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V. Kelet-, Közép-Európai Regionális Augmentatív és 

Alternatív Kommunikáció Konferencia (ECER-AACC)

A Kelet-, Közép-Európai Regionális Augmentatív és Alternatív Kom -
munikáció (AAK) Konferencia gondolata 1996-ban vetõdött fel. Ekkorra a
régió több országában már fejlõdésnek indult a sérült emberi kommunikáció
kompenzációjával foglalkozó ezen szakterület. A szakma nemzetközi szer -
vezete, az ISAAC (International Society for Augmentative and Alter native
Communication) ugyan már régóta szervezi kétévenkénti konferenciáit, vál-
takozva Észak-Amerika, ill. valamely más földrész között, ám ezekre eljutni
a rendszerváltás elõtt szinte lehetetlen volt, jelenleg pedig majdnem mindig
túl kötségesnek bizonyulnak. Ugyan melyik gyógypedagógus tudná meg-
fizetni a méregdrága részvételi díj mellett egy repülõjegyet Johannesburgba,
Vancouverbe, Brazíliába… Így merült fel a gondolat, hogy rendezzük meg a
saját regionális találkozónkat, minimális költséggel, kevés reprezentációval, a
hangsúlyt az infromációcserére és a közvetlenül kialakítható emberi kapcso-
latokra helyezve.

Így jött létre 1997 decemberében, egy Phare-Lien pályázat támogatásával
az elsõ Kelet-, Közép-Európai Regionális Augmentatív és Alternatív
Kommunikáció (AAK) Konferencia Budapesten, a Bliss Alapítvány rendezé -
sében. Ezután következett Prága (1999), Kwydzin /Lengyelország/ (2001),
Zólyom /Szlovákia/ (2003). Az ötödik, jubileumi konferencia házigazdájának
megtisztelõ szerepére pedig, tevékenységünk elismeréseképpen, újból Buda -
pestet kérték fel. 

1997-ben a mintegy ötven résztvevõ tizennégy országból verbuválódott.
Elsõsorban nyugati elõadók tartottak szemináriumokat és elõadásokat,
poszterszekció nem volt és a szakmai kiállítók sem tartották elég fontosnak az
eseményt ahhoz, hogy eljöjjenek. 2005-ben 250 vendéget regisztráltunk, a
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nagy számú magyar résztvevõvel együtt összesen 19 országból (Ausztria,
Bulgária, Csehország, Dánia, Finnország, Horvátország, Izrael, Kanada, Len -
gyel ország, Lettország, Nagy-Britannia, Németország, Norvégia, Orosz or -
szág, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, USA). Természetesen meghív-
tunk erdélyi, ukrajnai és vajdasági kollégákat is, akik azonban, számunkra
ismeretlen okok miatt, sajnos nem tudtak résztvenni, az olasz kollégák pedig
betegség miatt az utolsó pillanatban lemondták a részvételt. 42 elõadás, ill.
workshop hangzott el, 17 poszter és 4 film került bemutatásra. 10 magyar
elõadó, s a poszterek között öt magyar szerzõ szerepelt. A magyar résztvevõk
nyelvtudásának sajnálatos hiányosságai miatt a teljes konferencia szinkron-
tolmácsolására kényszerültünk, hiszen a konferencia nyelve az angol volt.

A részben kétnyelvû, igen szépre sikeredett konferenciakiadványt min-
denki a regisztrációval egyidõben kapta kézhez. Mivel arra kértük az elõ -
adókat, hogy a szokásostól eltérõen, ne 10-15 sorban, hanem 3-5 oldalban
foglalják össze prezentációjukat, így a valóban gazdag anyag segítségével
bárki könnyedén követhette a hallottakat. 

A konferencia „Némán sem vagy néma, némán is beszélsz” c. nyitó -
elõadása magyarországi „õsbemutatónak tekinthetõ”. Bár Stephen Hawking,
a napjaink Einsteinjének tartott fizikus nyilvános elõadásai óta mindenki
tudja, hogy beszédképtelen ember is tarthat intelligens elõadást a kommu-
nikátora segítségével, Magyarországon eddig ilyen elõadás még nem hangzott
el. A konferencián azonban megtört a jég: Szeiczné Kiss Erzsébet beszéd-
szintetizátorral összekapcsolt kommunikátorán mondta el – hosszú hónapok
ke mény munkájával elõre elkészített elõadásában –, hogy mit jelentett
számára a beszéde elveszítése. A parányi asszony bepillantást engedett
megrázó küzdelmeibe: felkavaró õszinteséggel mutatta meg, hogy kísérelte
meg egy korábban szavakból élõ ember elviselni a betegségét egy kommu-
nikátor segítségével. Jól példázta azonban azt is, hogy a kommunikátor, erõs
akarat, elszántság, a magát megmutatni vágyó szeretet és támogató környezet
nélkül, csillogó gép lenne csupán. 

A program két-három párhuzamos szekcióban zajlott. Az itt említésre
kerülõ néhány példa is jól érzékelteti a témák hihetetlenül széles skáláját: 
• Penny Parnes (Kanada): Az AAK használók emberi jogai
• Magnus Magnusson (Svédo.): A mûvészetek és az AAK 
• Kálmán Zsófia (Magyaro.): A normál, a károsodott és az augmentált kom -

munikáció elméleti összehasonlítása
• Natalia Baranova (Oroszo.): Sérült gyermekek kommunikációfejlõdése:

AAK vagy a defektológia hagyományai?
• Joan Bruno (USA): A szimbolikus kommunikációs képességek rendszer-

szerû felmérése
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• Andreas Seiler-Kesselheim (Németo.):  A szótár reprezentálás lehetõségei,
korlátai és problémái hangadó gépen

• Stephen von Tetzchner (Norvégia): A társalgási készség fejlesztése kom -
mu nikációs eszközt használó növendékeknél

• Bácsi János és Sejtes Györgyi (Magyaro.): A “Beszédmester” szoftver
mûködése

• Lia Kalinnikova és Olga Aksenova (Oroszo.): Siket szülõk – vak újszülött -
je: esetismertetés

• Kiszlinger Melinda és Hévízi György (Magyaro.): Szemmel mutatás és
tekintet-követés 

• A. Pilups (Svédo.): Datatek – adaptált számítógépes eszközök és prog -
ramok kölcsönzési rendszere Svédországban

• Kaisa Launonen (Finnország): A nyelv felé vezetõ úton: Down-szind ró -
más fiú oktatása manuális jelekre

• Györkös Istvánné (Magyaro.): A Nézd a kezem! gesztusnyelv gyakorlati
alkalmazása egy anya szemszögébõl

• Gillian Hazell (Nagy-Britannia): A diagnosztikai folyamat lépései
• Márkus Eszter (Magyaro.): Súlyosan, halmozottan sérült emberek kom -

mu ni   ká ciós zavarai
• Alina Kunova és Pavla Skalova (Cseho.): Kommunikációs készségek

serkentése a korai fejlesztés terén
• Viktória Ryskina (Oroszo.): Tracheotomizált gyermek kommunikációs

fejlõdése
• Királyhidi Dorottya (Magyaro.): Kommunikációs stratégiák veleszületett

siket-vak személyek esetében

Öt szakmai kiállító vett részt háromnapos kiállítással és demonstrációkkal,
közülük hárman az AAK nemzetközileg is legismertebb, legjelentõsebb 
cégeit képviselték (Mayer-Johnson, Zygo Ind., Attainment Co.). A Mayer-
Johnson cég bemutatta a legújabb Boardmaker és Speaking Dinamically
nevû, világszerte használt táblakészítõ, ill. kommunikációs programjait, ame -
lyek között már nagy hangsúllyal találhatók a betûtanulást serkentõ és disz -
lexia prevenciós programok is. A Zygo Industries változatlanul a megbízható,
tartós, több funkciós, felnõttek számára is jól használható kommunikátorok
fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. Az Attainment Co. legújabb érdekessége az
a 10 mp memóriával rendelkezõ kommunikátor, amelyet megérinteni sem
szükséges, hanem elég, ha valaki bármelyik testrészével az eszköz körül 
bizonyos távolságban „kaszál”. Aki atetotikus személyekkel dolgozik, az
megérti ennek a jelentõségét, hiszen számukra az irányított, koordinált moz -
gás kivitelezése annál nehezebb, minél pontosabban szeretnének rámutatni



egy képre, vagy lenyomni egy billenytût. A jelenlévõ gyermekekkel azonnal
ki is próbáltuk: óriási sikert aratott az „Anya, most gyere ide!” üzenet 
pillanatonkénti aktiválása, éppen úgy, mint a „Szeretnék kérni egy olyan 
gombot!” kérés, amely azonnali meghallgatásra talált. A „gomb” pedig nem
más, mint két, egymáshoz erõsített, kb. 5x5 cm-es, bárhova felragasztható,
albumformájú mûanyaglapocska, amelynek borítólapjai között egy parányi,
együzenetes kommunikátor rejtõzik. A kis szerkezetet a kerekesszék vagy a
test bármely pontjára erõsítve, azt a gyermek a combjával, térdével, állával,
fejével stb. könnyedén aktiválni tudja. Kérem, köszönöm, pisilnem kell, nem
kérek többet, segíts stb.: a rögzített üzenet azonnal közölhetõ.

Kiállították a Widgit szoftver-t is, amelyik az AAK szakma legújabb, az
oktatást hihetetlenül megkönnyítõ eszköze: egységes rendszerben, nyelvtani
struktúrák tanítására alkalmas formában, párhuzamosan tesz elérhetõvé
különbözõ üzenethordozó rendszereket, így a PCS-t, a Rebust, a Bliss-nyelvet
stb. A fejlõdést követõ, vegyes táblák elõállítása így nem igényel többé óriási
idõ és energia befektetést a tanártól.

Külön említést érdemel az ún. használói fórum, amelyen Bagotai T.
Györgyi tartott óriási nemzetközi érdeklõdéssel övezett játszóházbemutatót a
Bliss Alapítvány Segítõ Kommunikáció-módszertani Központjának korai
kommunikáció-fejlesztésben részesülõ növendékeivel. A játszóházba késõbb
bekapcsolódtak a sokfelõl érkezett, fiatalabb-idõsebb AAK-használók is. A
fórum második felében került gyakorlati bemutatásra az új kommunikációs
high tech csoda, a fejegér. Ennek szoftverjét az ELTE Informatikai Karának
Neurális Információfeldolgozó Csoportja (NIPG) fejlesztette ki, a használat -
hoz szükséges táblakezelõ programmal (VisTab) együtt. E rendszerek segít -
ségével a használó – akinek a fejmozgásait webkamera követi, s e mozgáso-
kat egy speciális szoftver alakítja át a képernyõn történõ kurzormozgássá –
mindenféle vezeték és fizikailag használt, külsõ kapcsoló igénybevétele
nélkül tud a képernyõn található üzenetek közül választani. A kiválasztott
üze net – amelynél az üzenethordozó a használó képességeinek megfelelõen
lehet kép, manuális jel grafikai megjelenítése, Bliss-jelkép, betû, szó, 
konzervmondat stb. – a beépített beszédszintetizátor segítségével értelmes, jól
hallható, artikulált beszéd formájában hangzik fel.

Ami a protokolláris részt, ill. a szociális programokat illeti, a megnyitón a
Tánceánia Együttes megrázó és felemelõ elõadása után dr. Szolnoki Andrea
fõpolgármesterhelyettes üdvözölte a konferenciát a Fõvárosi Önkormányzat
nevében. Az esti fogadást a Mûvészetek Palotája Üvegtermében tarthattuk a
nagylelkû vezetõség vendégeiként, magát a fogadást pedig a rendezõ cég, a
Medúza Kft. ajánlotta fel ajándékba a Bliss Alapítvány részére. A fogadás az
Arpa d’Or kamarakórus korai reneszánsz dalaival kezdõdött, ezután dr. Göncz

224



225

Kinga miniszterasszony köszöntötte a résztvevõket, majd a Medvecukor
Blues Band szórakoztatta a társaságot, késõ estig. A különleges, szokatlan
belsõ építészeti megoldásokban bõvelkedõ, egyedien kivilágított Mûvészetek
Palotája, a Duna fényárban úszó hídjaira és a budai hegyekre nézõ ablakaival,
igen mély benyomást tett a külföldi vendégekre. Másnap este egy pásztói nép -
táncegyüttes, a Muzsla,  tartott fergetes bemutatót, amelynek végén, a si ke res
táncházban hatalmas körtáncra invitáltak minden résztvevõt, korra, nemre és
természetesen nemzetiségre való tekintet nélkül.

A konferencia megrendezését az Európai Strukturális Alapok Humán
Erõforrás Fejlesztési Operatív Programjának (HEFOP 2.2) pályázati támo ga -
tása tette lehetõvé. E lehetõséget is kihasználva köszönetet mondunk e 
támogatásért, hiszen ennek a segítségével sikerült a részvételi díjakat rend kí -
vül méltányos szinten tartani és meghívni olyan fiatal résztvevõket is, akik
más képp soha nem juthattak volna el egy ilyen színvonalú rendezvényre.

A konferencia gördülékeny lebonyolítását a Bliss Alapítvány munka -
társainak lelkes és fáradhatatlan önkéntes csapata biztosította.

Nyilván anélkül, hogy összebeszéltek volna, a konferenciát követõen 
ugyanazt az üzenetet kaptuk kanadai, szlovák, svéd és cseh barátainktól:
Gratulálunk a kiválóan szervezett, magas színvonalú konferenciához! Nem
irigyeljük a következõ rendezõt: ugyancsak össze kell szednie magát, ha a
budapesti konferencia nyomába akar érni!

Dr. Kálmán Zsófia 
Bliss Alapítvány kurat. eln.
1112 Budapest
Neszmélyi út 36.
e-mail: info@bliss.org.hu


