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Helyzetbe  hozzák őket
Pozitív megkülönböztetés a sajátos nevelési igényű diákok számára
• Idén először fenn-
tartott helyeket bizto-
sítanak a sajátos neve-
lési igényű tanulóknak 
a középiskolákban, 
miután az Országos 
Diszkriminációellenes 
Tanács szerint hátrá-
nyos megkülönbözte-
tésben részesülnek az 
oktatási rendszerben: 
eddig a szintek közötti 
felvételiken ugyanúgy 
kezelték őket, mint 
társaikat, holott sajá-
tos módszertan szerint 
tanultak az általános 
iskolában, vagy vala-
milyen tanulási nehéz-
séggel küszködnek.

H A J N A L  C S I L L A

S ajátos nevelési igényű gye-
rek az, aki különlegesebb 
bánásmódot igényel, aki egy 

szakbizottság véleménye alapján 
mozgásszervi, érzékszervi, értelmi 

vagy beszédfogyatékos, több 
fogyatékosság együttes előfor-
dulása esetén halmozottan fo-
gyatékos, autizmus spektrum 
zavarral vagy egyéb pszichés 
fejlődési zavarral küzd. Romá-

niában a hatályban lévő jogsza-
bályok szerint ezek a gyerekek sajátos 
módszertan és programok szerint 

tanulnak az általános iskolában, de 
a szintek közötti vizsgákon – például 
amikor a középiskolai helyekre való 
bejutás a tét – eddig ugyanúgy ke-
zelték őket, mint az átlagos diákokat, 
akiknek nincs szükségük sajátos ne-
velésre, azaz ugyanazokat a feladato-
kat kellett megoldaniuk, mint a stan-

dard programok szerint tanulóknak.
Az Országos Diszkriminációelle-

nes Tanács február 26-ai döntésének 
értelmében hátrányos megkülönböz-
tetés éri ezeket a gyerekeket az iskolai 
helyek elfoglalásakor. A szakhatóság 
tehát felszólította a tanügyminiszté-
riumot, hogy biztosítson helyeket a 
sajátos nevelési igényű gyerekeknek 
a középiskolákban és az egyeteme-
ken. Mindez azután történt, hogy 
a besztercei autisták jogaiért kiálló 
egyesület elnöke, Ana Dragu klinikai 

szakpszichológus tavaly kérelemmel 
fordult a diszkriminációellenes bi-
zottsághoz. Az oktatási minisztérium 
ezért úgy döntött, ettől az évtől kezd-
ve külön fenntartott helyeket biztosít 
a sajátos nevelési igényű gyerekek 
számára. Továbbá idén módosítottak 
a roma hallgatók felvételi menetén 

is: számukra eddig rendelkezésre 
álltak a fenntartott helyek, de ettől 
az évtől kezdődően már nem egy 
bizottság nyilvános ülésén zajlik a 
helyek elfoglalása, hanem számító-
gépes elosztással, külön szakaszban 
– jelentette be nemrég Monica Anisie 
oktatási miniszter.

28 hely fölött

Illés Ildikó, Maros megye helyettes 
főtanfelügyelője megkeresésünkre 

elmondta, az új rendelet értelmében 
a roma és a sajátos nevelési igényű 
gyerekeknek külön helyeket tartanak 
fenn azokban az osztályokban, ahol 
28 fölött üresen maradnak a helyek. 
Hozzátette, kifejezetten ezekben az 
osztályokban tartanak fenn helyeket, 
hogy ne vegyék el a többi vizsgázótól 

az esélyeket. A Maros megyei tanfe-
lügyelőség honlapján (www.edums.
ro) megjelent módszertan értelmé-
ben június 30-a és július 5-e között 
lehet iratkozni a fenntartott helyekre. 
Ugyanitt megtalálható azoknak az is-
koláknak a listája is, ahova beíratha-
tók a sajátos nevelési igényű tanulók. 
Összesen 33 elméleti és 23 szakisko-
lában vannak számukra elkülönített 
helyek Maros megyében.

A hivatási szakirányról 
lemaradnak

Hargita megye legtöbb tanintéze-
tében vannak fenntartott helyek a 
sajátos nevelési igényű gyerekek szá-
mára, kivételt képeznek a hivatási 
szakirányt oktató, például a művé-
szeti, pedagógiai, teológiai és testne-
velési tanintézetek. Ezekben ugyanis 
lejárt a felvételi vizsga még mielőtt 
a sajátos nevelési igényű gyerekek 
helyeivel kapcsolatos sürgősségi ren-
delet megjelent volna – tudtuk meg 
Hargita megye speciális oktatásért 
felelős tanfelügyelőjétől, Mîndru 
Elenától. „Az összes többi iskolában 
vannak számukra fenntartott helyek: 
a korábban csak romáknak szánt he-
lyeket most kettéosztottuk. A hagyo-
mányos iskolákból és a speciális isko-
lákból érkező gyerekeknek is van elég 
hely fenntartva. A jelentkezőknek 
be kell mutatniuk a Megyei Nevelési 
Tanácsadó és Erőforrás Központ (CJ-
RAE) által kiállított orientációs bizo-
nyítványt az új iskolai ciklusba való 
bekerülés előtt. Az említett tanácsadó 
és erőforrás központ újraelemzi azok-
nak a diákoknak a kérését is, akik 
eddig speciális iskolába jártak és a 
korábbi felmérés alapján szintén egy 
speciális iskola felé irányították őket” 
– fejtette ki a tanfelügyelő.

A tanulók nem foglalnák el a fel-
vételivel bejutottak helyét, ugyan-
is ezeket – akárcsak a roma vagy 
a Moldovai Köztársaságból érkező 
gyerekeknek fenntartott helyeket – a 
megadott beiskolázási kereten felül 
biztosítja számukra a minisztéri-
um. Eddig a tapasztalat azt mutatta, 
hogy a sajátos nevelési igényű gyere-
kek inkább a szakiskolákat válasz-
tották, ahol a legtöbb esetben nem 
is követelmény a képességfelmérő 
vizsga. Idén azonban elméleti kö-
zépiskolákba is bejuthatnak.

Bármilyen iskolákból érkezhetnek 
sajátos nevelési igényű gyerekek 
a fenntartott helyekre
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M O L N Á R  M E L I N D A

Apáikat, anyáikat követve gyűlnek 
össze évről évre ezen a napon a 

derzsiek könyörögni, hogy kerülje el 
őket a baj, az ártó szándék, 
illetve a megszentelt térben 
imát mondanak, és segítsé-
get kérnek a mindennapok-
hoz. Az elmúlt hetek időjá-
rása újólag rámutatott, miért 
ajánlják fel imáikat a határ-
járáson több mint két évszá-
zada a falubeliek. Idén a te-

lepülést elkerülte a jégverés, nem 
szenvedtek árvízkárt, és vírusos meg-

betegedés sem történt a településen, de 
„válságos időkben még nagyobb szük-
ség van az ősök által évszázadokon át 
gyakorolt közös áhítatra” – vallja De-
meter Sándor Loránd unitárius lelkész. 
A rítus némiképpen módosul, de tar-
talma nem csorbul. Idén csak lovasok 
és huszárok indulnak határkerülésre 
szombat reggel, hogy imádkozva, zsol-
tározva járják körbe a termőterületet. 
A konfi rmandusok és szüleik eközben 
megkötik a koszorúkat. Az istentisz-
telet – a járványügyi szabályok betar-
tásával – 11 óra 30 perckor kezdődik 
a vártemplomban: hálát mondanak, 
és áldást munkájukra, életterükre. A 
mellette álló vasárnappal kispünkösd 
gyanánt szentelnek ünnepet.

A hagyományról

A székelyderzsi jégverésnapi határ-
járás eredetéről feljegyezték, hogy a 
19. század elején több éven keresztül 
elverte a jég a falu határát. Egy asz-
szony álma nyomán ezt megakadá-
lyozandó minden esztendőben meg 
kell kerülni a határt. A legínsége-
sebb, az 1815. év után az egyházköz-
ség keblitanácsa határozatot hozott 
az emlékező és ülőünnep évenkénti 
megtartására. Június utolsó szom-
batján kezdetben csak a férfi ak jár-
ták a határt, az asszonyok közben 
koszorúkötéssel foglalatoskodtak. A 
hagyomány része, hogy asszonyok 
kürtőskalácsot sütnek, és az áhítat 
után megkínálják a részvevőket. Jég-
kár ellen és a termésért, közvetve az 
életminőségért ajánlják fel a megje-
lölt nap cselekvéseit, szentelményeit 
és alamizsnáját. 

Rendhagyó jégverésnap Székelyderzsben
• Június utolsó szombatján a sajátságos keretek között 
is megülik a több mint kétszáz éves jégverésnapi foga-
dalmi, dologtiltó napot Székelyderzsben. 

Falunap helyett közösségi programok
Úgy tartja a mondás, hogy a gyergyócsomafalvi rabokat még a fogságból 
is hazaengedték Szent Péter és Pál napján. Ez kötelezi a településvezetést 
arra, hogy a lehetőségekhez mérten idén is megszervezzék a községi 
ünnepet, hogy ez a nap „nehogy olyan legyen, mint Csala Jenő puliszkája, 
amelyik nem is kemény és nem is lágy, vagyis semmilyen” – mondta Márton 
László Szilárd polgármester. „Nem falunapokról, hanem kisebb közös-
ségi ünnepről beszélünk, amit jelen körülmények között meg tudunk 
szervezni” – tette hozzá az elöljáró. Szombaton délelőtt a legkiseb-
beké lesz a főszerep, leginkább abból a meggondolásból, hogy a 
gyermeknapi rendezvények is elmaradtak. A Halvirág Bábszínház 
előadását és a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont 
gyermekjátékokat tartalmazó kiadványának bemutatóját követően 
a település házi kártyajátéka, a preferánsz kedvelőinek találkozóját 
tartják. „Arra biztatjuk a település lakóit, hogy ünnepeljenek kisebb 
közösségekben. Bográcsozzanak, sütögessenek, ahogyan az Szent Pé-
terkor lenni szokott, és az így összegyűlt társaságokat zenészeket szállító 
szekerekkel látogatjuk meg” – ismertette Simon Beáta referens, hozzátéve, 
hogy a vasárnap délutáni muzsikálást a 0733-068190-es telefonszámon 
előzetesen kell igényelni. Hétfőn zenés ébresztővel indul a nap, majd 11 
órától tartják a Szent Péter és Pál napi búcsús szentmisét. Ezt követően a 
gyergyószéki épített örökségről szóló fotókiállítást mutatja be a templom-
kertben a Gyergyói Fotóklub és dr. Munzlinger Attila. (Hegyi Zsuzsánna)
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