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Előző lapszámunkban megkez-
dett beszámolónkat azzal foly-
tatjuk: mi mindent nyújt a Móra 
az ide járó gyerekeknek? 

– Délelőtt a gyerekek megkap-
ják a megfelelő képzést, délután 
pedig a napközis foglalkozás 
keretében minden lehetősé-
get biztosítunk számukra, ami 
szükséges a megfelelő fejlődé-
sükhöz – mondta Csuhanicsné 
Bakos Ildikó gyógypedagó-
gus, aki szintén részt vett a 
Szülők Klubja foglalkozásán. 

– Mozgásterápia, gyógytorna, 
logopédia, gyógyúszás, szak-
körök várják a gyerekeket. 
A városi zeneiskola kihelyezett 
tagozatának segítségével zenét 
is tanulhatnak az ide járók. 
Szeretnénk minél több pályá-
zaton indulni, hogy bővítsük 
a lehetőségek körét – újra sze-
retnénk indítani a lovaglást is. 
Célunk az, hogy a gyereknek ne 
kelljen más intézményekbe jár-
niuk, ha külön foglalkozásokon 
szeretnének részt venni, hanem 

a már ismert közegben, illetve a 
már ismert pedagógusokkal és 
gyerekekkel találkozhassanak. 
Az itt tanulóknak ez nagyon 
fontos – hangsúlyozta Bakos 
Ildikó, hozzátéve: ha az isko-
lán belül zajlanak a különfoglal-
kozások, a gyógypedagógusok 
is teljesebb képet kaphatnak a 
gyerekek képességeiről, viselke-
déséről. – Úgy szeretnénk haza-
engedni a gyerekeket délután 
négy órakor, hogy már ne várja 
őket semmilyen feladat, csak a 

családdal közös játék. Ez a szü-
lőknek is nagy könnyebbséget 
jelent, hiszen nem kell a kicsi-
ket külön foglalkozásokra járat-
niuk – jegyezte meg a gyógy-
pedagógus. Az iskola nagyon 
sok rendezvényt szervez – a 
szülők nyílt napokon ismerked-
hetnek meg az itteni oktatási 
módszerekkel, az osztályokkal, 
konferenciákra kapnak meghí-
vást – a cél az, hogy az iskola 
és az otthon kiegészítse, segít-
se egymást. Az ide járó gyere-
kek versenyeken, vetélkedőkön 
vesznek részt, és nem csak az 
iskola keretein belül. 

– Úgy szeretnénk integrálni 
a tanulóinkat ép társaik közé, 
hogy azokon a területeken talál-
kozzanak, ahol a sajátos nevelé-
si igényû gyerekek is sikereket 
tudnak elérni – ilyen a sport, 
a képzőmûvészet, a hagyo-
mányőrző vetélkedők. Ezekre 
a rendezvényeinkre meghívjuk 
más iskolák tanulóit is, akik 
megismerkedhetnek velünk, 
láthatják, hogy ez az iskola is 
olyan, mint a többi. Értelmi 
fogyatékos gyermeket integrálni 
ép tanulókat oktató intézmény-
be csak úgy szabad, ha annak 
megvannak a személyi és tár-
gyi feltételei. Sajnos, mivel az 
oktatásra ma Magyarországon 
nagyon kevés pénz jut, ezek 
ritkán adottak – jegyezte meg 
Bakos Ildikó.

A Móra iskolába ma 50 gye-
rekkel kevesebb jár, mint ahány 
hely van. Dombainé Bokor 
Mária igazgatónőtől megtud-
tuk: ennek egyik oka, hogy az 
enyhe értelmi sérült (mai termi-
nológia szerint: tanulásban aka-
dályoztatott) gyerekeket a helyi 
általános iskolák integrálják. 
Másik ok, hogy a szülők a fővá-
rosba vagy más településekre 
viszik a gyereküket – tette hozzá 

Iskola, a gyerekekhez igazítva (2.)
Az iskolaválasztás még egy ép értelmû, jó képességû hat-hét éves gyerek szüleinek 
is fejtörést okoz – hát még annak, akinek sajátos nevelési igényû (azaz valamilyen 
értelmi fogyatékossággal élõ, a tanulási folyamatban tartósan akadályozott) gyer-
meke 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 gyermeküknek megfelelõ intézmény kivá-
lasztása elõtt.

az igazgató. A Móra egyébként 
körzeti beiskolázású, azaz nem-
csak Érdről, hanem vonzáskör-
zetéből is járhatnak ide gyere-
kek. Volt már pusztaszabolcsi 
diákja is az iskolának, és jönnek 
Diósdról, Tárnokról, Sóskútról, 
Százhalombattáról. 

– Hat-tizenkét gyerek jár 
egy osztályba, velük három 
gyógypedagógus foglalkozik. 
A tananyag (az idegen nyel-
vet leszámítva, mert azt nem 
tanulnak) ugyanaz, mint más 
iskolákban, csak épp elcsúsz-
tatva. Annyi eltérés van, hogy a 
kémiát, fizikát, biológiát termé-
szetismeret tantárgyként oktat-
juk, az olvasást, írást pedig két 
év alatt tanulják meg a gyere-
kek. Két-három, a felső tagozat-
ban tanító kolléga kivételével 
minden tanárunk gyógypeda-
gógus, akik az órákat a gyere-
kek képességeihez, igényeihez 
igazítják, sok játékkal, pihenés-
sel. A diákok a fejlesztő foglal-
kozások és a tananyag mellett 
mindennapi, életvitellel kap-
csolatos ismereteket is elsajátít-
hatnak; együtt kertészkedünk, 
főzünk. Nyolcadik osztály után 
minden gyerekünk továbbtanul 
– nincs olyan tanulónk, akit 
ne iskoláznánk be; van, aki 
két-három szakmát is szerez. 

A Móra tehát nem „zsákutca” 
– más szempontból sem: a 
tanulási képességeket vizsgáló 
bizottság évenként kontrollra 
hívja a diákokat, és ha úgy 
látja, hogy a gyerek már tudja 
teljesíteni a – fogalmazzunk 
így – többségi iskola követel-
ményeit, átkerülhet oda. Erre 
is van példa – és sajnos arra 
is, hogy azok a gyerekek, akik 
ép társaikkal együtt kezdték az 
iskolát, nem bírják a tempót, és 
mikor kudarcot kudarcra hal-
moztak, ennek következtében 
magatartásuk is leromlik, áthe-
lyezik őket hozzánk. Ez sajnos 
nagyon jellemző, 3., 4. osztály-
ban és felső tagozatban is. Az 
is előfordul, hogy az a gyerek, 
aki nem tud lépést tartani tár-
saival egy általános iskolában, 
magántanulóvá válik – tette 
hozzá Dombainé Bokor Mária, 
aki úgy véli: az integráció 
nemcsak egy hagyományos, 
hanem egy speciális iskolában 
is megvalósulhat, hiszen – mint 
fogalmazott – a Mórába sem 
„kockába zárt egyengyerekek”, 
nem egyfajta betegséggel élő 
tanulók járnak, hanem mind-
egyikük más-más problémával 
küzdő, eltérő képességekkel 
bíró, külön egyéniség. 

 Ádám Katalin

Az ide járó gyerekeknek nem kell szoronganiuk amiatt, hogy nem bírják a tempót. Mindennap jut idõ a játékra, a 
pihenésre, az egyéni fejlesztésre
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A Szülõk Klubja 2009 szeptembere óta mûködik a Móra iskolában. Az 
édesanyák egymást segítik, informálják, és a pedagógusokkal is szoros 
kapcsolatot tartanak

helyi társadalom


