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A járványhelyzet nem csak a 
többségi iskolákban határoz-
za meg a mindennapokat. A 
korábbi korlátozások ugyanúgy 
vonatkoztak a speciális nevelé-
si igényű gyerekek oktatására 
is. A legnagyobb kihívásokról 
Gherman Cristina, a Kozmutza 
Flóra Hallássérültek Speciális 
Iskolájának gyógypedagógusa 
beszélt a Krónikának.

» ZOLTÁN ILDIKÓ

A járványhelyzet nemcsak a ha-
gyományos iskolákban hatá-
rozza meg a mindennapokat, 

ugyanúgy kihat a speciális nevelési 
igényű gyerekek oktatására is. A 
legnagyobb kihívásokról Gherman 
Cristina, a Kozmutza Flóra Hallássé-
rültek Speciális Iskolájának gyógy-
pedagógusa beszélt a Krónikának. A 
koronavírus-járvány berobbanása 
„szabadeséses” helyzet volt minden-
kinek. Gherman Cristina elmondása 
szerint nem voltak felkészülve az inf-
rastruktúra terén, bizonyos tanács-
adási mechanizmusaik nem voltak 
bejáratva egyes családokkal. Tavaly 
március közepén mindenkit haza 
kellett küldeni: külön szervezést 
igényelt, hogy minden gyermekért 
eljöjjenek a hozzátartozók. Emellett 
a mindennapi kommunikációban is 
nehézséget okozott, hogy egyes csa-
ládoknál telefonjel sem volt. Hiszen 
2020-ig a világ legfejlettebb részein 
sem létezett 100 százalékos online 
gyógypedagógia. „Nem voltunk el-
maradottabbak, mint mások. Mi a 
nagyon sok szempontból kiszolgál-
tatott és veszélyeztetett gyermekek-
nek ajánlunk alternatívát, próbáljuk 
egyengetni a jövőjüket, és ahogyan 
ezek a gyerekek tanulnak, fejlődnek, 
mindaz soha nem volt egy virtuális 
világba »szublimálva«” – ismertette 
a gyógypedagógus.

Életszerűtlen online oktatás
Hangsúlyozta, hogy az online ok-
tatás teljesen szembemegy mind-
azzal, ahogy a speciális nevelési 
igényű gyerekek fejlődnek, tanul-
nak, megtapasztalják a világot. A 
Kozmutza Flóra Hallássérültek Spe-
ciális Iskolája mindenki rendelke-
zésére álló módszerek alapján pró-

bálta kihozni a maximumot, hogy 
biztosítani tudja diákjai továbbta-
nulását. Bizonyos oktatási szoft okat 
vezettek be, és különböző pályáza-
tokra jelentkeztek, hogy eszközöket 
adjanak a gyerekek kezébe. „Ren-
geteget gondolkodtunk azon, hogy 
milyen fejlesztő jellegű mindennapi 
tevékenységeket tudunk felajánlani 
olyan foglalkoztatottjainknak, akik-
nek nem az akadémiai tanulás fogja 
előmozdítani a fejlődését. Egy au-
tizmussal élő 4–5 évesnek nem se-
gítség, hogy ül egy képernyő előtt, 
mert továbbra sem fog tudni kezet 
mosni egyedül” – érzékeltette a 
helyzetet Gherman Cristina.

Azt is elmondta, hogy az egészsé-
gesen fejlődő gyerekekkel ellentét-
ben, a speciális nevelési igényű gye-
rekek esetében az életre nevelődés, 
az önállóságban fejlődés is a tanulás 
folyamatait jelentik, melyet az iskola 
kismillió eszközeivel próbálnak élvez-
hetően, kihívásokkal, megerősítéssel 
fejleszteni. Ám ezek a gyerekek haza-
kerültek egy olyan környezetbe, ahol 
nincsenek meg az eszközök, se gyógy-
pedagógus, se túlképzett gyógypeda-
gógus szülő. „El kell kezdeni gondol-
kodni azon, hogy hol találkozhat a 
pragmatikus környezeti megtámoga-
tás és a technika számos vívmánya, 
amelyek sok gyermek szempontjából 
irrelevánsak” – hívta fel a fi gyelmet a 
gyógypedagógus.

Annak köszönhetően, hogy a 
legtöbb szülő Facebook-használó 
vagy jelen van valamilyen közössé-
gi oldalon, a kisgyerekek esetében 
sikerült megszervezni a közvetett 
oktatást, a tanácsadásszerű, szülő 
által kísért fejlesztő foglalkozáso-
kat. A nagyobb gyerekeknek pedig 
„hazaküldték” a házi feladatot. 
Olyan esetekben, ahol a szülők nem 
tudnak írni-olvasni, be kellett vonni 
a szomszédokat is. „Az egyik gyer-
mekünk szomszédja helyi tanácsos. 
Felhívott és megkérdezte, hogy ő 
segíthet-e a mellette lakó kisfi ú-
nak. Ez a nő márciustól júniusig – 
a munkaprogramja után – másfél 
órát tanult az én diákommal. Meg-
értette, hogy ilyen környezetben ez 
a kisfi ú nem rúg labdába, és az idő 
úgy fog eltelni fölötte, hogy nem 
lesz belőle semmi haszon” – idéz-
te fel Gherman Cristina. A besegítő 
nőt „kiképezték” kihelyezett gyógy-
pedagógusnak. Elmondták neki, 
hogy milyen jellegű feladatokat kell 
elvégezni, valamint arra is „megta-
nították”, hogy nem az a segítség, 
ha elárulja a gyermeknek a választ, 
hanem ha például megpróbál há-
romféleképpen feltenni egy kérdést 
vagy szemléltetni.

A Kozmutza Flóra Hallássérültek 
Speciális Iskolájának gyógypedagó-
gusa elmondta, hogy volt nagyon vá-
ratlan oldalról érkező segítség, olyan 

A KORONAVÍRUS-VILÁGJÁRVÁNY ALAKÍTJA AZ ÉLETET A SPECIÁLIS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYEREKEK OKTATÁSÁBAN IS 

Többszörösen kiszolgáltatott helyzetben

A gyógypedagógiának vannak olyan formái, melyeket csak szemtől szemben lehet végezni
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„erőforrásoktól”, melyeknek még 
létezéséről sem tudtak. Ugyanak-
kor voltak olyan gyerekek is, akiket 
érdemben nem tudtak elérni, mert 
a család nem reagált a hívásokra. 
Mindent összevetve a csoportok 
zöménél működött a távoktatás. 
„Az én csoportomnál működött 
az online oktatás, a frontális tevé-
kenységek, amelyekhez interaktív 
anyagok vannak. Minden gyerek 
ott van, mindenki szóhoz jut, min-
denki elvégzi a feladatát. Értelmi 
akadállyal és járulékos sérülé-
sekkel élő gyerekekről lévén szó, 
kiemelném, hogy saját jegyzeteik 
is voltak. Mindenki a saját füzetét 
önálló módon tudta használni” 
– közölte Gherman Cristina.

Többszörösen 
kiszolgáltatott helyzet
Szóvá tette, hogy az államtól sem-
milyen támogatást nem kaptak, 
habár a speciális nevelési igényű 
gyermekek fejlődése különleges el-
bírálást érdemelne, amikor az okta-
tás prioritásait tárgyalják. Egy évet 
váratott magára az a felismerés, 
hogy a speciális oktatásban a na-
gyobb gyerekeket is vissza kell en-
gedni az iskolába. Így a pandémia 
ideje alatt a speciális igényű gyere-
kek oktatása többszörösen kiszol-
gáltatott helyzetbe került. A koráb-
ban felsorolt nehézségeken kívül ott 
volt a törvényhozás, amely egyál-
talán nem fi gyelt rájuk: olyan mér-
tékű szükséglethalmazt hagytak 
lefedetlenül, hogy a gyógypedagó-
gusok nem tudtak hirtelen reagálni 
a helyzetre. Egy teljesen pragmati-
kus és mérhető dolog, hogy a gyógy-
pedagógiának, gyógypedagógiai te-
vékenységeknek vannak olyan for-
mái, melyek nem szublimálhatók, 
és csak közvetlenül, szemtől szem-
ben lehet végezni. 

„Én nagyon hálás vagyok, hogy 
az osztályommal már hatodik 
éve lehettünk együtt. Hosszú utat 
tettünk meg közösen, nagyon 
erős kapcsolat köt minket össze. 
A kooperáció teljesen »készpénz« 
számunkra. Csak meg kellett ke-
resnünk a módját annak, hogy 
mindennap találkozhassunk és 
együttműködjünk, mert az egy pil-
lanatra sem volt kérdéses, hogy ők 
vajon élnének-e a lehetőséggel” – 
jellemezte a pandémiás időszakot 
Gherman Cristina.

» „Rengeteget 
gondolkodtunk 
azon, hogy milyen 
fejlesztő jellegű 
mindennapi 
tevékenységeket 
tudunk felajánlani 
olyan foglalkoz-
tatottjainknak, 
akiknek nem az 
akadémiai tanulás 
fogja előmozdí-
tani a fejlődését. 
Egy autizmussal 
élő 4–5 évesnek 
nem segítség, 
hogy ül egy kép-
ernyő előtt, mert 
továbbra sem fog 
tudni kezet mosni 
egyedül” – érzé-
keltette a hely-
zetet Gherman 
Cristina.




