
NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

Európa Fórum — 1995

Második alkalommal került sorra az Európai Speciális Pedagógiai Egye-
sület (EASE) és a magyar, a szlovák és a cseh gyógy-(speciális)pedagógiai
országos egyesületek, illetve a három ország három egyetemének, főisko-
lájának (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Comeni-
us Egyetem - Pozsony, Károly Egyetem - Prága) közös rendezésében az
Európa Fórumra Losoncon, 1995. június 5. és 10. között.

A három rendező ország 40-40 szakembert küldhetett ki, ezen kívül német,
dán, angol, olasz, belga, USA-beli, bolgár, lengyel szakemberek vettek részt a
nagyszabású rendezvényen. A magyar csoport mégis nagyobb volt 40-nél, ami
részben az előadók, moderátorok és fordítók népes csoportjának volt köszön-
hető, részben annak a ténynek, hogy elsősorban a hallássérültek hazai intézmé-
nyeiből többen „ugrottak” át 1-2 napra. Az egyhetes program megnyitásának
napján 2 külföldi előadás hangzott el az illetékes minisztériumok és felsőokta-
tási  intézmények képviselőinek  üdvözlő szavai  után.  Az angol  Hegarty pro-
fesszor az európai speciális pedagógia jelen helyzetéről és távlatairól szólt az
integrált, ill. inkluzív oktatást helyezve a középpontba. Az amerikai Borkowski
professzor előadásának a címe: „A metakogníció alkalmazása a speciális peda-
gógiai  osztályban”  volt.  Metakogníción  a  tanulási  stratégiák  tudatosításának
folyamatát értette, mely nyomonkövethető felmérései során nagyban elősegí -
tette pl. az értelmi fogyatékosok tanulását.

A fórum második napján a hallgatóság 3-3 párhuzamos előadásból választ-
hatott. Az érintett témák a következők voltak:

korai fejlesztés — szülőszerep (svájci előadó),
integrált oktatás (dán előadó),
szülők - szakemberek kapcsolata (amerikai előadó),
mozgásban akadályozott gyermekek (német előadó),
az operatív gondolkodás fejlesztése tanulásban vagy értelmileg
   akadályozott gyermekeknél (olasz előadó),
diszlexiás tanulók (angol előadó),
hallássérültek auditív-verbális fejlesztése (német előadó),
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tanítás és szociális tanulás (cseh előadó),
vak és gyengénlátó gyermekek integrált fejlesztése és segítése
   (német előadó).

A következő  három nap délelőttjént  8  workshop közül  választhattak  az
előadók: a főbb fogyatékossági típusoknak megfelelő témákról, valamint az
integrációról, a korai fejlesztésről, a diszlexiáról, és az oktatási intézmények és
a szociális közösség kapcsolatáról volt szó.

Két  workshopot  magyar  szakemberek  —  Rosta  Katalin  -  Dékány  Judit
páros és Csányi Yvonne — vezettek.

Ugyanezen napok délutánjain ún. szabad programok voltak, melyekre elő-
zetesen  nem kellett  feliratkozni.  Közel  30  lehetőséget  kínált  a  program (pl.
művészeti terápiát,  játék- és drámaterápiát,  különböző fejlesztő foglalkozáso-
kat).  Az  elméleti  és  gyakorlatiasabb  témák  között  szerepelt  Karsai  Gizella
pantomimművész  aktív  részvételre  invitáló  foglalkozása  is.  Sok  érdeklődő
sajnálta,  hogy  ezeket  a  délutáni  programokat  egyáltalán  nem fordították.  A
pénteki, utolsó napon a három rendező egyesület képviselői összegezték benyo-
másaikat a plénum előtt.

E sorok  írója  részt  vett  azon a  megbeszélésen,  mely a  jövő évi  tervekre
vonatkozott.  Az EASE elnöksége a  brüsszeli  székhelyű  Európa  Bizottságnál
pályázott az Európa Fórum fennmaradása és kiszélesítése érdekében. A pályá-
zat, úgy tűnik, sikerrel járt. Az 1995/96-os tanévben 36 fő (12-12 magyar, cseh,
ill. szlovák) továbbképzésére kerülhet sor a „tanácsadás” témájában. A képzés
nemzetközi előadókkal 2 évig zajlana évente három alkalommal (2 x 3 nap és
az  Európa  Fórum egy  hete).  Szó  volt  arról,  hogy  szülőket  is  bevonnánk  a
képzésben résztvevők csoportjába. A kijelölt  személyeket  az  egyes országok
minisztériumi  illetékesei  is  jóváhagynák.  A  továbbképzés  nagy  érdeklődést
váltott ki a hallgatóságban.

Egészében feltétlenül hasznosnak éreztük a sokféle információt biztosító 5
napos  eseményt,  s  reméljük,  hogy az  újszerű  kezdeményezés  a  jövőben is
folytatódik.

      Dr. Csányi Yvonne
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