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Beszámoló a lengyel-magyar rehabilitációs
tanári képzésrõl

magyarországon egyetlen városban, Budapesten az elTe Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Fõiskolai Karon folyik tiflopedagógus képzés. a látássérül -
tekkel foglalkozó tanárok képzésében sajnos hivatalosan csak 15 óra tájékozódás
és közlekedés, 30 óra mindennapos tevékenységek tanítása és 30 óra látásnevelés
van. Rehabilitációs tanári képzés jelenleg nincs az egész országban.

ennek hiányát ismertük fel, és kértünk segítséget több európai országtól.
Kérésünkre a legkedvezõbb ajánlattal a varsói Gyógypedagógiai akadémia vála -
szolt, aminek azért is örültünk különösen, mert jelenleg mindössze négy magyar
kolléga rendelkezik hivatalos rehabilitációs tanári végzettséggel, és õk szintén
var sóban szerezték meg képesítésüket.
a képzés 2003. októberében indult. 
Négy tantárgyunk volt: Tájékozódás és közlekedés 190 órában, mindennapos
tevékenységek 100 órában, látásnevelés 30 órában,  professzionalizmus 20 órá -
ban; Tanítási gyakorlatunk 60 óra volt. 
Tanáraink: dr. antonina adamowicz-Hummel, dr. malgorzata Walkiewicz és mgr.
Janusz preis voltak illetve közremûködött még maureen duffy a pennsylvaniai
Optometriai Fõiskola igazgatója óraadóként. a képzés varsóban, laskiban és
Buda pesten zajlott.

Csoportunk nyolc résztvevõbõl állt: hárman a budapesti vakok Általános
isko lájából, ketten a budapesti vakok óvodájából, egy fõ a budapesti vakok ele -
mi Rehabilitációs Csoportjától (felnõtt korban megvakultak), egy tanárnõ a buda -
pes ti Gyengénlátók Általános iskolájából és egy kolléganõ a debreceni gyen -
génlátók dr. Kettessy aladár Általános iskolájából. Csoportunkból heten gyógy -
pedagógusok, egy résztvevõ pedig szociálpedagógus (6 nõ és 2 férfi). Állandó
kísérõnk volt a képzés során folyamatosan egy angol és lengyel tolmács, akik az
elméleti és a gyakorlati órák során is fordították az elhangzottakat.

Két fõ kivételével a csoport többi tagja már évek óta (2-14 éve) gyakorló 
mozgástréner volt. mint látható, csoportunk összetétele nem volt homogén, ezért
nem volt könnyû a képzési tananyag összeállítása számunkra. ennek ellenére az
akadémia törekedett mindannyiunk igényeit figyelembe venni az oktatás során. 

a képzés a látássérültek populációjának egészét felölelte, így egyrészt a korai
fejlesztés, az óvodáskorúak, az iskoláskorúak és a felnõttek; másrészt a vakok,
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aliglátók, gyengénlátók és a halmozottan sérültek, illetve a látó értelmi fogyaté -
kosok oktatása területén is ismereteket nyújtott. 

Foglalkozásokat látogattunk laski óvodájában és iskolájában, annak hal mo -
zot tan sérült tagozatán, a varsói Korai Fejlesztõ Központban, illetve a látás sé -
rültek számára létesített speciális rendelõintézetben. minden tantárgyunk keretén
belül rengeteg fedett szemes illetve szimulációs szemüveges gyakorlatunk volt
sajátélményként. Gyakorló tanításainkat pedig Budapesten és debrecenben, saját
munkahelyünkön végeztük magas óraszámban.

a gyakorló tanítások során különbözõ korú kliensekkel foglalkoztunk: a kis
óvodásoktól kezdve a felnõttekig. az órák általában 45 és 60 percesek voltak, a
kliens teherbírásától függõen. minden foglalkozáson öten hospitáltak (1 gyakor -
lat vezetõ, 1 tolmács és 3 tanfolyami résztvevõ), figyelték a tanár és a kliens mun -
ká ját. minden órát megbeszélés követett, ahol mindenki elmondhatta a meg fi gye -
léseit, gondolatait mind a tanítási módszerekkel, mind a klienssel kapcsolatban. 

az új technikák megismerésén és elsajátításán túl, új szemléletet, látásmódot
tanulhattunk a látássérültek rehabilitációjáról, általános struktúrájának felépíté sé -
rõl és ennek oktatásáról.

Oktatóink nagy hangsúlyt fektettek a hatékony munkát megalapozó, segítõ,
azt minél jobban tervezetté, átgondoltabbá tevõ dokumentáció megismerésére és
alkalmazására. ezek alapján a kliensek állapotfelmérése és szakszerû fejlesztési
tervének kidolgozása is lehetõvé válik. ennek a közös dokumentációnak a beveze -
tésé vel egységessé tehetjük az adatkezelést minden magyarországi látássérültek -
kel foglalkozó intézményben, illetve saját munkánk hatékonysága is mérhetõvé és
nyomonkövethetõvé válik. 

Sok segítséget kaptunk ahhoz, hogy hogyan tudnánk a foglalkozásokat minél
változatosabbá, életszerûbbé, folyamatosabbá és szervezettebbé tenni.

a szervezõk nagy mennyiségû lengyel, amerikai és ausztrál szakirodalom biz -
tosításáról gondoskodtak.

a tanfolyam segített reális szakmai önismeretünk kialakulásában, aminek alapján
kirajzolódnak azok a területek is, ahol további fejlesztésre van szük sé günk, akár
önképzés, akár szakmai konzultációk, hospitálás, szupervízió, elõadások segítségével.

Tanárainktól megoldási módokat kaptunk a csírájukban jelentkezõ kiégési
tünetek kezelésére és feloldására, illetve megtanultuk a szakmai konzultációk,
esetmegbeszélések õszinte, szakszerû, hatékony lebonyolításának módját is.

Bár a képzés 2004. októberében véget ért, a munka tovább folytatódik. Cso -
por tunk ez alatt az idõ alatt szakmai közösséggé vált, megteremtõdött az intéz -
ményközi szakmai együtt gondolkodás, konzultációk, érdekképviselet lehetõsége.
Szakemberré válásunk reméljük, segíti a látássérültek minél szakszerûbb ellátását
és életminõségük javítását.

Bíró Csaba, Fehér zsigmond, Furkó Judit, Komlósi eszter, Kónya Katalin,
Somorjai Ágnes, veress Éva, vincze Renáta résztvevõk; valamint Katzenbach
Jolanta a képzés koordinátora.
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