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Down syndrómás csecsemők és kisgyermekek
korai fejlesztése

Kissné Haffner Éva - Alkonyi Mária

Az „Egyenlő esélyt” Alapítvány könyvsorozatának kötetei —
Budapest, 1994.

A gyógypedagógusok társadalma ismét gazdagabb lett egy jól használható,
értékes gyakorlati tanácsokat és ötleteket tartalmazó művel. A szerzők: Kissné
Haffner Éva és  Alkonyi  Mária,  a  korai  fejlesztést  hosszú  évek óta  komoly
eredménnyel művelő szakemberek, akiket nemcsak a szakma, de a szülők is
elfogadnak és becsülnek erőfeszítéseikért és eredményeikért.

Értékvesztéses, széthulló világunkban szokatlan kiindulási pontot választot-
tak, amikor könyvük megírásához kezdtek. Szokatlan, de rendkívül jelentős,
hogy mindig szem előtt tartják a gyermeket, a fejlődésbeli eltérést és a családot.
Mindezt a korai fejlesztés érdekében teszik, mert ha a beavatkozás megfelelő
időben kezdődik, akkor kulcsszerep jut a családnak. Ha a szakember a szülővel
partnerként dolgozik a közös célért, akkor előbb-utóbb a gyógypedagógus —
mintegy kioltva saját szerepét — egyre nélkülözhetőbbé válik, ahogy a szülő
egyre inkább elfogadva és megismerve gyermekét, képes lesz nevelői feladata-
inak ellátására.

Ez a könyv gyakorlatcentrikus, amelyben a szerzők sok éven át szerzett
tapasztalataikból nyújtanak át egy csokorral ötleteket, fejlesztő eljárásokat. A
fejlesztendő  területeket  külön-külön  fejezetekben  tárgyalják,  hangsúlyozva,
hogy ezek  természetesen  nem választhatók  el  szervesen  egymástól,  mert  a
szociális tanulás során egymást erősítve fejlődnek.

Mindig szem előtt tartják, hogy a gyakorlatok a gyermek otthoni napirend-
jébe beilleszthetők legyenek és szorosan kapcsolódhassanak a szülők gondozási
tevékenységéhez.

Kitűnően egészítik ki a tartalmat és segítik a megértést a rajzok  (Németh
Erzsébet munkája), valamint a fotók  (Formanek Tamás fényképezte). Gazdag
szakirodalmi jegyzék segíti a tájékozódást a korai fejlesztés témakörében.

Külön említést érdemel a téma elméleti bevezetése és a rövid történelmi
áttekintés. Ezek a fejezetek azok számára is információkkal szolgálnak, akiket a
gyakorlat nem érint közvetlenül, de érdeklődnek e terület iránt.
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A  könyv  illusztrációjaként  az  alkotók  videófilmet  is  készítettek  azonos
címmel. Ennek megtekintése külön élményt jelent, azon túl, hogy a statikus
ábrák megelevenednek és könnyen érthetőkké válnak a filmen (Szaffner Gyula
és a szerzők munkája).

A könyv  megvásárolható  a  „Kasznár  és  fiai”  Tankönyvboltban  (1061
Budapest, Székely Mihály u. 8., telefon: 1228-288, illetve 1071 Budapest,
Damjanich u. 58.,  telefon: 322-1485).  A filmet Szaffner Gyulánál  (1071
Budapest, Damjanich u. 43-45. sz. alatt, a stúdióban) lehet beszerezni.

Jó szívvel ajánlhatjuk kollégáink könyvespolcára és gyakorlati munkájuk-
hoz segítségnek ezt a használható és szép kivitelű könyvet a filmmel együtt.

Pákozdiné Kenderessy Katalin

Fogyatékos gyermekek
lóháton és íjjal a kézben

Az első pillanatban talán
eretnek gondolatnak tűnik föl
sok  szülő  vagy  fogyatékos
gyermekkel foglalkozó neve-
lő szemében, amiről a „Terá-
piás célú lovagoltatás és íjá-
szat” című könyv szól. Ösz-
szeállítója, a Daniló SE mun-
kacsoportja  nem kevesebbre
vállalkozott évekkel ezelőtt, minthogy a középsúlyos értelmi fogyatékos gyer-
mekek fejlesztése érdekében bevezessen egy eleddig ismeretlen terápiás mód-
szert:  a gyógyító lovaglást.  A ritmusos mozgás,  a ringatás hiányának káros
hatását  a  gyermeki fejlődésre ösztönösen már jó ideje sejteni  lehetett,  de a
ringatást, mint gyógyító eszközt csak a legutóbbi időkben kezdték alkalmazni.
Ugyanígy viszonylag  rövid múltra  tekinthet  vissza  a  lovaglás terápiás  célú
alkalmazása,  amelyet  századunk harmincas-negyvenes  éveiben  kezdtek  fel-
használni a nyugati magánklinikák egyes pszichiátriai esetek kezelésére, mint
kedélyállapotot javító módszert. A kezdeti tapasztalatok nyomán azután mind-
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