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A Siketvakok Országos Egyesülete (SVOE) az idei évben ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. E
jeles alkalomból, egész évben különböző rendezvények lebonyolítására került sor.
November 21.-én a Vakok Általános Iskolája és a SVOE közös szervezésében zajlott le a
„Veleszületetten siketvak és halmozottan sérült-látássérült emberek jövőképe Magyarországon” című
konferencia.
A konferencia megrendezésével elsődleges célunk volt, hogy felhívjuk a döntéshozók és szakmai
résztvevők figyelmét a siketvak és halmozottan sérült látássérült személyek élethelyzetére, valamint
differenciált szükségleteire.
A nemzetközi jó gyakorlatok hazai elterjesztése és ismertetése céljából külföldi előadókat is
felkértünk, hogy osszák meg tapasztalataikat. Így került sor Somorjai Ágnes igazgató asszony és
Selmeczi Zoltán- KLIK-köszöntőjét követően William Green előadására, aki a Deafblind International
megbízott szaktanácsadója. William az előadásában röviden ismertette, hogy európai viszonylatban
milyen magas azoknak a száma, akik siketvaksággal élnek. Kiemelésre került, hogy mindezek okán a
siketvaksággal érintett személyeknek életútjuk során speciális, holisztikus szemléletre és folyamatos,
támogató jelenlétre van szükségük.
A Perkins International részéről Denis Lolli tartott előadást a Perkins Intézet Közép-Európai
támogatási stratégiájáról. Az intézet közel 20 éve támogatja a veleszületetten sérült gyermekek ügyét
Magyarországon, egyesületünkön keresztül is.
Ezt követően John Harris a European Network for Vision Impairment Training Education &
Research koordinátora tartott előadást főként az intézmény ENVITER tevékenységéről,
programjairól, törekvéseiről. Előadásában hangsúlyozta, hogy a halmozottan sérült emberek érdekeit
segítő programok elképzelhetetlenek az ágazati együttműködések nélkül.

John Harris előadás közben
Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Karának képviseletében dr. Papp Gabriella
dékán asszony ismertette a gyógypedagógus képzés menetét.
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Az ezt követő szünet után díjak átadására került sor, melyet Helesfai Katalin és Fehér Anna vehetett
át, akik mindketten sokat tettek a veleszületetten siketvak gyermekek oktatásának magyarországi
megteremtéséért.

A képen Gangl Tamás, a Siketvakok Országos Egyesületének elnöke, és Helesfai Katalin, díjazott
A továbbiakban Aranyosi Mónika tartotta meg előadását a diagnosztikai eljárásról és a felmerülő
problémákról. Hangsúlyozta, hogy jelenleg a rendszer kimondatlan hibája, hogy mindig a vezető
fogyatékosság szerint kell javaslatot tenni a korai fejlesztés további irányára, mely sokszor nem
eredményes.
Dobrik Lupták Sára és Tóth Mónika gyógypedagógusok a Vakok Általános Iskoláján belül zajló
óvodai, illetve iskolai oktatásról beszéltek, valamint demonstrálták az elhangzottakat.
Királyhidi Dorottya az egyesület főtitkára szavaiban arra utalt, hogy a veleszületetten siketvakok
esetében a felnőtt kor elérését követően az elérhető szolgáltatások köre jelentősen megfogyatkozik, így
az élethosszig tartó tanulás sajnos az esetek döntő hányadában nem tud megvalósulni. Az
iskolából/oktatásból kikerülő fiatalok oda jutnak ahonnan elindultak: haza. Az elsajátított készségek,
képességek leépülnek. Magyarországon jelenleg nincs olyan intézmény, ahol az érintettek megfelelő
módon megfelelő ellátást kaphatnának. Előadásának lezárásaként az egyesület ez irányú törekvéseit
vázolta röviden.

Királyhidi Dorottya, az Egyesület főtitkára
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Ezt követően Kéry Magdolna tartott rövid prezentációt az egyházasfalui ökoprojekt ötletről, melynek
keretében siketvak fiatal felnőttek számára biztosítanának lakhatást, foglalkoztatást.
Kedves Éda ügyvezető záróbeszédében felhívta a figyelmet a bilingvális oktatás megvalósulásának
fontosságára, mely 2017-től kötelező érvényű lesz. Meglátása szerint ez biztosíthatja a jövőben, hogy
a gyógypedagógus képzésben is megjelenjen a speciális jelrendszerek oktatása, ami megoldást
jelenthetne a jelenlegi szakemberhiány problémakörére. Ezek mellett kiemelte, hogy nagyon fontos a
diagnosztikai rendszer átalakítása, hiszen ha nem diagnosztizálnak valakit siketvaknak, mikor, ki és
milyen körülmények közt fogja azt kimondani az érintettről, ennek hiányában pedig az érintett
gyermek nem fog hozzájutni a megfelelő korai fejlesztéshez, óvodai és iskolai neveléshez.
Mindezek a jövő kihívásai melyek érdekében együtt kell tevékenykednünk és folytatnunk az elkezdett
munkát.
A zárszót követően szekció-ülésekre került sor az alábbi témákban

1. Digitális eszközök alkalmazása az oktatásban
2. Együttműködési lehetőségek itthon és Európában
3. Munkatevékenységek
4. Tanulás – tanítás szervezése

A konferencián elhangzott előadásokról készült videofelvételek hamarosan megtekinthetőek lesznek a
www.siketvak.hu weboldal Galéria menüpontjának Videók almenüjében.

