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Sajátos igényűek oktatása
Sérült, többszörösen sérült, illetve magatartászavaros gyerekek tanítása

A N T A L  E R I K A

Maros megyében a maros-
vásárhelyi és szászrégeni 
központokon kívül Szo-

vátán és Radnóton vannak ilyen 
besorolású osztályok. A többi te-
lepülésről naponta kisbusz viszi a 
gyerekeket az iskolába. A marosvá-
sárhelyi tanintézményekbe például 
Maroskeresztúrról, Nyárádtőről és 
Mezőcsávásról, Szászrégenbe pedig 
a Felső-Maros mentéről járnak.

Az iskolák jól felszereltek, mű-
szaki eszközökkel kellőképpen 
ellátottak – mondta el érdeklődé-
sünkre Péterff y Csilla, a marosvá-
sárhelyi 1-es számú Inkluzív Ok-

tatási Központ aligazgatója. 
Hozzátette, az intézmény-
ben jól felkészült szakem-
berek, pszichológusok, 
gyógy pedagógusok, speci-
ális igényű gyerekek okta-
tására szakosodott tanítók, 
tanárok dolgoznak, akiknek 

köszönhetően az utóbbi há-
rom évben még jobb körülmények 
között tanulhatnak a gyerekek. A 
Maros megyei önkormányzat és a 
tanfelügyelőség is fi gyelmet fordít 
rájuk, illetve magánvállalkozók-
nak köszönhetően és pályázatok 
révén is sokat fejlődött az iskola. 
Például a kinetoterápiás termet új 
eszközökkel látták el, laptopot, ki-
vetítőt vásároltak minden osztály-
terembe, és rendbe tették a kertet, 
ahol szabadtéri foglalkozásokon 
vesznek részt a gyerekek.

Kis lépésekben oktatnak

A marosvásárhelyi 1-es számú köz-
pontban 241 gyerek tanul román, 
illetve magyar tannyelvű osztá-
lyokban. Mint az aligazgatónő 
elmondta, két típusú osztály van: 
a súlyosan és többszörösen sérül-
teké, ahol osztályonként 4–6 gye-
rek tanul, illetve a középsúlyosan 
sérült és magatartászavarral küz-
dő gyerekeké, ahol 6–12 közötti a 
létszám. Utóbbiba kerülnek azok 
a többnyire ötödikes, hatodikos 
tanulók, akik a normál iskolában 
nem tudtak lépést tartani, ezért 
kibuktak. A pedagógusok speciá-
lis módszerekkel, sokkal lassúbb 
ritmusban tanítanak, ugyanazt a 
tantervet követve, mint a normál 
iskolákban, csak kis lépésekre 
lebontva, egyénre szabottan, a 
tanuló igényeihez, képességeihez 
alkalmazkodva.

Hogyan kerülnek be ezekbe 
az osztályokba?

Ahhoz, hogy egy sérült vagy visel-
kedészavaros gyerek bekerüljön a 
speciális oktatásba, első lépésként 
a megyei pszichopedagógiai ta-

nácsadó központ felmérésén kell 
részt vennie. Ezután egy szakmai 
orientációs bizottságtól személy-
re szabott igazolást kap, és ennek 
megfelelően kerül speciális osz-
tályba, iskolába, vagy sajátos ne-
velési igényű tanulóként jár normál 
iskolába. A szülő maga dönthet ar-
ról, hogy gyermekének melyik ok-
tatási formát/intézményt választja. 
Ha a normál iskolát, akkor fejlesztő 
tanár foglalkozik vele.

Hargita: kevés a szakképzett 
személyzet

Hargita megyében a két inkluzív, 
azaz befogadó iskolai oktatási köz-
pontban (Oklánd és Bélbor), vala-
mint az iskolák speciális osztályai-

ban végzett tanulók a csíkszeredai 
speciális szakközépiskolában foly-
tathatják tanulmányaikat – tájé-
koztatott Demeter Levente Hargita 
megyei főtanfelügyelő. „A közok-
tatási egységek igazolással rendel-
kező diákjai a diagnózis súlyossá-
gának megfelelően speciális vagy 
akár rendes szakközépiskolában is 
folytathatják tanulmányaikat, illet-
ve arra is van példa, hogy líceumi 
osztályba kerülnek” – tette hozzá.

Maros megyében a középsú-
lyosan sérült fi atalok a 8. osztály 
elvégzése után szakiskolában ta-
nulhatnak tovább, a súlyosan és 
halmozottan sérültek pedig 10 osz-
tályt járnak a központban – fejtette 
ki Péterff y Csilla.

Ami a nehézségeket illeti, azo-
kat Hargita megyében elsősorban a 
szakképzett személyzet nem meg-
felelő létszáma okozza, valamint a 
gyerekek szállítása a lakóhelytől a 
speciális osztályba/iskolába. De-
meter Levente elmondta, sok eset-
ben a falun élő, különböző szintű 
fogyatékkal elő gyerekek emiatt is 

maradnak ki az őket támogató szol-
gáltatásokból. „Továbbá problémát 
jelent, hogy nagyon sok esetben 
nincs megfelelő együttműködés a 
helyi önkormányzatokkal. Szük-
ség volna további inkluzív oktatási 
központokra a városokban, mint 
Csíkszereda, Székelyudvarhely, 
Gyergyószentmiklós vagy Maroshé-
víz, ahol működhetnének a teljes 
oktatási ciklust átölelő osztályok, 
hogy megfelelő módon lehessen 
odafi gyelni ezeknek a gyerekeknek 
a sajátos igényeire” – fogalmazott a 
Hargita megyei főtanfelügyelő.

Maros megyében a fejlesztő ta-
nárok száma túl kevés – mondta 
Péterff y Csilla –, mindössze hárman 
vannak, akik „kijárnak” az általá-
nos iskolákba tanítani. Ugyanakkor 
gondot okoz a helyhiány is, ami mi-
att a tanulók délelőtt és délután jár-
nak iskolába.

Házszentelés az oklándi oktatási 
központban. Odafigyelnek az 
igényekre
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Parkolás 
vs. zöldövezet
Kedden délután 6 órától egy 
nyitott vitaműsorra várnak 
minden érdeklődőt a Maros-
vásárhelyi Rádió stúdióter-
mébe, ahol a parkolás és a 
zöldövezet kérdéskörét vitatják 
meg. Ahogy a szervezők írják, 
a nyugati trendekkel ellentét-
ben, nálunk rohamosan nő a 
gépkocsik száma, és kevesen 
használják a tömegközleke-
dést, a parkolóhelyek hiánya 
pedig egyre nagyobb problé-
mát jelent. Új parkolóhelyek 
kialakítására a következő 
lehetőségek léteznek: hori-
zontálisan terjeszkedni, azaz 
további közterületet/zöldöve-
zetet alakítanak át parkolókká, 
illetve vertikálisan, azaz mély-, 
illetve emeletes garázsok meg-
építése, de nem csak a város 
központi részeiben, hanem a 
lakónegyedekben is. 

Házasság hete
A Házasság hete február 8-án 19 
órakor a gyergyószentmiklósi 
Szent Miklós római katolikus 
templomban imaesttel kezdő-
dött. Ma 18 órától a Szent István 
plébánia ad otthont a házaspá-
rok tanúságtételének, az, hogy 
idén kik lesznek az est főszerep-
lői, meglepetés lesz. Kedden 18 
órától a református gyülekezeti 
teremben játékest lesz, szerdán 
pedig Novák Zsolt baptista 
lelkész tart előadást A legjobb 
Csapat címmel. Uzsalyné dr. 
Pécsi Rita magyarországi neve-
léskutató február 14-én 16 órától 
a Salamon Ernő Gimnáziumban 
Miért nem működik a „Száz-
szor megmondtam”? címmel 
szülőknek, pedagógusoknak 
tart előadást, 19 órától pedig 
a Szent István templomban a 
házaspárokat várja, hiszen a 
téma az érzelmi intelligencia 
házasságban betöltött szerepe 
lesz. A rendezvénysorozat febru-
ár 16-án ünnepi szentmisékkel, 
istentisztelettel zárul, ezeket öt 
helyszínen tartják majd. Ugyan-
csak a héten tartják a csíkszere-
dai Szent Ágoston-templomban 
is a Házasság hetét, amelynek 
idei mottója: Csapatjáték szere-
lemmel. Kedden, február 11-én 
a Betegek Világnapját ünnep-
lik, az este 6 órakor kezdődő 
szentmisén pedig megáldják 
a házaspárokat. Február 12-én 
filmnézés, február 14-én pedig 
farsangi bál szerepel a plébánia 
által szervezett programsorozat-
ban. Február 15-én este 7 órától 
szentségimádás lesz a csalá-
dokért és a házaspárokért, a 
Házasság hete zárásként pedig 
február 16-án délelőtt 11 órától 
hálaadó szentmisét tartanak. 
A Házasság hete elnevezésű 
programsorozat közel két 
évtizede indult el Angliából, és a 
Valentin-nap környékén minden 
évben egy hétig a házasság és 
a család fontosságára kívánja 
irányítani a figyelmet.

• RÖVIDEN

• Maros megyében három olyan oktatási központ működik, amelyben sérült vagy
többszörösen sérült, illetve magatartászavaros gyerekeket tanítanak, kettő Maros-
vásárhelyen és egy Szászrégenben. Hargita megyében két ilyen központ működik:
egy magyar tannyelvű Oklándon, és egy román tannyelvű Bélboron. A különleges
igényű gyerekeket oktató tanintézményekben az előkészítőtől a nyolcadik osztályig,
illetve tizedikig tanulnak a fiatalok.

Az inkluzív iskola főbb jellemzői:
– a kirekesztés és kirekesztettség mindenfajta formájának megelőzése
– elfogadó közösség kialakítása, a diszkriminatív attitűdök megváltoztatása
– a speciális nevelési szükségletek maximális figyelembe vételével való 
oktatás, nevelés
– a felmerülő tanulási nehézségek esetén elsősorban nem a gyermekben
keresi a hibát, hanem magában az oktatás milyenségében
– mérték szerinti oktatás: egyéni képzési, nevelési terv, kooperatív 
tanulás, szervezeti formák, tanulási-tanítási stratégiák, szükséges mér-
tékű és milyenségű támogatás, folyamatos segítségadás, differenciált 
követelmények stb.
– tanárok és a segítő szakemberek (pszichológus, terapeuta, gyógytor-
nász, logopédus, orvos stb.) hatékony együttműködése. (Forrás: Wikipédia)




