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Csak a szinten tartás lehet a cél
Nagyon nehéz az online oktatás a sajátos nevelési igényű gyerekekkel

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

A speciális tanintézeteknek 
– ahol valamilyen fi zikai 
vagy szellemi akadályo-

zottság miatt különleges nevelési 
és fejlesztési igényű gyerekek van-
nak – ugyanúgy kell működniük, 
mint bármely más iskolának, vörös 
forgatókönyv vagy teljes online tan-
rend szerint is. Ferencz-Salamon 
Alpár, a Romániai Magyar Peda-
gógusszövetség szakmai alelnöke 
maga is egy olyan iskolát vezetett 
Csíkszeredában, ahol autista gyere-
kekkel foglalkozó integrált csopor-
tok is vannak, ezért egész közelről 
is belelátott az online oktatásba az 
ő esetükben is.

Az állam szerepéről

Meggyőződése, hogy akkor a leg-
hatékonyabb az online oktatás, 
ha a gyereknek van egy jó szövet-
ségese otthon. „Az online oktatás 
eredményessége nemcsak a témá-
hoz kellő felkészültséggel és szak-
maisággal hozzáálló pedagógustól 
függ, hanem a családi környezet-
től is, amely együtt tud működni 
a pedagógussal. Ez a szerencsés 
kombináció teszi hatékonnyá az 
online oktatást a tömegoktatás-
ban. Természetesen van valamiféle 
hatékonysága a speciális nevelési 
igényű gyerekek tanítását illetően 
is, de ott jóval korlátozottabbak a 
körülmények” – fogalmazta meg 

az RMPSZ alelnöke. Szerinte az 
államnak az ilyen környezetre 
jobban oda kellene figyelnie, 
például a biztonságos környezet 
megteremtésével és az egyéni fej-
lesztés biztosításával. A speciális 
iskoláknak is abba a kategóriába 
kellene tartozniuk, amelybe a 
kisis kolások és óvodások tartoz-
nak, hogy ellenőrzött és bizton-
ságos körülmények között tudjon 
zajlani a személyes oktatás – fej-
tette ki Ferencz-Salamon Alpár.

Nem tudnak továbblépni

Orbán Rékának, a marosvásárhelyi 
2-es számú inkluzív oktatási köz-
pont pedagógusának hatodik osz-
tálya van, amelybe nyolc különbö-
ző szintű súlyosan és halmozottan 
sérült, illetve Down-szindrómás 
gyerek jár. Október óta folyamato-
san online tanrendben foglalkozik 
velük, és a normál oktatáshoz ha-
sonlóan a Google platformot hasz-
nálják. Nem lehet velük csoporto-
san foglalkozni online, hiszen nagy 
a szintkülönbség köztük, van egy 
mozaikos Down-szindrómás is, ami 
azt jelenti, hogy nagyon jól tudnak 
vele dolgozni, órarend szerint egyé-
niben tanulják az alaptantárgya-
kat. Még van két autista gyerek, 
akikkel szinte naponta tudnak tevé-
kenységeket tartani a maguk ritmu-
sában, de a többieknek mindennap 
feladatlapokat küldenek, és heti 

tematikákra osztják a feladatokat, 
mint az iskolában. „Gyógypedagó-
gus és nevelő van a csoportokban, 
én a munkát feladatlap formájában 
küldöm ki, a kolléganőm mesék, 
történetek, kézimunka formájában 
küldi, ami szintén nagyon fontos. 
Rendszeresen visszajeleznek, min-
den este feltöltik a feladatlapot. A 
családok visszajelzése azonban az, 
hogy borzasztóan nehéz így. Mi arra 
törekszünk, hogy amit az évek so-
rán megtanultak, azt a szintet meg-
tartsuk, nem tudunk továbblépni” 
– mutatott rá a pedagógus. Hozzá-
tette, nehéz egy autista gyerekkel 
kommunikálni, aki nem válaszol, 
hiszen már az is gondot jelent, hogy 
rá nézzen a képernyőn keresztül. 

A legtöbb sajátos nevelési 
igényű gyereknek egészséges test-
vére is van, ezért amikor ők is ott-
hon voltak az online oktatás miatt, 
érződött, hogy a sajátos igényű gye-

rekekkel való munka picit háttérbe 
szorult. „Ez nem azt jelentette, 
hogy egyáltalán nem foglalkoztak 
velük, hanem esetleg nem délelőtt, 
hanem picit később töltötték fel a 
feladatokat, de nagyon igyekeznek 
a szülők. Most, hogy iskolában 
vannak a testvérek, így már déle-
lőtt fel tudják tölteni a feladatokat” 
– magyarázta Orbán Réka.

Van, akivel még nehezebb

Olyan tanítványa is van, aki súlyos 
autista lévén nem hajlandó telefo-
non vagy online iskoláról, tanrend-
ről beszélni, a szülő nem is meri 
„kényszeríteni”, hiszen nem tudják, 
mit hozhat ki belőle ez. Bor-
zasztóan nagy a kiesés, ezért 
velük még lassabban tud 
dolgozni. A speciális okta-
tásban nem volt konkrétan 
kimondva, hogy az online 
találkozás kötelező, a plat-
form megvan, azt használ-
niuk kell. Az iskolában szi-
multán osztályok vannak, 
nyolcadikosok és kilencedi-
kesek együtt, az új rendelet szerint 
pedig a nyolcadikosok visszatérhet-
tek, a kilencedikesek otthon ülnek, 
ezért a két nyolcadikossal személye-
sen foglalkoznak, a többiek online 
követik otthonról. Nem is értették, 
hogy a nyolcadiknak miért kellett 
visszamennie, hiszen amúgy is más 
szinten vannak, de egy hét után bel-
erázódtak – magyarázta a pedagó-
gus. „Nagyon nehéz, de mindenki 
próbálkozik, azonban mindennap 
elmondják a gyerekek, hogy meny-
nyire hiányzik nekik is az iskola” – 
fogalmazta meg Orbán Réka.

Nehéz egy autista gyerekkel 
kommunikálni, hiszen már az is gondot 
jelent, hogy a pedagógusra nézzen a 
képernyőn keresztül
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K O V Á C S  E S Z T E R

A program iránt nagy volt az ér-
deklődés, az ötven jelentkezőből 

kétlépcsős rostálási folyamat során 
választották ki a részvevőket. „Dön-
teni így sem tudtunk, úgyhogy az 
eredetileg tervezett 15 fős létszámot 
végül megemeltük 18 főre” – árulta el 
Szakács-Paál István, a székelyudvar-

helyi inkubátorház vezetője. A kép-
zéssorozat részvevőinek zöme egyéb-
ként saját terméket forgalmaz vagy 
a vállalkozásuk szolgáltatásalapú, 
de van köztük olyan, aki az IT-ipar-
ban dolgozik vagy kereskedelemmel 
foglalkozik. Az Erdélyi Vállalkozói 
Iskola továbbá nem hazudtolja meg a 
nevét, hisz részvevők Erdély minden 
régiójából vannak, egyebek mellett 
Székelyudvarhelyről, Csíkszeredából, 
Sepsiszentgyörgyről, Nyárádszeredá-

ról, Marosvásárhelyről, Kolozsvárról, 
illetve vidéki településekről is.

A Székelyudvarhelyen tartott 
nyitóeseményen Gyerkó László, az 
RMKT elnöke kifejtette: a szakmai 
szervezet számára kiemelten fontos 
a gazdasági képzés, ezért örömmel 
vették a partnerségi felkérést, a ma-
guk részéről pedig a lehető legta-
pasztaltabb oktatókat biztosították a 
vállalkozói iskolához. Antal Lóránt 
ezúttal nem szenátorként, hanem 
a társszervező Műhely – L’atelier 
Egyesület elnökeként vett részt az 
eseményen, ahol felelevenítette, 
hogy még a Magyar Ifj úsági Érte-
kezlet elnökeként kezdeményezte a 
Kárpát-medencei fi atal vállalkozók 
találkozóját, a későbbiekben pedig 

az egyesület révén karolták fel a 
helyi kis- és középvállalkozókat. A 
cél ugyanis az, magyarázta Antal 
Lóránt, hogy a fi atal vállalkozó-
kat abban segítsék, hogy a kezdeti 
buktatók miatt ne torpanjanak meg. 
„Közép-Kelet-Európában sajnos 
nincsen hagyománya a vállalkozói 
képzésnek, itt mindenki belecsöp-
pent a vállalkozásba, és ez sokszor 
kudarchoz vezet” –  erősítette meg 
Szakács-Paál István.

A programhétvégékről

A képzés első hétvégéjén Hűvös 
Ágnes és Orosz Adrián tartott inter-
aktív vállalkozói készségfejlesztői 
tréninget Székelyudvarhelyen. Áp-

rilis 9–11. között Marosvásárhelyen 
folytatódik a programsorozat, ahol 
Tánczos Levente, Miklós István és 
Králik Lóránd tart képzést pénzügyi 
témakörökben. Április 23–25. között 
ismét Székelyudvarhely 
lesz a helyszín, a harma-
dik hétvégén Kádár Mag-
or, Kurkó Cecília, Márkus 
András és Sevecsek Reni 
tart előadást marketing és 
kommunikáció témakö-
rökben. A negyedik hétvé-
gén, május 7–9. között Ko-
lozsvárra várják a részvevőket, 
ahol egész napos mentorálásban 
részesülnek Farkas Levente, Sánta 
Edit, Nagy Károly és Laczkó Dénes 
irányításával. 

Elrajtolt az Erdélyi Vállalkozói Iskola –négy hétvégés képzés fiatal vállalkozóknak
• Három helyszínen szerveznek négy hétvégés képzést 
fiatal vállalkozóknak: pénteken kezdődött a Romániai 
Magyar Közgazdász Társaság (RMKT), a Hargita Busi-
ness Center és a Műhely – L’atelier Egyesület partnersé-
gében megvalósuló Erdélyi Vállalkozói Iskola.

• Az online oktatás sok család életét nehezítette 
meg, de talán a sajátos nevelési igényű gyerekek 
esetében érezhető a legnagyobb törés az utóbbi egy 
évben. A legtöbb speciális iskola pedagógusa arra 
törekszik, hogy online tanrendben legalább megtart-
hassa azt a fejlettségi szintet, amelynél abbamaradt 
a személyes oktatás, hiszen a sajátos nevelés jóval 
többről szól, mint a tananyag leadása.




