Beszámoló a Fogyatékos Búvár Oktatói tanfolyamról

November 17-18-án került sor az első hazai CMAS Fogyatékos Búvár Oktatói tanfolyamra
Budapesten. A cél, hogy Magyarországon lehetőséget kapjanak a fogyatékossággal élő
személyek is búvárkodásra, már egy két évvel ezelőtti Oktató Kollégiumon elhangzott.
Idén tavasszal az Elnökség jóváhagyása alapján azonnal elkezdődtek a szervezési munkálatok
és előkészületek a novemberi tanfolyam lebonyolítása érdekében. Felvettük a kapcsolatot a
svájci CMAS-ban tevékenykedő Leonardo Trioano-val, aki szaktekintélynek számít nemzetközi
szinten a fogyatékos búvárokkal kapcsolatos oktatásban. Ő ajánlotta Flore Chatelain vezető
oktatót, aki elvállalta a magyar búvároktatók képzését ebben a témában.

A tanfolyamon 8 oktató vett részt:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ábel László
Bácsi Krisztina
Brankovits Sára (PADI oktató, CMAS cross-over tanfolyamot tervez)
Kozma Attila
Olajos Károly
Sopronyi Richárd
Szathmáry Zsolt
Vass Zoltán

A vezető oktató, Flore Chatelain munkáját segítették még: Leo Trioano (CMAS Disabled Diver
Staff Instructor) és Claude Kaltenrieder (CMAS Disabled Diver Staff Instructor). A svájci csapat
negyedik tagja Giordano Laloli volt, a Salvataggio Sub Locarno svájci búvárklub alelnöke, aki
segíteni, valamint tanulni jött Magyarországra saját költségén.
A tanfolyam egy intenzív elméleti képzéssel kezdődött szombat reggel a Magyar Sport
Házában lefoglalt teremben, majd délután az uszodai foglalkozással folytatódott. Vasárnap
reggel szintén az uszodában kezdett a csapat.
A tanfolyamon tolmácsok segítették a munkát, az elméleti előadáson szinkrontolmácsolással,
a gyakorlati foglakozásokon pedig konszekutív tolmácsolással.
Az uszodai foglalkozásra fogyatékossággal élő jelentkezőket kerestünk. Ebben lett
együttműködő partnerünk a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport
Szövetsége. Az MBSZ Főtitkára, Miklós Adrienn hozott össze találkozót a FODISZ vezetőivel, a
tanfolyamot megelőző időszakban, ahol Toponáry Gábor ügyvezető elnökkel és Vajtó Richárd
gazdasági vezetővel folyt megbeszélés. Nagy lelkesedéssel fogadták a hírt, hogy ezentúl
Magyarországon is elérhető lesz ez a szabadidős tevékenység a fogyatékosok számára is.
Érdeklődtek a sport oldalról, hogy lehetséges-e a víz alatti sporttevékenységekbe is belevonni
a fogyatékosággal élőket (uszonyos úszás, víz alatti hoki stb…).
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A FODISZ közreműködése révén az uszodába ellátogatott a SPORT1 televíziós csatorna stábja
is, hogy felvételeket és interjúkat készítsen az oktató tanfolyamról. Tájékoztatni fognak majd
az adásba kerülés időpontjáról.
Szóba került egy hosszú távú együttműködés lehetősége az MBSZ és a FODISZ között.

A részt vevő fogyatékos tanulók:
Dr. Rédei Alexandra – 100% látássérült
Kun Rea – 96% látássérült
Iváncsik Milán – gerincsérült, kerekes székes

A tanulókkal Vajtó Richárd hozott össze egy találkozót a tanfolyamot megelőző héten, ahol
tájékoztatást adtam nekik a tanfolyam céljáról, menetéről és az uszodai foglalkozásról. Óriási
lelkesedéssel és érdeklődéssel figyeltek, és kérdezgettek.
Az uszodai foglalkozás mind a tanulóknak, mind az oktatóknak nagy élményt jelentett. A
tanulók már az első uszodai foglalkozáson az oktatók segítségével maguk állították össze a
felszerelésüket. A búvárruha felvétele után jöhetett a víz…
A látássérült hölgyek esetében a víz alatti kommunikáció, az elméleti foglalkozáson
megtanultak szerint zajlott, azaz állandó fizikai kapcsolattal, kéz-a-kézben merülés, ahol az
oktató a tanuló kezén enyhe szorítással és a kézfej forgatásával ad utasítást, vagy tájékoztatja
a tanulót, aki a szabad kezével ’normál’ búvár kézjelekkel válaszol.
A kerekes székes tanulóval kapcsolatosan csak annyit írnék, hogy 3 órát volt egyhuzamban a
medencében, egymást váltó oktatókkal, és hiába kértük hogy pihenjen, nem akart kijönni
onnan egykönnyen, annyira jól érezte magát a vízben.

A tanfolyam zökkenőmentesen és jó hangulatban zajlott le, ahol sok információhoz jutottunk,
az uszodában pedig alkalmunk volt ezeket a gyakorlatban kipróbálni.
Ez a képzés megalapozta a hazánkban a fogyatékos személyekkel történő merültetés és
oktatás elindítását.

Bácsi Krisztina
részt vevő oktató és
közreműködő szervező

Budapest, 2018. 11. 28.
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