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Különleges világba tekint-
hettünk az érdi Móra Ferenc 
Általános Iskola falai között, 
ahol tanulásban és értelmileg 
akadályozott diákokkal, és 
autizmussal élő gyerekekkel fog-
lalkoznak. Akinek van értelmi 
sérüléssel élő rokona, ismerőse, 
el tudja képzelni, milyen áldás, 
hogy mûködik Érden egy intéz-
mény, ahol az érintett gyerme-
kek sikereket érhetnek el, ahol 
otthon érezhetik magukat, és a 
lehetőségeikhez mérten fejlesz-
tik, képezik és oktatják őket. 

 A Móra-hét megnyitóján 
Dombainé Bokor Mária igaz-
gató hangsúlyozta: a hatékony 
mûködés érdekében nagyon fon-
tos, hogy a szülők aktívan részt 
vegyenek az iskola életében. 
Azt is hozzátette: a mórás szü-
lők hozzáállása példaértékû e 
tekintetben. 

 Hûen az iskola névadójá-
hoz, a megnyitón bemutatták a 
Móra Ferenc verseihez készített 
gyermekillusztrációkat, majd az 
alsó tagozatosok mesedélután 
keretében ismerkedhettek meg 
az író mûveivel. A felsőbb osz-
tályosok a „Mórások Móráról” 
vetélkedőn mérték össze tudá-
sukat, majd kihirdették az isko-
la által meghirdetett városi gyer-
mekrajzverseny eredményeit is. 
A felhívásra 104 pályamunka 
érkezett, a rajzokat Kéri Mihály 
festőmûvész, az Oktatási és 
Kulturális Bizottság vezetője 
adta át a díjazottaknak, aki elis-

merően nyilatkozott a rajzokon 
tetten érhető gyermeki fantáziá-
ról. Hagyományőrző vetélkedő 
keretében a sérült gyerekek a 
Batthyány és a Teleki Általános 
Iskola csapataival versengtek. 
Első helyezett a Teleki isko-
la kék csapata lett, a második 
díjat a mórások vihették haza. 
Kézmûves foglalkozás, tavaszi 
népszokások dramatizálása, 
népi sportjátékok, néprajzi totó, 
Móra-kvíz – csak hogy néhá-
nyat említsünk a következő 
napok színes programjai közül. 
A rendezvénysorozaton bemu-
tató tanítások keretein belül 
megismerkedhettünk az isko-
lában zajló szakmai munkával 
is. Egy kívülálló talán nehezen 
képzeli el, hogy a sérült gyere-
kek és a pedagógusok milyen 
hatalmas erőfeszítéseket tesz-
nek azért, hogy apró lépések-
kel ugyan, de a lehetőségekhez 
képest közelítsenek ép értelmû 
társaik élethelyzeteihez. 

Élmény volt látni, hogy 
Stenczingerné Orsolya tanárnő a 
fogyatékkal élő gyermekeket és 
az autista növendékeket bevon-
ta az éneklésbe, a játékba. 
Különleges hangulat uralkodott 
el a térben, amikor az egyik kis-
lány körjáték közben az egyik 
legsúlyosabb, nem beszélő 
autista kisfiút választotta pár-
jául. A pedagógiai asszisztens 
segítségével az autista gyerekek 
saját fejlettségüknek megfelelő 
feladatokat oldottak meg, míg 

a többi gyermek a magyartaní-
tás keretein belül komolyabb 
feladatokat kapott. A második 
osztályosok bemutatóóráján 
a gyerekek játékos formában 
ismerkedtek a betûkkel: a neve-
lő ének-zenével, szórakoztató 
mozgásfejlesztéssel tartotta 
éberen a tanulók figyelmét. Az 
osztály tanítónője, Csuhanicsné 
Ildikó elmondta, nagy öröm volt 
számára, hogy minden egyes 
tanuló, így az autista kislány is 
igyekezett minden feladatot kis 
segítséggel megoldani. 

A magyarórák után Szénási 
Zoltánné és Kis Mária tanárnők 
a harmadikosokkal és a negyedi-
kesekkel matematikabemutató 
órákat tartottak. A pedagógusok 
célja ezen feladatok esetében is 
az önállóságra, valamint a logi-

kus gondolkodásra való nevelés, 
a szekvenciális figyelem felkel-
tése volt. Az igazgatónő lapunk-
nak elmondta: fontos, hogy 
mire felső tagozatba kerülnek 
a gyerekek, biztonsággal eliga-
zodjanak a százas számkörben, 
és ez a tudás alapot jelentsen 
nekik a későbbiekben is. 

A bemutatónap délután-
ján Mahlerné Köfler Anikó az 
autizmussal küzdő gyerekek 
integrációjáról tartott előadást 
a szülőknek és a nevelőknek. 
A nagyfokú érdeklődést jelzi, 
hogy a László téri óvoda óvónői, 
valamint a Széchenyi általános 
iskolából érkeztek pedagógu-
sokon kívül a Humánpolitikai 
Osztály vezetője, Sárközi Márta 
és munkatársa Pató Anna is 
részt vett az előadáson. Az igaz-
gatónő azt is elmondta: míg a 
mórás szülők többsége igyek-
szik aktívan részt vállalni gyer-
mekeik fejlesztésében, sajnos 
Érd város egyetlen, autista gye-
rekeket befogadó óvodájából 
egyetlen szülő sem érdeklődött 
munkájuk felől, s arról, hova 
is kerülhetne gyermeke az óvo-
dai élet után. Nincs reprezen-
tatív felmérés arról, hogy hány 
autista gyermek él Érden, de az 
bizonyos, hogy többségük fővá-
rosi intézményekbe jár, noha itt 
Érden egy rendkívül jó és fel-
készült gyógypedagógus-gárda 
foglalkozna velük. Minden 
évben indul első osztály, a többi 
évfolyamba a beiratkozás folya-
matos. Mint az igazgatónőtől 
megtudtuk, az iskola összes 
tanulóját, így a leendő kis első-
söket is a Tanulói Képességeket 
Vizsgáló Szakértői Bizottság 
szakvéleménye, javaslata alap-
ján fogadja az iskola. 

 Hogy mennyire vidám és 
minőségi élet folyik ezen öreg 
iskola falai között, jól példázza 
a számtalan megnyert verseny-
díj. Az iskola vezetője nagyon 
büszke arra, hogy 2010-ben 
megnyerték a Csuka Zoltán 
Városi Könyvtár által létreho-
zott Könyvbarát Iskola-díját is.

 Nem nehéz belátni: 
mindannyiunk számára fontos, 
hogy a különböző súlyosságú 
értelmileg sérült és autista gye-
rek mind nagyobb száma kerül-
jön ki önálló életvezetésre alkal-
masan a társadalomba. Az sem 
elhanyagolható szempont, hogy 
az itt tanuló gyermekeknek az 
intézmény egyre boldogabb és 
elfogadhatóbb életminőséget 
tudjon nyújtani, hogy sikereik, 
élményeik legyenek, és megta-
nuljanak nyitni a világ felé. 

Mindehhez a Móra-napokhoz 
hasonló közösségi események-
re, összefogásra, támogatásra, 
sok-sok figyelemre van szük-
ség.

 Jehoda Edit

Iskola a város szélén
Immár hatodik alkalommal rendezték meg a tavasz elsõ napjain a Móra-hetet az 
érdi Móra Ferenc Általános Iskolában. A tanulásban és értelmileg akadályozott, 
valamint autista gyermekek képzésére szakosodott intézményben gyermekek, 
pedagógusok és szülõk egyaránt élményteli napokat tölthettek el.  

A programok között játékos foglalkozások is szerepeltek
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Meghívó
Az érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium ismét megrendezi 

Diákgála 
elnevezésű programját a városi Szepes Gyula Művelődési Központban

2011. április 1.  17 órai kezdettel.

Szeretettel meghívjuk Önt rendezvényünkre, melyen tanulóink ének, 
zene, tánc, jelenet, vers és próza valamint egyéb kategóriákban mutatják 
meg tehetségüket.
Az előadásnak a nagyközönség előtt való bemutatkozáson túl jótékony-
sági szándéka az Érdi Gimnázium Alapítvány forrásainak bővítése.
A bevétel a szociális helyzetük miatt rászoruló tanulók támogatását 
biztosítja.
Ez utóbbi cél érdekében az alapítvány kuratóriuma és diákönkormányzata 
támogatójegyet bocsát ki 1200 Ft értékben. 
A belépőjegyek ára: 500 Ft és vásárolható 
családi jegy is 1000 Ft-ért, ami 3 fő belépésére jogosít. Amennyiben 
felkeltettük érdeklődését tisztelettel várjuk rendezvényünkön és támo-
gatóink között.
Érdi Gimnázium Alapítvány számlaszáma: K&H Rt. 10200926-
22610724-00000000
Adószáma:  19177933-1-13
 Iskolavezetés, Diákönkormányzat

Kicsik és nagyok figyelem!
Az érdi Horvát Önkormányzat 

szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt 

a táncházba!
Időpont: minden hónap második 

péntekén 18 órától
Helyszín: Érd-Ófalu Pedagógiai Szakszolgálat 

(volt II. Lajos Általános Iskola)

A belépés DÍJTALAN!

További információk: 06-20/371-6566


