
A MAGYE ÉLETÉBŐL

MAGYE kihelyezett elnökségi ülés és
Országos szavalóverseny Kiskőrösön

Az Értük – Velük Egyesület  és a  Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Speciális Óvo-
dája és Általános Iskolája 2003.  március 20-22-én a kiskőrösi  Petőfi  Emlékmúze-
umban  „Felfénylő szavak” országos szavalóversenyt rendezett tanulásban akadályo-
zott 5-8. és 9-10. osztályos tanulók részére.

A MAGYE Elnökségét Szemkeő Péter igazgató (aki maga is az Elnökség válasz-
tott tagja) és több munkatársa kalauzolta a kívülről szép és rendezett, belül igen tar-
talmas, sokrétű szakmai munkát végző intézményben és Kiskőrös városában.

Program szerint  elsőként  a MAGYE Elnökségi  ülés  megtartására került  sor  az
iskolában.  Az  ülés  napirendjén  a  Sopronban  megrendezésre  kerülő,  2003.  évi
MAGYE Országos Szakmai Konferencia előkészítése szerepelt. Ezen túl az Elnökség
örömmel regisztrálta, hogy ezúttal is bebizonyosodott, mennyire hasznosak a kihe-
lyezett  elnökségi  ülések,  amelyeken mindig egy-egy gyógypedagógiai  intézmény
munkájával ismerkedhet meg a MAGYE Elnöksége. Ez alkalommal különösen jelen-
tős az esemény, mert egy nagy történelmi múltú város nevezetességeivel is megis-
merkedhetett, és az értelmileg akadályozott tanulók országos szavalóversenyére, az
ahhoz kapcsolódó szakmai programokra is meghívást kapott.

Az ország minden tájáról érkező vendégek és résztvevők fogadása után a  Petőfi
Sándor Művelődési Ház színháztermében Szemkeő Péter mondott köszöntőt, majd az
iskola tanulói kedves és megható műsorral ajándékozták meg a közönséget.

Alföldi Albert, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés alelnöke meleg szavakkal üdvö-
zölte a  jelenlévőket.  „Az emberművelés ezen speciális ágában nem szólhatok hoz-
záértéssel – mondotta többek között –, de ebben az elemeire hullott világban a legkor-
szerűbb módszert itt láttam: egymás kezét fogták a gyermekek.”

Barkóczi Ferenc, Kiskőrös város polgármestere nem titkolt büszkeséggel beszélt az
iskola eddigi eredményeiről és érdemeiről.

Fonyódi Ilona, az Oktatási Minisztérium vezető főtanácsosa a speciális fejlesztési
lehetőségekről tartott előadást.

Ebéd után a résztvevők az iskolában működő klubnapközis foglalkozásokat tekint-
hették meg. Ízelítőt kaptak a roma tánc, a roma ételkészítés, a rejtvényfejtés, újság-
szerkesztés, gyékényezés, álarckészítés, gyöngyfűzés, fóliafestés, szárazvirág-kötészet
és nemezelés technikájáról.
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 a)

a)   Klubfoglalkozás az iskolában

b)   Díjkiosztás a Művelődési Házban

c)   Koszorúzás a Petőfi
      Emlékmúzeumnál

 b) c)

Meglepetésként a kooperatív tanulás bemutatása tréning formájában zajlott. A fog-
lalkozáson a hagyományos és a kooperatív tanulási mód szembeállításával érzékeltette
Zágon Bertalanné, az Ec pec alapítvány mestertrénere az új út kihívását.

Ezután szekcióüléseken folytatódott  a szakmai munka. A résztvevők a  Lépésről-
lépésre programot  ismerhették meg az  óvodában,  az  alsó tagozaton,  valamint  az
erősségekre építő napközit a felső tagozaton.

Az esti állófogadáson mód nyílt arra, hogy a kollégák kicseréljék gondolataikat, tapasz-
talataikat, továbbá megtekinthessék a Lépésről-lépésre programról készült videófilmet.

A második napon a résztvevők alaposabban is megismerkedhettek ezzel a program-
mal és a kooperatív tanulással. Kitűnő előadások hangzottak el:  Horváth Miklós a
szabad tanulásról,  Lakatos Katalin a mozgásfejlesztésről,  Fikár Ildikó a számolási
készség fejlesztéséről, Fazekasné dr. Fenyvesi Margit a beszédhanghallás fejlesztéséről
adott elő.

A konferenciáról azóta számos pozitív véleményt kapott visszajelzésként az iskola,
és az is megfogalmazódott, hogy több ilyen konferenciára lenne szükség, amikor nem-
csak  az  elmélet  hallható,  hanem a  gyakorlat  is  követhető  és  diszkusszióra  is  van
lehetőség.

Végül  ne feledkezzünk meg a rendezvény ünnepélyes  pillanatai  közül a  Petőfi
Emlékmúzeum előtti koszorúzásról és a szavalóverseny eredményhirdetéséről sem.

A MAGYE Elnöksége és a vendéglátó iskola nevében szeretettel gratulálunk vala-
mennyi versenyzőnek a szép teljesítményekhez és az eredményekhez.

Gordosné Szabó Anna  –  Radicsné Szerencsés Teréz
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