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Ákos a csíkszeredai 
József Attila Általá-
nos Iskola második 
osztályos tanulója. 
Eddig ebben sem-

mi rendkívüli nincsen. Endes-Áb-
rahám Ákos látássérült. De nem 
egy rendkívüli eset, hanem egy 
a tanintézményt látogató diákok 
közül, akire talán egy picit jobban 
fi gyelnek. Ákos pedig jól érzi ma-
gát.

Befogadták, megszerették

„Egy rendkívül befogadó osztá-
lyunk van, nagyon édes gyerme-
kekkel, akik úgy álltak hozzá az 
egész történethez, hogy Ákos itt 
megtalálta a helyét. Én csak a ke-
retet adtam hozzá” – mondja Both 
Virág, a 2. C osztály tanítónője, aki 
megtanulta a Braille-ábécét, hogy 
Ákosnak könnyebb legyen.  „Be-
iratkozott hozzánk az előkészítő 
osztályba Ákos, eltelt az első év, és 
én azon gondolkodtam, hogyan 
lesz a továbbiakban. Nyáron Bu-
dapesten, az állatkertben jártunk, 
és ott jött a mentő ötlet. Ott ugyan-
is minden állatot Braille-írással is 
bemutatnak, és ekkor gondoltam 
arra, hogy ez bizony jó lenne Ákos 
esetében is. Így született meg te-
hát az a gondolat, hogy tanuljuk 
meg a Braille-ábécét” – meséli a 
tanítónő.

Az ötletet tett követte, a tanító-
nőnek pedig Ákos szülei is bizal-
mat szavaztak. „Ők bíztak ben-
nem és abban, hogy ebből lesz 
valami, mindazok ellenére, hogy 
nekem e tekintetben minimális 
volt a tudásom. Támogattak, a do-
log anyagi vonzatát akkor még ők 
állták, ők szerezték be az írógépet, 
és amolyan vak vezet világtalan 

módra Ákossal tanulni kezdtünk” 
– eleveníti fel Both Virág.

Tanulták az elsősök a latin be-
tűket, és ugyanazt a betűt tanulta 
Ákos és Virág is a Braille-ábécé-
ben. „Ákos ujjal olvas, én szem-
mel. Valamikor karácsony táján 
került a kezembe egy Magyar-
országról hozott Braille-ábécés 
könyv, és tulajdonképpen akkor 
szembesültem azzal, hogyan is 
kellett volna ezt tanulni, taníta-
ni. Egyáltalán nem úgy, ahogy én 
csináltam, de túl vagyunk rajta, 
Ákos ma már tud írni és olvasni” 
– mondja lelkesen.

Időközben a kisfi ú a latin betű-
ket is megtanulta, mert érdekel-
te, és a számítógép képernyőjén 
kinagyított betűket, képeket lát-
ja. Ákos ugyanis nem teljes mér-
tékben látássérült, lát színeket, 
árnyakat, formákat. „Sokszor a 
tankönyvből a képeket lefényké-
pezem, telefonon megnézi, így ő 
is tudja, miről beszélünk. A ké-
pernyőn felnagyított szöveget el 
tudja olvasni” – fűzi hozzá a ta-
nítónő.

Braille-nyomtató 
az iskolában

Ami a tananyagot illeti, Ákos 
ugyanazt tanulja, mint osztály-
társai. Korábban a pedagógus a 
kisfi únak a Braille-írógépen gé-
pelte a szövegeket, noha ez elég 
sok időt felvett, hiszen a leckék is 
egyre terjedelmesebbek. „Ahogy 
nőtt a tananyagban a szöveg ter-
jedelme, egyre nagyobb bajban 
voltam, aztán az iskola igazgató-
ja, Ferencz-Salamon Alpár segít-
ségével, közbenjárásával, a me-
gyei tanács fi nanszírozásában, a 
csíkszeredai Szent Anna Speciális 
Iskolán keresztül sikerült egy Bra-

ille-nyomtatót beszerezni, ami na-
gyon megkönnyít a mindennapo-
kat, és Ákos most már lépést tud 
tartani a többiekkel” – mutatja a 
nyomtatót a tanítónő.

„Egy szerencsés találkozás”

Pedagógusa szerint Ákos egy na-
gyon jó képességű gyermek, na-
gyon jó nyelvérzéke van, kitűnő 
matematikus és csodálatosan sza-
val. Ő egy őstehetség – jegyzi meg 
Virág. „Első osztályban tanultunk 
egy nagyon egyszerű, a tanszere-
ket felsoroló verset, és Ákos úgy 
elszavalta, hogy elámultam. Ezen 
felbátorodva elment iskolai sza-
valóversenyre, amit megnyert, 
aztán meg sem állt az országos 
első helyig. Imád szavalni és több 
szavalóversenyen is részt vett már. 
Szereti a színpadot, a mikrofont. 
Nem kell kicsiszolni a gyémántot, 
ő már csiszolt gyémántként jelent 
meg” – mondja.

A kisfi ú jól érzi magát az osz-
tálytársai között, akik elfogadták 
és segítik, amikor erre szüksége 
van. „Az, hogy itt van egy nemlá-
tó gyermek, abból csak a felnőttek 
csinálnak és csináltak problémát. 
Én ezt azzal magyarázom, hogy a 
kommunizmusban minden fogya-
tékost eldugtak előlünk, mi nem 
találkoztunk velük, mai napig 
nem tudjuk, hogyan kell kezelni 
őket. Ez egy generációs probléma. 
És ez a gyermekekben nincs meg. 
Megérkezett Ákos az osztályba, 
és el volt fogadva. Természetesen 
kezelték az egész helyzetet. Ta-
nultuk egymást, mert könnyen 
azt hisszük, hogy gyengén lát, és 
akkor mindenben kell segíteni. 
A segítségnyújtásban is meg kel-
lett tanulni a határokat. Például 
minden nap a szolgálatos tanuló 
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BRAILLE-NYOMTATÓ A LÁTÁSSÉRÜLT KISDIÁKNAK

Az, hogy itt van egy nem-
látó gyermek, abból csak 
a felnőttek csinálnak 
problémát.

a nagyszünetben Ákossal kerül 
egyet az udvaron. Amikor legelő-
ször leengedtem őket, álltam az 
ablaknál a folyóson, és majdnem 
sírtam, hogy Istenem ebből mi 
lesz. Megoldották. Ha kimegyünk 
a játszótérre, felültetik a hintára, 
hintáznak, vigyáznak rá, jön-
nek-mennek vele együtt, és telje-
sen egyenlő partnerként kezelik. 
Ez egy szerencsés találkozás” – 
meséli lelkesen Both Virág.

D. BALÁZS ILDIKÓ

A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált 
oktatása sok esetben még országos viszony-
latban is gyerekcipőben jár, de Székelyföldön 
immár létezik egy olyan követendő példa, 
amire igazán büszkék lehetünk. Szívet és 
lelket melengető történet következik arról, 
hogy egy látássérült kisfiút hogyan segít a 
tanítónő, az osztálytársak, de még az iskola 
vezetősége is.

Ujjal és szemmel, 
elfogadással

Virág és Ákos együtt tanulták 
meg a Braille-ábécét
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