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NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

SŠLV

Szakmai Konferencia Szlovákiában
Viliam Gaňo születésének centenáriumán
- Michalovce, 1993. június 30 - július 2. -

Szlovák testvéregyesületünk, a Spolocnost pre Špeciálnu Liecebnú Výchovu
(SŠLV) június 30 - július 2. között rendezte meg ezévi országos konferenciáját a
csodálatos természeti környezetben épült Michalovce-n. A választás bizonyára
azért esett erre a kelet-szlovákiai városra, mert a konferenciához kapcsoltan
ünnepelték meg Viliam Gaňo születésének centenáriumát is és Gaňo a közeli
Trnave-ban született.
A konferencia és jubileum társrendezői között volt az European Association for
Special Education (EASE) is, amelynek a MAGYE-hoz hasonlóan az SŠLV is
1992 óta tagja, továbbá számos szlovák intézmény és szervezet mellett az
Univerzita Komenského (Bratislava), amelynek Speciál- és Gyógypedagógiai
Tanszékével évtizedek óta szintén együttműködünk.
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A konferencián számos külföldi (cseh, horvát, lengyel, magyar és német)
vendég volt jelen. Magyarországot Alföldi Vilma, Gordosné dr. Szabó Anna,
P. Kenderessy Katalin, dr. Méhes József, Michalovics Jenő, Michalovich Jenőné,
dr. Mikecz Pálné és Nagy Gyula képviselte.
A konferencia nagyon gazdag programot kínált a résztvevőknek.
Az első napon ünnepélyes keretek között, plenáris ülésen, számos Viliam Gaňo
munkásságát méltató és emlékét idéző előadást hallottunk. A magyar delegáció
tagjai közül dr. Méhes József a MAGYE elnöke köszöntötte a konferenciát és
Gordosné dr. Szabó Anna tartott előadást „Viliam Gaňo üzenetei a mához” címmel.
Az alkalomra a Komensky Egyetem Pedagógiai Fakultása szép kivitelű, százoldalas könyvet adott ki. „Paedagogica Specialis” címmel, amelyet Viliam Gaňo
emlékének ajánlott. Ebben Gordosné dr. Szabó Anna „Régi értékek, új tendenciák
és dilemmák a fogyatékos gyermekek iskoláztatása terén Magyarországon - emlékezés és tisztelgés Viliam Gaňo születésének centenáriumán” című írásával szintén
szerepel. (A könyv a BGGyTF könyvtárában szlovák nyelven olvasható.)
Ugyanezen a napon, a plenáris ülés után, a konferencia valamennyi résztvevője
elment Trnave-ba, ahol a község szépen felújított általános iskolájának falán
emléktáblát helyeztek el. A magyar delegáció nevében dr. Méhes József méltatta az
esemény jelentőségét. Felemelő volt látni, hogy a megkapó természeti környezetben álló épület körül, azon a szép nyárelői estén a település apraja-nagyja ott
volt és tisztelgett Viliam Gaňo emlékének. Az ünnepség után tűzről pattant szlovák
tánc- és énekegyüttes adott kitűnő műsort, amit a község művelődési házában megrendezett közös vacsora közben is folytatott.
A konferencia többi napján a szlovák speciál- és gyógypedagógia számos
területéről hangzottak el új kutatási eredményekről, iskolakísérletekről, gyakorlati
tapasztalatokról előadások. Minduntalan visszatérő téma a fogyatékosok integrált
iskoláztatása volt, a nálunk is jól ismert pro és kontra érvek kíséretében. A külföldi
előadók is kitűnő előadásokat tartottak. Közöttük Nagy Gyula (Békéscsaba) ismertette iskolája kísérleti programját és eredményeit. Az előadást nagy érdeklődéssel
és elismeréssel honorálta a konferencia.
A harmadik napon a magyar delegáció örömmel tett eleget a Múzeum
Špeciálneho Školstva (Levoča) vezetője, Olga Tinajová meghívásának, aki
bemutatta a szlovák speciál- és gyógypedagógia történeti relikviáit őrző
birodalmát. A szakszerűen kezelt múzeumi anyagok között több ismerős, régi és
közelmúltbeli magyar emléket is megnézhettünk. A kapcsolatok ápolásának őszinte
igényével és ígéretével távoztunk e tanulságos, őszintén szólva meg is irigyelt
intézményből és a nagyon szívélyes vendéglátást nyújtó találkozásról.
A magyar delegáció mindvégig nagyon jól érezte magát Michalovce-n. Igen
szívélyes fogadtatásban volt részünk. Szálláshelyet az éppen akkor elkészült,
felavatásra feldíszített, Michalovce-tól kb. húsz percnyi autótávolságban lévő, egy,
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a Vihorlát alatt kiképzett mesterséges tó partján (Zemplinska sírava) álló hotelben
kaptunk. Mi voltunk az első vendégek.
Nagyon reméljük, hogy a szlovák szakmai és baráti találkozások gyakoriak
lesznek.
G. Sz. A.

A MAGYE ÉLETÉBŐL
XXI. Országos Szakmai Konferencia
- Kecskemét, 1993. június 24-26. 1993. évi Országos Szakmai Konferenciánk különlegességét az adta, hogy az évek óta velünk együttműködő, közel
15 hazai társegyesület mellett az European Association for
Special Education (EASE) is a társrendezők között szerepelt.
A konferencia központi témaköreit is közösen alakítottuk
ki, ezek az alábbiak voltak: korai fejlesztés - együtt az iskolában - a felnőtt élet segítése.
A konferenciát - mind a külföldi vendégelőadók, mind a témakörök miatt - nagy
várakozás előzte meg. Az érdeklődést az is fokozta, hogy a januári országos
szakmai rendezvényünkön (l. GYOSZE, 1993/2.) ezt az alkalmat szántuk a VI.
Nevelésügyi Kongresszus előkonferenciájának.
A helyi rendezők kitűnő feltételeket teremtettek a konferencia kb. 500 állandó,
és a csak egy-egy napra érkező, nagyszámú résztvevőjének.
Az Erdei Ferenc Művelődési Központ modern, szép épülete azért volt ideális,
mert a konferencia sokféle igényének (plenáris ülések, szakosztályi rendezvények,
kiállítások, szakmai bemutatók, külföldi vendégek fogadása, szűkkörű tárgyalások
stb.) kiválóan megfelelt és tágas előcsarnoka meghitt szakmai és baráti eszmecseréknek is kényelmes otthont adott.
A résztvevők fogadása is itt zajlott. Mindenki elismerő meglepődéssel szemlélte
a zöld, kék, piros emblémás fehér vászon konferencia-szatyrok tartalmát, minde298

