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Az Úton Alapítvány támogatásá-
val két éve elindított program-
mal a szakszolgálat elsõsorban 
a különleges gondozásra jogo-
sult gyermekek ellátásában 
kíván szakmai segítséget nyúj-
tani a város pedagógusainak. 
Nagy szükség van erre a szak-
mai útmutatásra és támaszra, 
mert az érdi gyermekpopuláció 
növekedésével folyamatosan 
emelkedik a beilleszkedés, a 
tanulás, a viselkedés zavarát, 
nehézségét mutató óvodások és 
iskolások száma is – nyilatkoz-
ta lapunknak Varga Lászlóné 
intézményvezetõ-helyettes. 

– Az integrált, illetve a dif-
ferenciáló nevelés-oktatás a 
közoktatási törvényben fog-
lalt egyéni fejlesztés és egyéni 
bánásmód megvalósításának 
szükségességével a pedagógiai 
tevékenységek köre is bõvült. 
A tanulási folyamatban egyéni 
képességének és fejlõdési ütemé-
nek megfelelõen biztosítani kell 
minden gyermek közremûködõ 
részvételét, ami a szokásostól 
eltérõ, nagyobb mértékû peda-
gógiai munkát igényel. Az integ-
rált nevelés és oktatás évtizedek 
óta folyamatos, ennek ellenére 
az iskolák pedagógusai gyakran 
bizonytalanok, ezért a különle-
ges bánásmód nem, vagy kevés-

bé tud megvalósulni. Kiemelt 
problémát jelent a közoktatási 
törvény módosításából adódó 
többletfeladatokhoz való alkal-
mazkodás nehézsége, a mód-
szerek és lehetõségek isme-
retének hiánya, illetve azok 
kivitelezhetõségének akadályai, 
a magas osztálylétszám és a 
pedagógushiány – tette hozzá 
Varga Lászlóné – Most prog-
ramunkban a magatartási, 
tanulási nehézségekkel küzdõ 
gyermekek oktatásához, neve-
léséhez szükséges ismeretek 
bõvítéséhez, valamint az egyé-
ni fejlesztési terv készítéséhez, 
az általunk írt szakvélemények 
feldolgozásához kívánunk segít-
séget nyújtani. Célunk az egysé-
ges látásmód és eszközrendszer 
kialakítása, amely segítség az 
„egy nyelven beszélés” kiala-
kításához, a pedagógus és a 
gyógypedagógus munkakap-
csolatának hatékony megvaló-
sításához. Ahogy az elsõ szak-
mai napon, így most is neves 
szakemberek tartottak elõadást, 
valamint ismeretfrissítéssel, 
információátadással, városi 
szintû pedagógus-eszmecseré-
vel igyekszünk a helyi peda-
gógusok munkáját támogatni, 
segíteni – mondta a szakszolgá-
lat vezetõhelyettese.

Nagy Éva gyógypedagó-
gus és szakpszichológus, 
intézményvezetõ megnyitóját 
követõen dr. László Zsuzsa kli-
nikai szakpszichológus és visel-
kedésterapeuta, az Örökmozgó 
címû könyv szerzõje a visel-
kedészavaros gyermek óvo-
dai, iskolai beilleszkedésérõl, 
beillesztésérõl tartott elõadást. 
A pszichológus egyébként 
a Fimota Központ vezetõje 
is, ahol a gyakran „nehezen 
nevelhetõnek” minõsített apró-
ságok nevelésével kiemelten 
foglalkoznak. A „FIMOTA” 
fogalma valójában több tünet-
csoportot foglal magába, így 
ezek betûibõl alkották meg a 
figyelemzavar (FI), a motoros 
nyugtalanság (MO) és a tanu-
lászavar (TA) tünetcsoporttal 
küzdõ gyermekekre vonatkozó 
meghatározást. Ez a gyerme-
keknek öt–tizenkét százalékát 
érinti ma Magyarországon, ami 
azt jelenti, hogy valószínûleg 
minden osztályban van egy-
két ilyen gyerek. Dr. László 
Zsuzsa elsõsorban gyakorlati 
tanácsait osztotta meg az érdi 
pedagógusokkal a „fimota” 
gyermekek kezelésével és segí-
tésével és a csoportba, osztály-
ba történõ beilleszkedésével 
kapcsolatosan. Apró, de adott 

helyzetekben igencsak hasznos 
viselkedési formákat, illetve 
problémamegoldó tanácsokat 
hallhattak a résztvevõk. 

Rózsáné Czigány Enikõ 
gyógypedagógus, az ELTE 
Tanító és Óvóképzõ Fõiskolai 
Kar szaktanára pedig az egyéni 
fejlesztés, differenciált nevelés-
tanítás tervezését ismertette. 
Elõrebocsátotta, a differenciált 
fejlesztéssel igen komoly fel-
adat elé állították a pedagógu-
sokat, hiszen õk elsõsorban arra 
készültek fel, hogy korosztá-
lyuknak megfelelõ, „tökéletes” 
húsz-huszonöt gyermekkel kell 
majd foglalkozniuk, majd egy-
szerre olyan problémákkal kel-
lett szembesülniük, amire nem 
készítették õket fel. Az átlagtól 
eltérõ, különleges gondozás-
ra jogosult gyermekek neve-
lésére egyéni fejlesztési ter-
vet kell készíteni a pedagó-
gusoknak, amihez gyakorlati 
tanácsokkal szolgált a szak-
ember, majd a résztvevõk ki 
is próbálták: a szakvélemény 
értelmezését követõen egyén-
re szabott tervet készítettek a 
szakszolgálat szakembereinek 
közremûködésével.

Az Egységes Pedagógiai 
Szakszolgálat e program kereté-
ben a meghívott vendégek elõ-
adásai segítségével, valamint 
ebben a tanévben a közös 
mûhelymunkával igyekezett 
segítséget nyújtani a különleges 
gondozásra jogosult gyermekek 
megfelelõ és szükséges ellátá-
sához. 

 Bálint Edit

Tízcentis aranydrót végé-
re próbáltak csomót kötni, 
aztán ráfûzték a parányi 
gyöngyöcskét. Majd ugyanezt 
a mûveletet megismételték 
tizenkétszer, mert ennyi ága 
van annak a „szerencsefának”, 
amit a Bolyai iskola negyedi-
kesei készítettek január 14-én 
a Szepes Gyula Mûvelõdési 
Központ Ügyeskedj! címû 
kézmûves foglalkozásán.

Akár kihelyezett technika-
órának is nevezhetnénk, amire 
bármelyik iskolából jelent-
kezhettek csoportok – mond-
ta a foglalkozások vezetõje, 
Czinderné Bea, aki szívesen 
besegített az apróságoknak, ha 
a gyöngyöcskék valami oknál 
fogva lekívánkoztak a drót 
végérõl. Késõbb azért csak-
csak körvonalazódott a fácska, 

ami – ha jól sikerült – még 
akár ajándékba is adható. Mint 
ahogyan a késõbbi ügyeskedõ 
délelõttökön is készülnek 
majd a közelgõ aktuális ünne-
pekhez kapcsolódó tárgyak, 
ajándékok. 

A februári kézmûves fog-
lalkozás témája az álarckészí-
tés lesz, márciusban nõnapi 
ajándékot kreálhatnak majd a 
gyerekek. Húsvét elõtt a tojás-
festés és -díszítés fortélyaiban 
próbálhatják ki magukat, majd 
pedig anyák napjára készíthet-
nek saját kezûleg egy-egy ked-
ves ajándékot édesanyjuknak. 

A foglalkozásokon részt 
vevõ gyermekek korosztálya 
változó, de fõként az alsósok 
számára nyújt igazi élményt a 
kézügyesség próbája. 
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Szakmai nap az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban

Különleges gondozás, 
egyéni bánásmód
Az érdi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A különleges gondozásra jogosult 
gyermekekért címmel második alkalommal tartott szakmai napot a sajátos 
nevelési igényû, beilleszkedési, tanulási és magatartászavarral küzdõ gyer-
mekek különleges gondozásáról és nevelésérõl, amelyen a helyi óvodai és 
iskolai pedagógusok vettek részt.

A pedagógusok gyakorlottan vettek részt a mûhelymunkában
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Kreatív foglalkozások – ügyeskedõknek

Szerencsefa  
és más apróságok

Ünnepi ajándékok kerülnek ki az ügyeskedõk kezei alól

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e

kaleidoszkóp

Rózsáné Czigán Enikõ gyógypeda-
gógus az egyéni fejlesztésrõl tartott 
elõadást


