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Ha egy hat-hét éves nagycsopor-
tos óvodás szülei azt a szót hall-
ják: tavasz, valószínûleg nem a 
virágok bimbózása jut először 
az eszükbe, hanem az iskola, 
jobban mondva: Az Iskola, amit 
meg kell találni, ki kell válasz-
tani, különféle szempontok és 
elképzelések alapján. Ha nehéz 
a döntés egy ép, jó képességû 
(urambocsá’: átlagos) óvodás 
esetében is, milyen lehet a hely-
zete annak a szülőnek, akinek 
a gyermeke valamilyen fogya-

tékossággal küzd? Kapnak-e 
elegendő információt, segítsé-
get az iskolaválasztáshoz, és ha 
igen, kitől? Két érintett anyuka 
– gyermekeik ma már iskolá-
sok – így emlékszik vissza erre: 
„Az én kislányom Down-szind-
rómás. Sokfelé keresgéltünk a 
gyerek ötéves korától, de sehol 
nem kaptam segítséget az iskola-
választáshoz. Azt, hogy Érden 
van egy iskola, a Móra, amely 
sajátos nevelési igényû gyerme-
kek oktatásával, nevelésével, 

fejlesztésével foglalkozik, egy 
újságcikkből tudtam meg.” „Az 
én gyermekem autista. Mikor az 
iskolaválasztásra került a sor, a 
Széchenyit ajánlották, a Mórát 
viszont nem, még csak meg sem 
említették, én magam mond-
tam, hogy ide szeretném hozni 
a gyerekemet. Az iskoláról sem-
milyen fórumon nem adtak tájé-
koztatást, véleményem szerint 
téves előítéletek alapján.” 

Az Érdről szóló 2008-as tájé-
koztató kiadvány felsorolja 
ugyan a helyi általános iskolák 
között a Móra Ferenc nevét vise-
lő intézményt is, a rövid bemu-
tató azonban finoman elsiklik a 
lényeg fölött, az olvasó számára 
nem derül ki, hogy ez az iskola 
sajátos nevelési igényû, enyhe 
és középsúlyos értelmi fogya-
tékos gyerekek nevelésével, 
oktatásával foglalkozik. A város 
honlapján található tájékoztató 
viszont feketén-fehéren fogal-
maz – már annak, akinek eszé-
be jut, hogy az érdi iskolák közt 
speciálisat keressen. 

A Móra Ferenc Általános 
Iskolába járó gyerekek szü-
lei szerint az érintettek közül 
nagyon kevesen hallanak erről 
az intézményről – ezért is kapott 
szerkesztőségünk meghívást a 
Szülők Klubja egyik rendezvé-
nyére. A klubot az iskolások 
anyukái alapították, hogy meg-
oszthassák egymással tapaszta-
lataikat, segítséget adhassanak 
és kaphassanak, akár egymástól, 
akár a pedagógusoktól vagy meg-
hívott szakemberektől. A klub 
havonta tartja összejöveteleit, 
2009 szeptembere óta. Zömmel 
az autista gyerekek szülei talál-
koznak, de bárkit szeretettel lát-
nak az ide járók szülei közül. 

– Szeretnénk, ha minél töb-
ben tudnának az iskoláról, és 
persze arról is, hogy itt milyen 
színvonalas munka folyik. 
Sajnos, sok szülő, akivel beszél-
gettem, „rendes” általános isko-
lába viszi a gyermekét, akkor 
is, ha a lelke mélyén tudja: 
nem neki való. A másik gond 
az, hogy a szülőknek nem is 
kínálják fel azt a lehetőséget, 
hogy a Móra iskolát választhas-
sa: inkább Százhalombattára 
vagy a fővárosba tanácsolják. 
Sőt, ha egy anyuka azt mondja, 
hogy ide szeretné járatni a gye-
rekét, még el is csodálkoznak 
rajta – jegyezte meg a Szülők 
Klubja egyik tagja, akinek nem 
is itt Érden, hanem egy fővárosi 
alapítványnál ajánlották a Móra 
iskolát. 

– Én is végigjártam azt az 
utat, amit a többi szülő, én sem 
ismertem ezt az intézményt, 
engem is meg kellett győzni, 
hogy ide hozzam az autista 
gyerekemet. Ami a jelent illeti: 
a lányomat nem kell hordanom 
külön foglalkozásokra, nem 
kell órákat utaznunk napon-
ta, ugyanis az iskolában min-
den szükséges fejlesztést meg-
kap. Korábban azt mondták, 
élete végéig sem fog beszélni 
– most pedig rendesen beszél, 
jól beilleszkedett, szakkörökre 
jár, magabiztosan közlekedik. 
Szerepel az iskolai rendezvé-
nyeken, holott az óvodában 
erre egyáltalán nem volt hajlan-
dó. Ma már nem középsúlyos, 
hanem enyhe szellemi fogya-
tékos – ehhez azonban az kel-
lett, hogy a pedagógusok és én 
komolyan együtt dolgozzunk. 
A fejlődéshez ugyanis elenged-
hetetlen a szülő és a pedagó-

„Úgy szeretnénk integrálni, hogy az sikerélménnyel járjon, ne kudarccal”

Iskola, a gyerekekhez igazítva
Az iskolaválasztás még egy ép értelmû, jó képességû 
hat-hét éves gyerek szüleinek is fejtörést okoz – hát 
még annak, akinek sajátos nevelési igényû (azaz vala-
milyen értelmi fogyatékossággal élõ, a tanulási folya-
matban tartósan akadályozott) gyermeke van. A Móra 
Ferenc Általános Iskola Szülõk Klubjának anyukái azért 
hívták meg szerkesztõségünket egyik rendezvényükre, 
hogy bemutassák ezt a kevéssé ismert intézményt, az 
itt zajló oktató-fejlesztõ munkát azoknak a szülõknek, 
akik tanácstalanul, segítség nélkül állnak a gyerme-
küknek megfelelõ intézmény kiválasztása elõtt.

Sajátos nevelési igényű (SNI) az a gyermek, aki (szakvélemény alapján) testi, érzékszervi, 
értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság esetén halmozottan fogyatékos 
vagy a pszichés fejlődés zavarai miatt a tanulási folyamatban tartósan akadályozott (pl. 
diszlexia).

Integráció: több szintje létezik, legmagasabb a funkcionális integráció, amikor az ép és 
az SNI gyerekek együttnevelése és -fejlesztése minden tanórára és foglalkozásra kiterjed.  
A teljes integráció akkor valósul meg, ha a sajátos nevelési igényű gyermek minden 
idejét együtt tölti ép társaival. Annak, hogy egy iskola integrálhasson SNI gyerekeket, 
törvényileg szabályozott, szigorú tárgyi és személyi feltételei vannak. (Érden ilyen a 
Széchenyi iskola.)

A másodikos Petra édesanyja évekig keresett iskolát Down-kóros kislá-
nyának. A Móra iskoláról véletlenül, egy újságcikkbõl szerzett tudomást 

A 
sz

er
zô

 fe
lv

ét
el

e

gus együttmûködése. Az isko-
la nem autószerviz, ahol az 
elromlott gyereket megjavítják. 
Nem elég, ha csak elvárásaink 
vannak az iskolával szemben: 
nekünk otthon hozzá kell ten-

nünk a magunkét – hangsú-
lyozta az édesanya.

 Ádám Katalin

(A cikket következő  
lapszámunkban folytatjuk)

Pályázati felhívás
Érd Megyei Jogú Város polgármestere pályázatot hirdet

Csuka Zoltán Városi Könyvtár 

gazdasági vezetői (magasabb vezető) 
álláshely betöltésére

Pályázati feltételek: 
•  Főiskolai vagy egyetemi végzettség (közgazdász), mérlegképes könyvelő (államház-

tartási terület), 
•  költségvetés területén legalább 1–3 év szakmai (gazdálkodási és személyügyi) 

tapasztalat,
• felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazások,
•  magyar állampolgárság,
•  cselekvőképesség,
• bűntetlen előélet.
A pályázathoz csatolni kell:
•  Szakmai önéletrajzot,
•  3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
•  végzettséget igazoló oklevelek másolatát.
Ellátandó feladatok: 
•  az intézmény működésével összefüggő pénzügyi, gazdasági feladatok irányítása, 

ellenőrzése, a hatékony gazdálkodás biztosítása a vonatkozó jogszabályokban foglaltak 
szerint, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzata szerint meghatáro-
zott gazdasági szervezetének ellátása,

•  a szakmai tevékenységhez szükséges eszközrendszer és pénzügyi lehetőségek össz-
hangjának megteremtése.

Bérezés: a közalkalmazottak jogállásáról 1992. évi XXXIII. törvényben foglaltak szerint. 
Vezetői megbízás: 5 évig terjedő határozott időre szól (3 hónapos próbaidővel).
A pályázat benyújtásának határideje: az Érdi és a Kormányzati Személyügyi 
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ Honlapján történő megjelenéstől számított 
17 nap. (2011. 04. 29.) A pályázat elbírálásának határideje: 2011. 05. 03. 
Az állás betölthető: 2011. 05. 04. A munkavégzés helye: 2030 Érd, Hivatalnok u. 14.
Bővebb felvilágosítás: Bazsóné Megyes Klára, Csuka Zoltán Könyvtár igazgatójától 
kérhető telefonon (06-23/365-470), illetve elektronikusan: megyesklara@csukalib.hu
A pályázatot Érd Megyei Jogú Város polgármesteréhez, T. Mészáros Andráshoz (2030 Érd, 
Alsó u. 1.) kell benyújtani. 
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