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Profesor Armi n Lowe
(ur. 17 października 1922 roku w Miśni w Saksonii,
zm. 27 października 2001 roku 'Y Heidelbergu)
Zmarły,

po krótkiej 3-dniowej chorobie, Profesor Armin Ltiwe był jednym
z
najwybitniejszych europejskich uczonych surdopedagogów. Jego
pionierskie
zasługi dla koncepcji rozwoju wychowania słucho
wo-językowego dzieci niesły
szących, przede wszystkim w Niemczech, a także w
Europie, są bezsporne. Był nie
tylko wybitnym teoretykiem w zakresie surdopedagogiki i audiolo
gii pedagogicznej, ale i wybitnym metodykiem.
Zanim podjął pracę, najpierw jako wykładowca, a później profesor w
Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Heidelbergu, pracował w latach 1951-1961
jako nauczyciel w szkole dla dzieci niesłyszących. W roku 1959 założył w Heidel
bergu pierwszą w niemieckojęzycznym obszarze językowym
poradnię pedoaudiologiczną
dla rodziców małych dzieci z uszkodzonym słuchem, którą kierował do
roku 1966.
Profesor Armin Ltiwe w roku 1966 rozpoczął pracę w charakterze wykład
owcy
pedoaudiologii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Heidelbergu. W
1970 został
mianowany profesorem pedoaudiologii, zaś w roku 1993 profesorem
pedoaudiologii i surdopedagogiki.
W trakcie niezwykle aktywnego życia ukazało się ponad 600 publikacji,
w tym
30 książkowych, 200 wydano po przejściu na emeryturę w roku 1988.
Wiele Jego
artykułów, opracowań i książek tłumaczonych na liczne
języki zostało opublikowanych także w języku polskim. W swojej działalności nie ograniczał
się tylko do
Europy. Jako rzeczoznawca bądź wykładowca był w ponad 30 krajach
, w tym
w Indiach , Bangladeszu i Pakistanie, gdzie m.in. uczestniczył w planow
aniu i budowie centrów audiologii dziecięcej. Za swoją działalność został w Niemc
zech odznaczony Federalnym Krzyżem Zasługi na Wstędze.
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Profesor Armin Ltiwe

Wskazówki dla autorów czasopisma "Audiofonologia"
Profesor Armin Lewe jest twórcą koncepcji wychowania w języku
dźwiękowym w domu rodzinnym dziecka z uszkodzonym słuchem w wieku przedszkolnym (tzw. Hausspracherziehung), a także inicjatorem wychowania integracyjnego tych dzieci (integrierte Beschulung) oraz wychowania słuchowego (h ergerrichtete Erziehung).
Był osobą głęboko wierzącą - katolikiem konsekwentnie i bez rozgłosu realizującym swoją służbę dla osób z uszkodzonym słuchem w Europie i poza jej granicamI.
Profesor Armin Lewe był także bardzo żywo zainteresowany Polską i rozwojem polskiej surdopedagogiki. Wielokrotnie przyjeżdżał z wykładami do naszego
kraju. Nie dbając o profity i honoraria, godził się bezinteresownie publikować
swoje artykuły i wydawać swoje książki.
Regularnie też współpracował z redakcją "Słuchu". Miał w nim swoją kolumnę - Informacje ze świata, w której, już pośmiertnie, przez jakiś czas będą s ię jeszcze ukazywały opracowane przez niego informacje o sytuacji niesłyszących i problemach związanych z ich rewalidacją. W jednym z następnych numerów "Słuchu"
ukaże się Jego ostatni artykuł nadesłany 3 sierpnia 200 l r. pl. Neue Dejinitionen
einiger audi%gischer Begriffe.
Ostatnią zwartą publikacją Profesora jest wydana w roku 200 l praca z zakresu
historii surdopedagogiki: Ehema/s deutsche Gehorlosenschu/en im heutigen Po/en.
/hre Entstehung und ihre Geschichte. [Niedergeschrieben von Professor i. R. Armin
Lewe, Padagogische Hochschule Heidelberg, wyd.: Pfalzinstitut fur Horsprachbehinderte, Frankenthal]. Motywem powstania książki - jak twierdzi Autor we
wstępie - były wizyty w Polsce - pierwsza w 1987 roku, na zaproszenie za pza
- i zwiedzenie szkół dla dzieci niesłyszących w Szczecinie i Wrocławiu. Profesor
był szczerze zainteresowany osiągnięciami pedagogicznymi w polskich placówkach, mimo obiektywnie trudnych warunków nauczania. Z kolei w latach 1988
i 2000 Profesor zwiedził także ośrodki szkolno-wychowawcze dla dzieci z uszkodzonym słuchem w Warszawie, Krakowie, Szczecinie i Poznaniu.
Pogrzeb Profesora odbył się w ścisłym gronie rodzinnym . Jego życzeniem było,
aby nie składać na grobie kwiatów i wieńców, a zamiast tego wraz z osobami zainteresowanymi projektami pomocy dla niesłyszących wpłacać datki na hasło:
"Armin Lewe" - Hergeschiidigtenprojekte der Andheri-Hilfe e.v., Konto 40006,
Sparkasse Bonn, BLZ 380 500 00.

Bogdan Hoffman
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10, Autorzy otrzymują 10 odbitek i 1 egzemplarz autorski.
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