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Az ICEVI a látássérüléssel élõk oktatásának, pedagógusainak világszervezete, amely
7 különbözõ régiós alszervezetén keresztül fejti ki tevékenységét. A hét régió Észak
Amerika, Latin Amerika, Európa, Afrika, Nyugat Ázsia, Kelet Ázsia és a Csendes
Óceániai Térség. A szervezetet 1952-ben alapították, jelenleg 170 ország a tagja.
Elnöke Lawrence F. Cambell, akivel 1990. óta van a magyar gyógypedagógiának kap-
csolata, aki akkor még nem az ICEVI elnökeként, hanem a Hilton-Perkins Alapítvány
képviseletében járt Magyarországon.

Az európai szervezettel 1993. óta volt élénk, szorosabb együttmûködése az ELTE
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar Látássérültek Pedagógiája Tan -
székének és a magyarországi látássérült gyermekekkel foglakozó speciális iskoláknak.
Ez elsõsorban annak volt köszönhetõ, hogy tanszékünk munkatársa Kovács Krisztina
lett a Közép Európai régió képviselõje a 8 tagú európai vezetõségben. Az 1995-ös
európai konferenciát és az 1997-es elsõ Teacher Training Workshopot is õ szervezte
Budapesten. Mindkét rendezvénynek nagy sikere volt. Kovács Krisztina kezdemé-
nyezésére és tevékenységének köszönhetõen szoros kapcsolat, szakmai párbeszéd 
alakult ki az egész európai térségben a kollégák között. A korábbi európai elnök,
Herman Gresnigt felismerte ennek az együttmûködésnek és közös gondol ko-
dásnak a jelentõségét. Herman Gresnigt és munkatársai, köztük Kovács Krisztina is
2002-ben köszöntek le tisztségükrõl az ICEVI megalakulásának 50. évfordulóján,
Noordwijkerhoutban, Hollandiában tartott jubíleumi konferencián. Az új meg -
választott elnök Eberhardt Fuchs a nagyhírû würzburgi vakok iskolájának igazgatója,
aki elõdje vívmányait követve irányítja az ICEVI európai szervezetét. A Herman
Gresnigt-i hagyományoknak megfelelõen került sor az idei TT Workshop meg szer -
vezésére is.
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A látássérültek pedagógusait képzõk nemzetközi továbbképzésének fóruma
Európában a két-három évente megtartott TT Workshop. Az elsõ továbbképzést Buda -
pesten tartották 1997-ben. A következõt Pozsonyban 1999-ben. A III. Workshopra
2002-ben Varsóban került sor. Nagyon büszkék vagyunk magunkra, hogy 2004-ben
újra a mi tanszékünk kapta meg a szervezés jogát. A workshop most elõször anyagilag
saját lábán állt, illetve az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kara,
szûkös anyagi helyzete ellenére nagyvonalúan támogatta a rendezvényt. A Kar hely -
színt is biztosított a megnyitó ünnepségre és az egyik munkacsoport számára a szá -
mítógép termet rendelkezésre bocsátotta a workshop egész idejére. A nélkülöz hetetlen
segítséget ezúton is megköszönjük. Nagyjából azonos mérétkû anyagi támogatást
kapott a rendezvény az ICEVI Europe részérõl.

A IV. TT Workshop „Inclusion on all levels” (Inklúzió minden szinten) címmel
2004. szeptember 23. és 26. között a Platanus Hotelben került megrendezésre. A
workshopon 44 fõ vett részt 19 országból. A megnyitó elõadásoknak és az azt követõ
fogadásnak a Kar Ecseri úti épülete adott otthont. A megnyitó ünnepség levezetését az
ICEVI vezetõsége nevében Solveig Sjöstedt vállalta. A Kar részérõl dr. Papp Gabriella
fõigazgató-helyettes köszöntötte a részvevõket. Eberhardt Fuchs elnök megnyitó sza-
vai után a látássérült gyermekek oktatásának átalakulásáról Magyarországon e cikk
szerzõje tartott ismertetést. Az utolsó elõadást, a workshop nyitó gondolataival Renathe
Walthes professzorasszony tartotta, aki a dortmundi egyetem rehabilitációs kara kép -
viseletében volt jelen. 

A workshop 24-én mielõtt négy csoportban folytatta volna munkáját, elõször
Emmy Csocsán, szintén dortmundi professzorasszony és munkatársai plenáris elõadá -
sát hallgatta meg. Az elõadás témája az ISaR volt, a dortmundi egyetem rehabilitációs
karának munkatársai által kidolgozott internetes adatbázis és eszköztár, mely az inklú-
zív oktatás németországi támogatását szolgálja. A nagysikerû IsaR projekt, amely
elõször Varsóban került bemutatásra, folyamatosan fejlõdõ oldalaival és fejezeteivel,
információjával nagy segítséget jelent az integrációt végzõ minden pedagógus, sõt az
abban résztvevõ fiatalok számára is. Az ISaR-t jó lenne angol nyelven is elérni, és a
készítõ csapat ehhez kérte a prezentációval az ICEVI segítségét.

A plenáris elõadást követõen négy csoportra osztva folytatódott a munka. Az elsõ
munkacsoport témája volt: A kutatási eredmények és a kutatómunka beépítése a
tanárképzésbe, a csoport vezetõi Renate Walthes és Kovács Krisztina voltak. A má -
sodik csoportot – az ISaR és más Internet bázisú virtuális adatbankok alkalmazási
lehetõségei a távoktatási rendszerû egyetemi képzésekben – tartalommal Frank
Lemmers és Tarja Hannikainen vezették. A 3. munkacsoport témája: A tanárok felké -
szítése a különbözõ oktatási környezetben való munkára, például: A körzeti általános
iskolába befogadott halmozottan sérült látássérült gyermekek egyéni oktatási tervének
elkészítésével. Ennek a csoportnak a vezetõi Emmy Csocsán és Solveig Sjöstedt voltak.
A negyedik munkacsoport témája: Az önrendelkezõ élet filozófiájának a tanár -
képzésbe való bevezetése, melyet Birgitt Drolshagen és Birgitt Rothenberg vezettek.

Minden munkacsoport a TT-k során kiforrott, elfogadott, megszokott módszerrel
dolgozott. A csoportok vezetõi facilitátor szerepet töltöttek be és a csoporttagok 
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kialakították közös nézetüket a témáról, a riporterek pedig a napot záró plenáris ülésen
ismertették az összes résztvevõvel csoportjuk aznapi eredményeit. 

A munkacsoportokban minden nap délelõtt-délután zajlott a megbeszélés. Végül
25-én este egy kis lazításra, ünneplésre is jutott idõ. A vakok általános iskolája adott
helyet az Ungária quartet koncertjének és az azt követõ vacsorának, kötetlen 
beszélgetésnek, mulatságnak. A gyönyörû Nádor terem most is lenyûgözte azokat is,
akik már többször jártak ott és azokat is, akik most látták elõször. A koncert igazi 
egyedülálló produkció, nagy sikerük volt a mûvészeknek. A kellemes muzsika és a
remek vacsora végre kellõen levezették a megfeszített munka utáni fáradtságot. A 
társaság nem is akart megválni a barátságos környezettõl.

Szombat délelõtt már csak az elnöki összefoglaló és a jövõre vonatkozó tervek
megbeszélése volt hátra. A részvevõk által a helyszínen kitöltött értékelõ lapokat köz -
vetlenül feldolgozva kiderült, hogy a TT Workshop-ok fontosságát mindenki meg erõ -
sí tette. Szinte minden résztvevõ azon az állásponton volt, hogy ezeket a rendez -
vényeket fenn kell tartani még azzal a feltétellel is, ha az a továbbiakban sem kap több
anyagi támogatást, mint ez az utolsó budapesti rendezvény.  

Az ICEVI IV. TT Workshopja tehát sikeresen zárult, mindenki sok új ismerettel
tért haza és a vezetõség, bár a nyári Chemnitzben megtartandó konferenciával van már
elfoglalva, tervezi a következõ workshop helyszínét és idõpontját.

Prónay Beáta

Ötven éves a XVIII. Kerületi SOFI

2004. április 28-án ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját a lõrinci Speciális Oktató
és Fejlesztõ Intézmény. A népszerû SOFI ahogy a polgármester fogalmazta meg
köszöntõjében, magas színvonalú oktató-nevelõ munkájával, az iskolában dolgozó pe -
dagógusok szeretettel és nagyfokú hivatástudattal végzett tevékenységével méltán
váltotta ki a szülõk és az egész kerület közösségének megbecsülését. Az oktatásügy
szer vezeti adatai szerint az iskola 1954 óta önálló. Elsõ székhelye a pestimrei Ka zin -
czy utcai Kisegítõ Iskola. 1968-ban költözött az intézmény a pestlõrinci Thököly útra.
1995-tõl az iskola székhelye a Kondor Béla sétány 4. számú épülete. Az eltelt ötven
év alatt a két tantermes kis iskolából átfogó gyógypedagógiai intézmény lett, amelynek
pedagógiai tevékenysége a típus és tagozat szerint a következõkre terjed ki: óvodai
nevelés, autista gyermekek, közepes mértékû értelmi fogyatékosság, enyhe mértékben
értelmi fogyatékosok alsó és felsõ tagozata, speciális szakiskolai tagozat, napközi ott -
hon és tanulószoba. A tanulási idõben a tanulóknak lehetõségük van a felsorolt peda -
gó giai, gyógyító nevelési eljárások igénybevételére: speciális beszédfejlesztés (logo -
pédiai foglalkozás), gyógytestnevelés, gyógyúszás, gyógylovaglás, korcsolyaoktatás
és judóoktatás. Hatodik éve mûködik az iskolában a Szülõk Klubja. Az össze jöve -
teleken alkalom nyílik a fogyatékossággal kapcsolatos ismeretterjesztésre is.
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Az ünnepségen a kerület vezetõségén kívül képviseltette magát az Oktatási Mi -
nisztérium is. Meghívott vendégként részt vett  a jubileumi összejövetelen e sorok
fogalmazója is, aki az alábbi gondolatok jegyében köszöntötte a jubiláns intézményt:
„A mai magyar gyógypedagógia az egyedülálló szakmai életmûvet megalkotó Bárczi
Gusztáv szakmai örökösének vallja magát. A múltra való visszatekintés nem öncélú
fo lyamat. A hegeli megfogalmazás, hogy csak az tudja a dolgokat igazán, aki meg is -
me ri a dolgok történetét, adja a kulcsot az események természetének teljes feltárá -
sához. A Bárczi-féle szellemi örökség fundamentuma, vagy ahogy ma, posztmodern
korunkban mondják: „alapfilozófiája”, abban foglalható össze, hogy segíteni kell a
fogya tékosokon és szüleiken. A segítségnyújtás az emberi természet legfõbb parancsa.
„Miképp a páros testrészek (szem, kéz stb.) nem aka dályozzák, hanem segítik egy-
mást, úgy kell a társadalom tagjainak is egymást segí teniük (Xenophon). Bárczi
Gusztáv egyik munkájában írja: „Ne szánd, hanem neveld, tanítsd a fogyatékost!” – A
köszöntés másik gondolatköre a pedagógus szemé lyi ségének fontosságára hívta fel a
figyelmet. Eötvös József, az elsõ felelõs magyar kormány kultuszminisztere ezt akként
fogalmazta meg, hogy félig sem fontos az, mit tanítunk a gyermeknek, mint az, hogy
tanítjuk. Amit az iskolában tanulunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás,
melyet egy jó oktatási rendszer, egy jó peda gógus reánk gyakorol, az megmarad.
Tegyük hozzá: oktatni a gép is tud, de nevelni csak a finom lelkületû, nemes 
eszményeket birtokoló, etikummal rendelkezõ ember képes. – Bárczi igazgató úr
szemléletében is a személyiség bonyolult képzõdményként volt jelen; mesterkéltnek,
életszerûtlennek tekintette, hogy a személyiséget különbözõ hányadosokkal, 
kvóciensekkel határozzák meg. Az ember mivoltját összefüggéseiben szabad
szemlélni. Õ elkötelezett híve és következetes képviselõje volt az egységes gyógy -
pedagógiának. A gyógyító nevelést és azt ellátó intézményrendszert európai,
mindenekelõtt közép-európai keletkezésû képzõdményként magyarázta, amely azért
jött létre, hogy a népoktatásból kizárt, az általános iskoláztatás alól felmentett gyerme -
ket a társadalom tagjává neveljék. Hamis minden beállítás, tendenciózus félrevezetés,
mindazon véleményeknek a hangoztatása, hogy a gyógypedagógia kiszakította, szeg-
regálta a gyermeket. Az „álintegrátorokkal” szemben a gyógypedagógia minden
idõben, minden módon segíteni akart a fogyatékos gyermekeken és szüleiken, az õ
szemében a társadalomba való beillesztés – ellentétben a „formális integrátorokkal” –
azt jelentette, hogy  a fogyatékosokat, a biológiai káro so dástól függõen, a civilizációt
jelentõ kultúra, a mûveltség birtokosává tegye. Szinte szenvedélyesen hirdette a
munka szerepét az oktatásban, õszintén hitte, amit Széchenyi István írt a Naplójában:
„A munkásság (értsd: mun ká lódás, munkatevékenység) – lelki és testi – az egyedüli,
ami az emberi boldogság legmagasabb fokához vezethet bennünket”. A gyógyító
nevelés Bárczi-féle értelme zésében a tudomány és a gyakorlat az életszerûségben és a
kölcsönösség jegyében válik egységgé. Errõl vallott gondolatai Eötvös József szavait
idézik fel az utókornak: „Csak akkor írhatunk lelkünk papírjára tudományokat, ha az
élet enyvéjén átvonatott” (az élet enyvje az élet éltetõ nedûje!). A köszöntõ néhány
mondatban foglalkozott a múlt, a jelen és a jövõ kapcsolatának helyes értelmezésével.
Szintén Eötvös gondo latait tekinthetjük helyes irányt mutató ideáknak: „Haladni csak
úgy lehet, hogy míg egyik lábunkkal elõre lépünk, másikat helyén hagyjuk. Ez elsõ
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törvénye minden haladásnak, mely ugyanúgy áll, ha nagy államok s egész népek, mint
ha csak egyes emberek haladását tekintjük.”
A meghívott vendég Bárczi Gusztávnak 1926-ban írt egyik munkájának jeligéjével
kívánt az iskolának és a tantestületnek eredményes munkát az elkövetõ idõkre:

Õrizd egészségedet, mert ez a jelen
Védd a kis gyermeket, mert õ a jövõ
Õrizd szüleid egészségét – mert
a múlton épül fel a jelen és a jövõ.

Az iskola vezetõsége évkönyvet jelentetett meg az évforduló alkalmából. Ebbõl meg-
tudhatjuk az iskola eddigi igazgatóinak névsorát: Jakab Kornélia (1954-1955),
Schéner Mihályné (1955-1964), Laborfalusi Gyula (1964-1974), Szigetvári Árpád
(1974-1987), Juhász Imréné (1987-tõl). A jubileumi év tantestületét, amelyhez 76
dolgozó (pedagógus és kisegítõ személyzet) tartozott, Juhász Imréné igazgató és Kál -
mán Katalin, Hauptmann Józsefné igazgatóhelyettesek irányították.

A kiadványhoz hozzátartozik nyolc oldalnyi mûvészien fotózott színes kép mel lék -
let, amely munka közben mutatja be az iskolát.

Okvetlenül meg kell említenünk a szépirodalmi betéteket, az idézeteket, amelyek
egy-egy fejezetet indítanak. Néhány név az idézett szépírók közül: Ady Endre, Tóth
Árpád, Márai Sándor, Nemes Nagy Ágnes stb.

Ha valakit részletesen is érdekel az Évkönyv, s hozzá akar jutni, az iskola vezetése
bár nem hatalmazott fel ennek közlésére, bizonnyal módot talál az olvasói kívánság
teljesítésére. (Bp., Kondor Béla sétány 4.)

Subosits István

A hallássérült emberek útja 
a sérülés észlelésétõl a munkába állásig

Ünnepi konferencia 2005. március 23-án a Hallássérültek Óvodája,
Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Módszertani Intézménye
és Diákotthona Budapest, Cinkotai úti 10 éves új épületében

115 éves múltra tekint vissza a fõvá rosi siket gyermekek állami nevelése-oktatása és
50 évre az óvodai tagozat mûködése. 

A körültekintõen megrendezett, szakmailag színvonalas, nagyon érté kes és 
tanulságos ünnepi konferencia egész napon át tartott. Az intézmény vezetõit, 
munkatársait és tanulóit Ara tó Gergely oktatási miniszteri állam titkár, Dr. Schiffer
János fõpolgár mes ter-helyettes és Mihalovics Jenõ, a Hallássérültek Iskolái Országos
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Egyesületének elnöke köszöntötték. A kitûnõ gyermekmûsor és emléklapok átadása
után a kon ferencia elõadássorozata vette kezdetét. Elõadást tartottak az intézmény
tanárai, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar, a Siketek és Na -
gyot hallók Országos Szövetsége munkatársai és a New York állambeli Rochesteri
Mûszaki Egyetem Siketek Nemzeti Technikai Intézetének képviselõje. 

Tóth Egon igazgató mint házigazda tekintett vissza a jelenbõl a 115 éves múltra.
De az ünnepi alkalomra Jubileumi Évkönyv (1890–2005) is megjelent, amelynek
tanulmányozását minden olvasónknak jó szívvel ajánlok. 

Felidézõdnek belõle a nemzetközi hírnévre is szert tett magyar hallássérültek
gyógy  pedagógiájának több mint egy évszázados budapesti történései, kitûnõ gyógy -
pedagógia történeti személyiségek: neves igazgatók és gyógypedagógusok értékes
szakmai törekvései, küzdelmei, és nem utolsó sorban név szerint is megismerhetünk
mindenkit, aki az intézményért élt és abban valaha dolgozott, továbbá szintén név sze -
rint a jelenleg ott tanuló gyermeksereget is, azokat, akik képünkön ránk moso lyog nak.

Az ünnepi alkalom egyben az intézmény volt és jelenlegi munkatársainak, az
intéz mény tevékenységét jól ismerõ kollégáknak, a konferenciát látogatásukkal meg -
tisztelõ vendégeknek tartalmas, kellemes találkozója is volt. 

Gordosné Szabó Anna
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