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„Hivatásnak, egész életre szóló célnak érzem, hogy olvasni tanítsak minden-
kit,  aki  olvasni  akar” — írja  Benedek Marcell Az olvasás művészete  című
könyvének előszavában.

A legvégső cél a passzív olvasástól, amely a puszta ábécé ismeretét igényli,
eljutni az aktív olvasásig. Akinek ez megadatik, az a „csodák birodalmába”
juthat el, ahol az egyéni fantáziától, aktivitástól függően olyan pozitív élmények
részesévé válhat — sírhat, kacaghat, képeket láthat, önmagát különböző hely-
zetekbe  képzelheti,  tudását  gyarapíthatja  —, amelyek  testi,  lelki  és  mentális
fejlődését egyaránt segíthetik.

Ezt az ideális állapotot azonban nem mindenki képes segítségnyújtás nélkül
elérni.  Benedek Marcell szavaival élve: „Nem mindenki tud olvasni, aki az
ábéabot megtanulta”.

Mi, akik ilyen gyermekekkel foglalkozunk, jól tudjuk, hogy nagyon hosszú
és fáradságos út vezet az „ábéabo”-tól az értő olvasásig. Ez a két feladatgyűjte-
mény  ezt  az  utat  próbálja  akadálymentessé  tenni.  Bátran  adjuk  azoknak  a
gyengén olvasó vagy diszlexiás gyermekeknek a kezébe, akiknek a betűk világa
még nem örömet, hanem csak gyötrelmet jelent. A szisztematikusan összeállított
feladatok hatására az olvasáshoz szükséges képességeik, készségeik fejlődés -
nek indulnak. A szétszórt,  rossz emlékezetű,  gyenge szókincsű gyermekből
koncentrációra képes, emlékezetét jól működtető, általános ismereteit a korának
megfelelő szókinccsel kifejezni képes gyermek válhat.
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A gyűjtemény legnagyobb érdeme azonban az,  hogy mindezek birtokába
nem száraz gyakorlatokon, hanem játékos tevékenységeken keresztül juttatja el
a gyermeket.

Az átélt sikerek hatására a betűk már nem az „ellenséget”, az ismeretlen,
riasztó világot fogják jelenteni, hanem az öröm, a tudás lehetséges forrásaivá
válnak.

Ez a feladatgyűjtemény egy jó pedagógus kezében „kulcs” lehet az olvasás
birodalmába.

Adjuk oda nekik ezt a kulcsot, segítsünk nekik ezt a kaput kinyitni.

Fehérné Kovács Zsuzsanna

Az EASE 1994. évi 2. számában 
számos érdekes hírt tartalmaz európai 
pedagógiai kezdeményezésekről

A dán oktatási miniszter 1993. szeptemberében a „Mindenki számára szóló oktatás
és képzés” címmel tartott beszédet a dán parlamentben. A jelentés arra összpontosított,
hogy minden fiatalnak reális lehetőséget kell biztosítani a tanköteles koron túl a szakmai
irányú vagy általános oktatásra. Napjainkban Dániában az a helyzet, hogy egy adott
évjárat 93 %-a kezdi meg az általános iskola után tanulmányait, de csak 77 %-uk fejezi
be ezt a képzést. A lemorzsolódók gyenge felkészültsége valószínűsíti a későbbi munka-
nélküliséget (négyszer annyira veszélyeztetettek, mint a továbbtanulók). A dán kormány
célja, hogy 18 éves kor alatt senki ne legyen munkanélküli, és a fiatalok 90-95 %-a
tanuljon tovább. Létrehoztak egy akciós programot, melynek keretében többek között
hangsúlyos szerepet kapott a szakmai tanfolyamok differenciáltabb megvalósítása, az
egyéni képességek nagyobb figyelembevétele. 1993. novemberében elfogadta a parla -
ment ezt az intézkedési tervet.

A sevillai világkiállítás  területén működő „Felfedezések parkját” hozzáférhetővé
teszik a különböző típusú fogyatékosok számára. A helyszínen napi 12 órában állítottak
be személyzetet, amely ezt lehetővé teszi, fogadják a szervezett csoportokat is, de az
eltérő igényű egyéneket is.

Olaszországban átalakult a gyógypedagógusok képzése, mivel ezt tette szükségessé
az integrált fejlesztés általános bevezetése. Mint ismeretes, 1977-ben jelent meg az evvel
kapcsolatos oktatási törvény. Ezt követőleg az első szakaszban a szocializációt tekintet-
ték kizárólagos célnak. A nyolcvanas években rá kellett jönniük, hogy a fogyatékosok
puszta megjelenése a többségi iskolákban nem elegendő a szocializációhoz. Elrendelték,
hogy 20-nál nagyobb létszámú nem lehet a csoport, ahol fogyatékos is van, az osztály
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átlag heti 6 órában kap gyógypedagógiai segítséget. A gyógypedagógus-képzés poszt-
graduális  jellegű,  kétéves egyetemi tanulmányokat jelent.  A képzés inkább általános,
mint egy-egy szakra specializált, a fogyatékosok minden típusát érinti. A tananyagban
szerepet kap az egyedi programok kidolgozása, különös tekintettel a nehézségekre és
lehetőségekre, továbbá a felkészítés a nem fogyatékos gyermekekkel és pedagógusokkal
való kapcsolatteremtésre.

Csányi Yvonne

„Hiszen a világon
a gyermekhang
a legszebb”

— írja versében a 8.  osztályos,  Alsóbélatelepen élő  Veres Anikó,  s  ezt  így
gondolják a  Mi Magazin (1994. II. évf. 1. szám) életrehívói, szerkesztői is.
Kicsik és nagyok, fiúk és lányok hangjai szólítják az olvasót, hogy a kötetben
egy kórussá kovácsolódva a szeretetről valljanak. Az anya szeretete, a távollévő
testvérek utáni vágy, az első szerelem élménye fogalmazódik meg versekben és
prózákban, melynek szerzői valamennyien „intézetiek”. A szeretet vágya azon-
ban a szomorúság és a bánat érzéseivel keveredik, a sorok szerint könnyek
hullnak, fájdalom és gyász járja át a szíveket. A melankólia természetes — de
többnyire  átmeneti  — érzelmi  állapota  a  kamaszkornak,  itt  azonban  mintha
többről lenne szó, nem szenvelgés, hanem szenvedés sejlik fel. A világgá kiáltott
kérdésekre: „miért velem történt mindez, miért vagyok egymagam?” a felnőttek
sem tudnak egyértelmű és megbízható választ adni.

Más szólamokra hangolva, a gyermekvédelem hazai és külföldi szakem-
berei is csak kérdeznek, de a minden bajra gyógyírt jelentő választ még nem
találták. A kérdések egy csokra azt kutatja, hogy ha már elkerülhetetlen az állam
gondoskodásába fogadni egy-egy gyermeket, akkor a családba helyezés vagy a
nevelőotthon a gyermek érdekeinek a megfelelőbb forma. Egy svájci és egy
angol szakember írása foglalkozik a kérdéssel, mindkettő részlet a FICE 1988.
évi jubileumi kongresszusán elhangzott előadásokból. Számunkra talán izgal-
masabb  annak  a  vizsgálatnak  a  tapasztalata,  amelyet  a  Csecsemőotthonok
Országos Szövetségének III. számú munkabizottsága végzett. Példaértékűnek
Komárom megye hatóságainak és csecsemőotthonának (Tatabánya) együttmű-
ködését tekintik. A „hatóság” érdeme, hogy a csecsemőotthonnal partneri kap-
csolatot  épített  ki,  hogy  hacsak  mód  volt  rá,  nem a  gyermekeket  ismerők
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megkérdezése nélkül, hanem ellenkezőleg, véleményükre támaszkodva hoztak
hatósági döntést, intézkedést. S bár a vizsgált megye ebbéli igyekezete nyilván-
való, mindez megállapításuk szerint még korántsem általános vagy országos
gyakorlat.

Feltehetően  kényes  és  nehéz  kérdésre  keresi  a  választ  Gergely  Ferenc
„Kell-e nekünk gyermekváros” című írásában. A gyermekvédelem intézetesíté-
sének, a gyermektelepek létesítésének történeti áttekintése választ nem ad a
kérdésre,  csupán  indoklást  annak  tudomásulvételéhez,  hogy  napjainkban  öt
gyermekvárosban  közel  hétezer,  további  öt  nagyméretű  intézetben  mintegy
másfélezer férőhely van. A számok ismeretében a fő kérdésre nem is lehet
másképp  válaszolni,  mint  ahogy a  szerző  is  teszi:  „igen!  Korszerűsítve  és
átmenetileg. Egészen addig, amíg ennél minőségileg jobb védelmi lehetősége-
ket nem tudunk biztosítani”.

A  közlemény  történeti  visszatekintését  jól  kiegészíti  a  Gergely  Bélával
folytatott  beszélgetés.  Vajon újra kezdené és ismét így gombolyítaná-e élete
fonalát  az  idős  pedagógus,  ha  ebbe  beleszólása  lenne?  Hitét  és  kitartását
megismerve azt gondoljuk, hogy a rábízott gyermekekért ugyanígy, a történe-
lemmel dacolva, ismét ezt az utat választaná.

A szakmai utakról készült beszámolók ezúttal Bécsbe, Svájcba és Hollan-
diába vezetik az olvasót.

A harmadik kérdésre: „Beszélhetünk-e szakszerű nevelőotthoni nevelésről
szupervízió nélkül?” a képzés-továbbképzés rovatban találhatunk útmutatást.

Mintegy húsz  éve  már  annak,  hogy nyugaton  a  szupervíziót  a  szociális
munkában/szociálpedagógiában elengedhetetlennek tartják. A pszichológusok
által vezetett  foglalkozások az esetmegbeszélő Bálint-csoporthoz hasonlóak,
sajnos azonban ez utóbbi — bár vitathatatlanul magyar módszer — sem tekint-
hető kellően elterjedtnek vagy hozzáférhetőnek. A nevelőotthonokban dolgozók
nemcsak munkájuk során kerülnek nehéz helyzetekbe, de gyakran maguknak is
vannak olyan problémáik, melyeket „behoznak” munkájukba, így azok egymás-
ra  kopírozódva súlyos  terheket,  gondokat okoznak. Lehet-e nem sürgetni  a
szupervízió elméletének és gyakorlatának mielőbbi elterjedését a magyar gyer-
mekvédelemben? Erre a kérdésre a „gyermekvédelem — nevelőközösségek”
1993/2. számának olvasói maguk is tudják a választ. (FICE-kiadványok.)

Dr. Torda Ágnes
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Megnyílt
a Mikkamakka Játéktár
és Játékmódszertani Központ

Önfeledten  játszó  gyermekekkel  körülvéve,  meg-
hitt, családias légkörben nyitotta meg Göncz Árpádné a
Mikkamakka Játéktárat és Játékmódszertani Központot
Budapesten (V., Balaton u. 15.), a Magyar Honvédség
által rendelkezésre bocsátott épületrészben.

E nagyon fontos, hasznos, Magyarországon egyedülálló intézmény megálmodója,
megtervezője és megszervezője a játékpedagógiából frissen doktorált Takács Bernadett
gyógypedagógus. Nagyon sokan segítettek neki, amíg a megnyitásra sor kerülhetett. Az
intézményt a MEOSZ (Mozgássérültek Egyesületeinek Országos Szövetsége) alapította,
fő támogatói a Bicebóca Alapítvány, a Domus Rt., az ÉFOESZ (Értelmi Fogyatékosok
Országos Érdekvédelmi Szövetsége),  a FÉBÉ Rt., a Magyar Honvédség, a Piremon
Rehabilitációs Vállalat, a Soros Alapítvány voltak, és reméljük még másokkal együtt
lesznek is, hiszen a MEOSZ csak támogatók segítségével képes fenntartani és működ-
tetni.

Az intézmény non-profit jellegű — olvassuk a megnyitóra készült tájékoztatóban.

„Olyan szolgáltató centrum, ahol válogatott, értékes játékszereket találhat a szülő és
a pedagógus. A játékkal kapcsolatos, szakszerű tanácsadással és konzultációval is
segítünk. Helyben játszási lehetőséget is nyújtunk.
A Mikkamakka Játéktár kölcsönözhető játékszereket kínál.
Célunk, hogy felkeltsük a szülők, a pedagógusok és pszichológusok, a közvélemény
figyelmét  a  gyermeki  játék  nevelő,  képesség-  és  személyiségfejlesztő  hatásainak
jelentőségére. Szeretnénk a játékkal összefüggő, a korai nevelésben alkalmazható,
tudományos  igényű  koncepciókat  és  fejlesztő  programokat  valamint  eszközöket
kidolgozni, ezeket széles körben megismertetni és gyakorlati alkalmazásukat,  az
eszközök iránti igények kielégítését lehetővé tenni.”

Szolgáltatások:
— játszóház (helyben játszási lehetőség),
— játéktár (kölcsönzés),
— játék- és nevelési tanácsadás, konzultáció,
— egyéni játékfejlesztés és terápia.

Várnak — hétfőn, kedden, pénteken 9-16 óráig — minden, kb. 3 hónapostól 10 éves
korú gyermeket; eltérően fejlődő vagy bármilyen ok miatt speciális igényű gyermeket
(nem csupán mozgássérülteket); kiemelkedő képességek fejlesztését igénylőket.

G. Sz. A.
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Szerzőink figyelmébe!

1. Folyóiratunk hasábjain közlési lehetőséget biztosítunk a fogyatékosságügy gyógy-
pedagógiai, pszichológiai, orvosi, jogi, szociológiai, szociálpolitikai kérdéseit tárgyaló
közleményeknek: elméleti és gyakorlati tárgyú cikkeknek, szakirodalmi referátumoknak,
tudósításoknak.

2. Az eredeti közlemények kéziratában a fejléc tartalmazza annak az intézménynek a
pontos nevét, amelyben a szerző dolgozik, mellé zárójelben tüntessük fel annak a városnak a nevét,
amelyben az intézmény működik. A cikk címét középre helyezzük el, a szerző nevét, a cím
alatt tüntessük fel a foglalkozás és beosztás elhagyásával. Egyéb közleményekben a szerző
neve a cikk után szerepeljen.

3. A szöveget írógéppel, szabályos méretű papírlapokra és csak a papír egyik oldalára
írjuk. A gépelési hibákat a cikkírók javítsák ki, mert a nyomda csak a saját hibáját korrigálja
díjtalanul. Ha dőlt betűkkel akarunk valamit kiemelni, azt egyszer húzzuk alá. Csupa
nagybetűvel semmit se gépeljünk.

4.  Szabványgépelést  alkalmazzunk:  1  sor  60  „n”  betűhely,  egy  oldal  30  sor.  (2
példány.)

5. Minden bekezdést  kezdjünk beljebb. Ha a szöveg egy részét  kisebb betűtípussal
kívánjuk szedetni (pl. az eset leírását vagy a vizsgálati metodikát vagy hosszabb idézetet),
ezt nem sűrűn gépelt sorokkal, hanem a szöveg bal oldala mentén húzott vonallal és „petit”
szóval jelezzük.

6.  A kézirat lapjait minden oldalon, középen felül, pontosan számozzuk meg arab
számokkal. Betoldást ne alkalmazzunk.

7. Az ábrákat borítékban mellékeljük, hátlapjukra írjuk rá a szerző nevét és jelöljük
meg nyíllal elhelyezésének irányát, és külön papíron adjuk meg az ábrák szövegét is. Az
ábrák  helyét  jelöljük meg a kéziratban.  A táblázatokat  is  külön lapon kérjük csatolni,
helyüket jelöljük meg a kéziratban és hátlapjukra szintén írjuk fel a szerző nevét.

8. A kéziratok terjedelme: eredeti  közleményeké maximum 1 ív (20 oldal), egyéb
közlemények 1 ívnél kisebb terjedelműek, pl. magyar nyelvű könyv ismertetése maximum
1 oldal, idegen nyelvű könyv ismertetése maximum 3 oldal.

9. A közleményekhez csatolt irodalom azoknak a műveknek az adatait tartalmazhatja,
melyeket a  szerző felhasznált.  A szakirodalom jelölése:  a szövegben az idézett  szerző
vezetékneve szerepeljen csak, mellette az irodalomban jelzett sorszámmal pl. Bárczi (15).
A cikk végén az „Irodalom”-ban a sorrend a következő: sorszám, a szerző neve (ABC-
sorrendben), elől a vezeték-, majd a keresztnév (lehetőleg annak kezdőbetűi), a könyv
vagy folyóirat-cikk címe. További adatok könyvre hivatkozásnál: a kiadó, a kiadás helye
és éve, az idézett lapszám. Régi vagy külföldi folyóiratokra hivatkozásnál az előbbi minta
értelemszerűen módosulhat.

10. Az orvosi szakkifejezéseket egységesen (Brencsán J.: Új orvosi szótár. Akadémiai
kiadó. Budapest 1983., szerint) jelöljük.

11. A szövegben gyakran előforduló terminus-technikusok rövidítése:  a rövidítendő
fogalmat  első  előforduláskor  kiírjuk  és  utána  zárójelbe  a  rövidítés  jelét.  Rövidítést
lehetőleg ne használjunk.

12.  A szerzők tiszteletdíjat  kapnak. A tiszteletdíj ívenként 3.500,- Ft összhatárig
állapítható meg. A maximális tiszteletdíjjal csak az eredeti közleményeket és a tovább-
képzés rovat dolgozatait honorálják.

13. Különlenyomatot a Szerkesztőségnek nem áll módjában készíttetni.
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