
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

A Hilton/Perkins
magyarországi programról

A bostoni vakok iskolája, a Perkins School for the Blind,  Conrad N. Hilton
nagyértékű adományának köszönhetően széles területet átfogó szakmai progra-
mokkal  szolgálja  a  látássérültek  nevelése,  oktatása  és  rehabilitációja  ügyét
Amerikában és szerte a világon. A Hilton/Perkins Alapítvány nemzetközi prog-
ramjainak deklarált célja a látássérült és többszörösen fogyatékos személyek és
családjaik  életminőségének  jobbítása.  A különböző  országok  intézményeivel
folytatott együttműködés a következő alapelveken nyugszik:

1. A szükségleteknek a helyi körülményekhez igazodó meghatározása.
2. Az érintettek és családjaik aktív részvétele a különböző programokban.
3. A helyi, regionális és országos szervezetekkel való szoros együttműkö-

dés.

Az alapítvány által támogatott szakmai programok egyrészt a szakemberek
képzését,  továbbképzését  biztosítják.  Tevékenységük  másik  csoportjába  az
érintettek rehabilitációjának színvonalát emelő szolgáltatások tartoznak.

A világ következő részein dolgoznak együtt  a látássérültek helyi szerveze-
teivel,  intézményeivel:  Csendes-óceáni Ázsia,  Afrika,  Kelet-Európa,  Latin
Amerika és a Karíbia.

A megsegítés kiemelt területei:

– többszörösen sérült vak, ezen belül a süket-vak gyermekek nevelése,
– vakok és többszörösen sérültek fejlesztése 0-tól iskoláskorig,
– szülő- és családsegítés,
– a tanárképzés és egyéb vezető szakemberek képzésének támogatása,
– a nevelés-oktatás speciális segédeszközeinek fejlesztése, eszközellátás-

sal kapcsolatos szolgáltatások.

A Hilton/Perkins  Alapítvány  1990-ben  kezdeményezte  a  kapcsolatfelvételt
a látássérültek rehabilitációját ellátó magyarországi intézményekkel. A nemzet-
közi  programot  irányító  szakemberek  személyes  látogatásaik  alkalmával  úgy
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találták, hogy a meglátogatott intézményekben folyó szakmai munka garanciát
jelent  a  sikeres  együttműködéshez.  A  fent  említett  elveknek  megfelelően  a
megsegítés tartalmát a hazai körülményeknek megfelelően az amerikai és hazai
szakemberek  együtt  határozták  meg.  A tervezést  végző  és  a  megvalósítást
irányító  magyarországi  Hilton/Perkins  Bizottság  intézményi  képviseletére  az
amerikai  fél  tett  javaslatot,  így a hat  tagú bizottság a következő intézmények
vezetőiből áll:

1. a  Bárczi  Gusztáv  Gyógypedagógiai  Tanárképző Főiskola  Tiflopedagó-
giai Tanszéke;

2. a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége;
3. a Vakok Általános Iskolája és Diákotthona, Budapest;
4. a Gyengénlátók Általános Iskolája és Diákotthona, Budapest;
5. Vakok Batthyányi László Gyermekotthona;
6. a Látássérült Gyermekek Szüleinek Szövetsége.

A bizottság értelemszerűen valamennyi látássérült gyermekek nevelését-ok-
tatását  végző  intézmény  érdekeit  szem  előtt  tartja.  Tevékenységéről  szakmai
fórumokon,  elsősorban  a  Magyar  Gyógypedagógusok  Egyesülete  Látásfogya-
tékosságügyi Szakosztályának rendezvényein rendszeresen beszámol.

A Hilton/Perkins  magyarországi  programjának  hazai  szakmai  vezetését  az
alapítvány a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Tiflopedagógiai Tanszékére
bízta.

A több mint egy éves előkészítő, egyeztető munka eredményeként elkészült
egy  18  hónapos  időtartamra  szóló  együttműködési  megállapodás,  amely  a
prioritások figyelembevételével tartalmazza a tevékenységi területeket és az
alapítvány  által  felvállalt  támogatás  nagyságát  és  formáját.  A projekt  1993
március l-jével indult el és 1994 augusztus 31-én fejeződik be.

A megsegítés területei:

1. látássérültek korai felismerése, fejlesztése;
2. többszörösen sérült látási fogyatékosok fejlesztése, nevelése, oktatása;
3. látássérültek iskolai integrációja;
4. látásfejlesztés.

A közös aktivitások formái:

– tiflopedagógusok,  tanárok,  óvónők,  védőnők  képzése,  továbbképzése
egyéni és csoportos tanfolyamok keretében;
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– szülői hétvégék;
– szakirodalom fordítása;
– hazai eredeti kiadványok ösztönzése, megjelenésének támogatása.

A tanárképzés színvonalának emelése szempontjából kiemelkedő jelentősé-
gű, hogy a projekt keretén belül három szakirodalmi fordításgyűjtemény készül
majd, egyenként 500-1000 oldalnyi terjedelemben, a fent jelzett kiemelt témák-
ban.

A program  keretében  nyílt  módunk  a  látássérültek  korai  diagnosztizálása
szempontjából  nagy segítséget  jelentő  Preferential  Looking  Test beszerzésére,
amely  a  korai  látásélesség  megállapítását  teszi  lehetővé,  és  a  Látásvizsgáló
Országos Szakértői Bizottság munkáját segíti 1993 májusától.

Igen  nagyra  értékeljük  a  süket-vak  gyermekek diagnosztizálása  és  fejlesz-
tése területén kapott segítséget. Az első továbbképzésre a múlt évben került sor
még a tényleges projekt elindulása előtt.  Carole Crook, a bostoni iskola tanára
foglalkozott egy süket-vak kisfiúval a Batthyányi Gyermekotthonban. A kéthe-
tes munkáról videofelvételek készültek.

Hasonlóan  szemléletformáló  és  információgazdag  volt  a  Susan  Laventure
által tartott  szülői találkozó és a  Larry Campbell által vezetett  helyzetfelmérő
beszélgetés a látássérültek integrációjának magyarországi helyzetéről.

A 18 hónapos projekt tervezett anyagi támogatása: 40.500 USA-dollár.

Az alapítvány a programon kívül is számtalan segítséget nyújtott. Lehetővé
tette angolul tudó, a kiemelt területeken dolgozó fiatal kollégák számára, hogy
tudásukat a bostoni  Perkins Schoolban fejlesszék tovább. A főiskola könyvtára
több  tiflopedagógiai  alapszakkönyvvel  gyarapodott  az  alapítvány  támogatásá-
val. Ugyancsak jelentős segítséget jelentenek az ajándékba kapott taneszközök,
közöttük 50 db Perkins Braille-írógép.

Az  anyagi  eszközökben  kifejezett  segítségen  kívül  a  Hilton/Perkins-szak-
emberekkel való együttműködés jelentőségét abban látjuk, hogy

– lehetőséget nyújt egy felgyorsult információszerzésre, ismeretek gyara-
pítására, a tiflopedagógiai tanárok, szakemberek, szülők stb. szemléle-
tének formálására;

– segíti a nemzetközi szakirodalom értékeinek hazai hasznosítását;
– hozzájárul a tiflopedagógus-képzés színvonalának emeléséhez, a hallga-

tók sokirányú motiválásához, szaktudásuk és nyelvtudásuk bővítéséhez.

DR. CSOCSÁN LÁSZLÓNÉ
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