tagozat elvégzésére
a Dr. Méhes József vezette vakok
iskolája fogadta be. 1972-ben,
Debrecenben Kincses Gyula
igaz gató úr vezetésével megnyílt
az első felmenő rendszerű iskola
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a gyengénlátók számára. Ekkor már csíráiban megvolt a terv a budapesti iskola 
megépítésére is, Pataki László igazgató úr idejében. A részletes pedagógiai terv 
kidolgozója azonban Dr. Csabay Lászlóné igazgató volt. Az ő nevéhez az egész
gyógypedagógiát tekintve is egy fontos dátum kötődik: kezdeményezésére 1978-ban,
Magyarországon elsőként, két „utazótanár” kezdi meg az épek iskoláiban tanuló gyen-
génlátók felkutatását, azaz az integrált nevelés-oktatás gyógypedagógiai megsegítésé-
nek hazai gyakorlatát a mi intézményünk vezette be!

1982 – jeles év iskolánk múltjában: a Kovács Csongor igazgató úr vezette neve -
lőtestület átveszi a korszerű épületet, és lelkes munkával berendezi azt. Immár 12
tanu lócsoportot tudnak fogadni: a tervek szerint 8 évfolyamos általános iskola, és 4
osztályt befogadó „kisegítő” iskola működhet, 120 nevelőotthoni férőhellyel. Az épü -
let valóban korszerű: tájolása megfelel a látássérültek különleges igényeinek, termei
világosak, uszodája, szaktantermei, sportudvara van, saját konyha, saját fűtés, saját
mosoda – „állam az államban”. 

1990-ben új távlatok nyílnak meg a gyengénlátók oktatásában is: lehetségessé
válik a pedagógusok szabadabb, önállóbb munkája, és hozzáférhető lesz mindaz a
különleges készülék, melyek jelentősen segítik, könnyítik a gyengénlátók tanítását,
ismeretszerzését, életvitelét.

1991-ben váratlan tragédia rázza meg az intézményt: fiatalon, örökre eltávozik az
igazgató – aki egyben a nevelőtestület zömének főiskolai tanára is volt. Emlékét az
1992-ben bejegyzett, a tanárok által létrehozott „Kovács Csongor Alapítvány a Gyen -
génlátó Gyermekekért” is őrzi.

A szakmai munka azonban lendületesen halad tovább. Az évtized kezdetén a neve-
lőtestület tagjai – felismerve a külső igényeket, az új lehetőségeket - nagy szak mai
lépésekről döntenek:
– vállalják az aliglátó (a 100%-os látáshoz viszonyítva 2-10% közötti látás marad -

ványú, a látás használatát megtanulni képes) gyermekek oktatását – néhány év múl -
va az összes tanuló egyharmada aliglátó;

– elhatározzák, hogy a négyosztályos „kisegítő” tagozatot nyolcosztályosra bővítik –
1999-re ki is épül a felmenő rendszerű tagozat a halmozottan sérült gyengénlátók,
aliglátók számára, országosan egyedülálló iskolaként;

– megtervezik a gyengénlátók, aliglátók integrált nevelését, oktatását segítő „utazó -
tanári csoport” létrehozását – az évtized végére létrejön a fővárosban a modellértékű
„gyengénlátók módszertani központja”, melynek szakmai leírása alapján a fenntartó
Fővárosi önkormányzat, öt évvel megelőzve a törvényi szabályozást, több intéz -
ményét módszertani központtá alakítja;

– elhatározzák, hogy a várhatóan növekvő feladatok miatt kezdeményezik az épület
bővítését – 2001-re megvalósul az álom: a két magasépület egy emelettel nagyobb!
Fenntartónk nemcsak támogatja a jó működést és újító törekvéseinket, de értékeli is
tevékenységünket: a gyengénlátók oktatásának 75. és az utazótanári szolgálat 
létrehozásának 25. évfordulóján „Budapestért Díj”-jal ismerte el a nevelőtestület
szakmai munkáját.

A törvényi változások, a szakmai kihívások sok-sok feladatot adnak: Helyi Pedagógiai
Program, Helyi Tanterv elkészítése, belső szakmai anyagok elkészítése, kiadása,
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pályázatok írása és megvalósítása, könyv és egyéb kiadványok megírása – mind-mind
a nevelőtestület szakmai tudását, vállalkozó kedvét, lelkesedését tükrözi. 

Napjainkra európai felszereltségű, többcélú intézménnyé váltunk. Három nagy 
szakmai egység működik: 
– az átlagosan 140-150 ép intellektusú és halmozottan sérült gyengénlátót, aliglátót

fogadó iskola, melyet Mándi Tiborné vezet, 
– a 100 férőhelyes diákotthon Cseh Nóra irányításával, és 
– a megközelítőleg 400 integrált óvodást, általános- és középiskolást, esetenként fel-

sőfokú tanulmányokat folytató hallgatókat segítő integrációs csoport, melynek
vezetője Vargáné Mező Lilla. 

A három intézményegység egymással szoros szakmai és szervezeti kapcsolatban végzi
tevékenységét, a működést pedig a gazdasági- és vagyonműködtetői csoport biz tosítja
Gerzsenyi Ferencné gazdasági vezető irányításával. 

Pedagógusaink javarésze gyógypedagógus, sokan második, néhányan harmadik
oklevelet is szereztek, szakvizsgázottjaink pedig az országos szakértői listára kerültek.
Pszichológus, szemészorvos, szociálpedagógus is dolgozik közöttünk. Gyermekfel -
ügyelők, pedagógiai asszisztensek, egészségügyi asszisztensek segítenek a gyermekek
ellátásában, nevelésében. Az ügyviteli és a működést biztosító dolgozók is tájé -
kozottak az intézmény gyógypedagógiai feladatát illetően, szívesen dolgoznak velünk
együtt.

Iskolánk sajátosságai közül helyszűke miatt csak néhányat tudunk megemlíteni:
két idegen nyelv oktatása, az angol nyelv vonatkozásában ideértve a halmozottan
sérült tanulókat is, speciális testnevelés, informatika tanítása a gépírás alapjaival, 
habilitációs, rehabilitációs foglalkozások szervezése, tanulási kudarcoknak kitett 
tanulók felzárkóztatása, tehetség-kibontakoztató foglalkozások, mint zongoraoktatás,
szakkörök stb. Mindehhez jól felszerelt szertár és speciális eszköztár párosul. Érdemes
megemlíteni a látásjavító eszközök hazánkban páratlanul gazdag tárát, melyet 
orvosok, optikus mesterek, más látogatók is elismeréssel tekintenek meg.

Diákotthonunk a napköziotthoni feladatok ellátásán túl igen sokat tesz a szabad-
idős programok, a gyengénlátást figyelembe vevő foglalkozások, az önállóságra 
nevelés terén. Komoly és nehéz feladatot jelent diákotthonunk számára az esetenként
elhanyagoló körülmények közül érkező, főként halmozottan sérült, különféle betegsé-
gekkel sújtott gyermekeknél a kultúrált szokásrendszer kialakítása, viselkedésük 
„csiszolgatása”, egészséges életvitelre tanításuk, a társas kapcsolatok megtanítása, a
magasabb szintű igények kialakítása.

Integrációt segítő csoportunk kiterjedt feladatkört lát el: iskolára is felkészítő
egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások, iskola-előkészítő táborok, az iskolások
speciális nyári tábora, szülősegítő programok, „családi hétvége”, „Szülők Iskolája”, a
befogadó (inkluzív) intézmények pedagógusai számára tartott nyílt napok, hospitálási
alkalmak, konzultációk, pályaválasztási nap és tanácsadás, akkreditált továbbképző
tanfolyam, felsorolni mindent nem is lehet. 

Intézményünk évtizedek óta biztosít a gyógypedagógus hallgatók számára gya-
korlati lehetőséget – szoros és jó kapcsolatban állunk a „Bárczi” Látássérültek
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Pedagógiája Tanszékével. Fenntartónk jóvoltából öt gyakorlóiskolai tanári 
álláshelyünk van, s az órakedvezményt több tanár kapja megosztva: ők segítik az 
inkluzív intézmények pedagógusait - bemutató órákat, konzultációkat, tanácsadást
tartva. Így nemcsak a „Bárczi”, hanem a Fővárosi önkormányzat „gyakorló intézmé-
nye” is vagyunk.

Szakmai munkánk immár írásban is nyomon követhető: az előbbiekben fel -
soroltakon túl különféle rajzos feladatlapsorozatokat készítettünk, kiadtunk nevelési
tanácsadó könyvecskét a szülők számára, főiskolai tankönyvként is használható
könyvben írtuk le a fejlesztési eljárásokat, egy másikban a „módszertani központ”
kialakulását, fejlődését és tevékenységét ismertettük. A befogadó iskolák számára
elkészítettünk egy tantervet, mely a sérülésspecifikus ismereteket tartalmazza. Intéz -
ményen belüli munkánkat számos sajátos szakmai leírás segíti.

A három szakmai intézményegység a sajátos szakmai programok tervezését, 
szervezését közösen végzi. Egy évtizedet meghaladó tapasztalatunkra hivatkozva
meggyőződésünk: az így működő gyógypedagógiai intézmény az a „módszertani 
központ”, amely az integrált nevelés, oktatás legbiztosabb segítője. Munkánk kiterjed
a vidéki integrált gyermekek, tanulók ellátására is – ehhez személygépkocsival ren-
delkezünk. A sok rászorulót azonban nem tudjuk kellő gyakorisággal meglátogatni,
ezért – a gyógypedagógiában a partnerintézménnyel együtt elsőként - „együtt -
működési megállapodást” kötöttünk a hasonlóképpen módszertani központként műkö-
dő, igen széleskörű szakmai tevékenységet vállaló kaposvári siketek intézményével.
Az ellátási körzetükben élő gyengénlátókat - szakmai irányításunkkal - immár két éve
ez az intézmény látja el.

Az oktatási törvény 2003-as módosításába – kezdeményezésünkre - a sajátos 
nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált nevelését, oktatását segítő új 
intézménytípus jelent meg: „az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény”. A
módszertani intézmény tevékenységei a pedagógiai szakszolgálatokon túl a 
pedagógiai-szakmai szolgáltatások többségére is kiterjednek – így távlati terveinkben
olyan új feladatok megvalósítása is szerepelhet, mint az integráltan nevelt, oktatott 
gyengénlátók iskolái számára szaktanácsadás, pedagógiai dokumentumok gyűjtése,
terjesztése, stb.

Intézményünk bemutatását azzal a céllal tettük,
hogy egyrészt megismertessük a GYOSZE olvasóit
a gyengénlátók intézményes nevelésének múltjával
és jelenével, másrészt intézményfejlesztésünk
rövid leírásával buzdítsunk másokat is a változó
világ elfogadására, ösztönözve a gyógypedagógia
képviselőit arra, hogy e változó világot egymással
karöltve – a sajátos nevelési igényű gyermekek,
tanulók, családjaik és más segítőik javára - magunk
alakítsuk!

Jankó-Brezovay Pálné
gyógypedagógiai tanár - igazgató


