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Bevezető

A RMGYE vezetősége nevében

Nagy Szilárd,

elnök
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 Kedves olvasó! Az egyesületünk induló folyóiratának 

első lapszámát nyitotta meg digitális készülékén. Fenn- 

állásunk 15. évfordulója alkalmával 2019-ben új honlapot 

kaptunk ajándékba, e folyóirat elindításával pedig egy 

újabb tervünk válik valóra. Digitális folyóiratot terveztük 

megjelentetni, ezt tehát nem befolyásolta a jelenlegi 

járványhelyzet. Döntésünk egyrészt az anyagi helyzet korlá-

tozottsága, másrészt a könnyebb elérhetőség lehetősége 

magyarázza. Az erdélyi magyar gyógypedagógusok 

számára szakmai publikációkat lehetővé tevő fórumot 

kívánunk biztosítani, de az egyéni gyakorlati tapasztalatok 

megosztásának is teret adunk. Fontosnak tartjuk megis-

mertetni azokat a módszereket, eljárásokat, amelyeket 

sikeresen alkalmaznak kollégáink a mindennapi munka 

során. Ugyanakkor aktuális, gyógypedagógiát is érintő 

kérdésfelvető, problematizáló vagy személyesebb 

hangvételű írásokat is tervezünk közölni.

 Az első lapszámunk tartalmát három rovatba soroltuk. 

Az első, a Tanulmányok-rovat, most egyetlen írást tartal-

maz: Kulcsár Ágota gyógypedagógus az autizmus spek-

trumzavarral élő gyermekek számára állított össze egy 

szenzomotoros fejlesztő programot, amelynek hatásvizs-

gálatát mutatja be.

 A Műhely-rovatban Ilyés Irén, pszichológus, rajzvizsgála-

ti szakértő röviden ismerteti a hétlépéses képelemzési 

módszert, tapasztalatai alapján indokolva azt, hogy miben 

segít e módszer a sajátos nevelési igényű gyermekek megis-

merésében, a problémáik feltárásában, valamint a 

hatékony beavatkozások irányának és módjának a kiválasz-

tásában. Polacsek Tamás gyógypedagógus a legaktuáli- 

sabb problémáról értekezik a járvány miatt online térben 

oktató pedagógus szemszögéből - véleményt nyilvánít és 

ötleketek ad, hogy miképp lehet ezt a lehetetlennek tűnő 

helyzetet elviselhetőbbé, hatékonyabbá tenni. 

Nézőpont-rovatunkban három írás található. 

 Beke Csilla és Nagy Szilárd gyógypedagógusok az 

erdélyi magyar fejlesztő pedagógusok körében végzett 

felmérés eredményeiről számolnak be. Zeimen Cecília 

gyógypedagógus, Down-szindrómás gyermek édesanyja 

egy személyes hangvételű történetét osztja meg az ol-

vasóval. A harmadik írást Sztranyiczki Szilárd jogász jegyzi, 

aki a 2020. évi 27. számú román nyelvtörvény kapcsán 

kérdez rá arra, hogy szükséges-e egy általános ‒ a romániai 

magyar haszonélvezők által is gyakorolt ‒ jelnyelv 

törvényes elfogad(tat)ása?

 A rovatokat a későbbi lapszámokban bővítjük, figyelem-

be véve a beérkezett írások tartalmát. Bátorítjuk 

kollégáinkat, hogy éljenek e publikációs lehetőséggel, il-

letve jelezzék, milyen kérdésekről olvasnának szívesen, 

hogy e lap a közös gondolkodás és eredményes munka 

színterévé váljon.



Csak ritkán van arról szó...
Kulcsár Ágota, gyógypedagógus
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 Az autizmus spektrumzavaros gyerekekkel való minden-

napi munka, a közös sikerek és nehézségek vezettek el 

ahhoz a gondolathoz, hogy valami hiányzik. Az osztálytermi 

munka még változatos módszerek, eszközök és technikák 

ellenére sem vezetett, vezet minden esetben és helyzetben 

a gyermek mindenirányú fejlődéséhez. Sok esetben tapasz-

taltam, hogy bizonyos alapkészségek, képességek, amelyek 

mások bázisát képezik, nem fejlődnek hosszas, kitartó fej- 

lesztés eredményeként sem. Például, a testséma minden 

próbálkozás ellenére sem változott, másoknál a 

környezetből érkező mindennapi ingerekre adott nem 

specifikus válaszok jelentik a nehézséget, esetleg a vizuális 

fókusz fenntartása, szemkontaktus felvétele okoz ne-

hézséget, többek között.

 Az autizmus spektrumzavarral élő gyermekek 

meghatározó jellegzetességeit elemezve, nyilvánvalóvá és 

érthetővé válik, hogy milyen nagy kihívás számukra a      

mindennapos óvodai, iskolai élet, a közös tevékenységek, 

étkezések, a sok ember, a zajok, hangok, színek, illatok, 

gyors mozdulatok, hirtelen váltások, változások. Mindezek 

mellett a tanintézményekben az elvárásoknak megfelelően 

a kognitív, akadémiai tudás fejlesztése a fő cél. A gyermekek 

képességeikhez, az autizmus által meghatározott vonások-

hoz mérten teljesítenek, ezzel együtt azt tapasztaljuk,  hogy 

hiányoznak az alapvető szenzomotoros képességek,       

amelyek minden más készség, képesség, kompetencia 

alapját képezik. Az autizmus spektrumon élő gyermekek 

meghatározó jellegzetességeiből nyilvánvalóan következik, 

hogy érzékelési, percepciós zavaraik rányomják bélyegüket 

a motoros fejlődésükre, és ezek együtt meghatározzák a 

gyerekek viszonyát, tudását önmagukról és környezetükről.

 Minden gyermek vágyik és keresi az új tapasztalatokat, 

mozog, explorál, szenzorosan kíváncsi, ezáltal felfedezi, 

megismeri környezetét, új és változatos tapasztalatokat 

szerez. Ennek köszönhetően idegrendszere mindig újabb és 

újabb ingerekkel találkozik, változatos körülmények között 

lehetővé téve az idegrendszer számára az érést, a fejlődést. 

Ezzel szemben az autizmus spektrumzavaros gyermekek 

nem, vagy ritkán keresik az új helyzeteket, nem motiváltak 

új ingerek, tapasztalatok gyűjtésére.

 A fejlesztő környezet feladata, feladatunk biztosítani 

annak a lehetőségét, hogy új, eddig nem tapasztalt hely- 

zetekben változatos ingereket élhessenek meg, az eddig 

kimaradt vagy nem megfelelően kialakult mozgásmintákat 

megismerhessék és egy biztonságos, adaptív környezetben 

sajátíthassák el, majd az újonnan szerzett tapasztalatokat, 

ismereteket egy érettebb idegrendszerrel beépítsék a min-

dennapokba.

 A fő célunk a gyerekek optimális testi, lelki, érzelmi és 

kognitív fejlődésének biztosítása és a közösségbe való         

integrálása. Ennek elérésében elengedhetetlen  a szenzo-

motoros bázis megalkotása, melynek köszönhetően a gyer-

mekek idegrendszere átszerveződik, integrálódik.

Mi az autizmus spektrumzavar?

 Nem betegség, hanem egy fejlődési  beállítottság, az agy 

neurobiológiai állapota, mely kihat a fejlődésmenetre (Min-

shew és Williams, 2007, 2008).

 Veleszületett, születéskor fennálló állapot, a személyiség 

minden területét érintő, pervazív, egész életen át tartó fe-

jlődési rendellenesség. Egységességét az úgynevezett „au-

tisztikus triász/diád” adja (BNO-10; DSM-V).

Melyek az autizmus spektrumzavar tünetei, 

meghatározó jegyei?
 A DSM-V-ben átszervezésre kerültek a meghatározó 

tünetek, autisztikus diádot határoztak meg:

- tartós deficit a szociális kommunikációban és szociális in-

terakciókban;

 - szűkkörű repetitív mintázatok a viselkedésben, érdeklődés-

ben, aktivitásban.
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 Az autisztikus triászba be nem sorolható, ugyanakkor az 

autizmus spektrumzavarra gyakran jellemző viselkedések 

közül a szokatlan szenzoros reakciók (atipikus túl- vagy a- 

lulérzékenység környezeti ingerekre, szenzoros 

élménykereső viselkedés) az új meghatározás szerint ezek a 

jellegzetességek is besorolódtak a diád második területébe. 

Ugyanúgy a triászon/diádon kívüli jellegzetességként em-

líthetjük meg a gyakran jelentkező egyenetlen képesség-

profilt, illetve a szigetszerű képességeket (Egészségügyi    

Közlöny, 2017-2020).

 Az a mód, ahogyan érzékeljük a világot, meghatározza és 

befolyásolja, hogy a személy hogyan tárolja és alkalmazza a 

rendelkezésére álló információkat, ismereteket. Az au-

tizmus spektrumzavarral élő gyermekek figyelme, em-

lékezete, információfeldolgozása, mentalizációja, a ter-

vező-végrehajtó funkciója, szociális kogníciója és 

érzékelési/szenzoros feldolgozása is eltérést mutathat. 

Általában az információk integrálásával, az absztrakt gon-

dolkodással, a megismerés rugalmatlanságával kapcsola-

tos nehézségekről számolnak be (Minshew, Goldstein, 

Muenz, Pazton, 1992).

Esetünkben az érzékelési/szenzoros feldolgozás jelleg-

zetességeit, valamint e folyamatban lévő eltérések és vál-

tozások hatását láthatjuk a többi funkcióra.

Érzékelés

 “Egy autista személy megismerésének egyik kulcsa, hogy 

megértsük, személy szerint hogyan működnek az ő érzékelési 

képességei.” (O’Neill, 1999)

Inger   →   Érzet   →   Értelmezés   →   Megértés   →   Válasz

 Az autizmus spektrumzavarral élő gyermekek is                 

ugyanabban a világban élnek, ugyanazokkal a dolgokkal 

találkoznak, az általuk érzékelt, észlelt világ mégis 

minőségében különbözik. A dolgok és események közötti 

kapcsolatok, összefüggések számukra értelmetlenek vagy 

túlságosan érdekesek, figyelemfelkeltőek, esetleg kuszák 

és rémisztőek. 

 A tapintás, a szaglás, az ízlelés, a hallás, a látás, a vesz-

tibuláris és a proprioceptív érzékelés fontos támpontokat 

nyújtanak arról, hogy egy adott dologtól jót vagy veszélyt 

várjunk. A gyermekek többsége viszonylag hamar megtan-

ulja, hogy milyen érzékelésekre kell odafigyelni és me- 

lyeket lehet figyelmen kívül hagyni. Egyes érzéki ingerekre 

túl intenzíven reagálnak, míg másokat figyelmen kívül 

hagynak. A fejlődési nehézségekkel küzdő, az autizmus 

spektrumba tartozó gyerekre ez különösen igaz.

Mi az érzékelési rendellenesség?

 Az érzékelési rendellenesség a központi idegrendszer-

ben, az agyban történik. Ha az ingerfeldolgozás rendel-

lenes, akkor az agy képtelen az érzéki információkat össze-

hangolni.

Csak ritkán van arról szó...

TANULMÁNYOK
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A gyermek nem képes az érzéki információkra adaptív 

viselkedéssel válaszolni. Nehézséget jelenthet az 

érzékszerveitől érkező ingerek felhasználása annak érdeké-

ben, hogy megtervezze cselekvéseit, és végül végrehajtsa 

azokat. Az érzéki ingerek nehézséget okozhatnak a 

mozgásban, az érzelmekben, a figyelemben vagy a meg-

felelő adaptív válasz kialakulásában. A gyermek központi 

idegrendszere nem kapja meg vagy nem ismeri fel az érzéki 

információkat, az agy nem képes hatékonyan integrálni, 

modulálni, szervezni és megkülönböztetni az érzéki 

üzeneteket, végül a zavarosan szerveződő agy pontatlan 

utasításokkal vezérli a gyermek cselekedeteit. Ezért nagyon 

fontos az érzékelési problémák pontos azonosítása (C. S. 

Kranowitz, 2012).

Lehetőségek

 Ahhoz, hogy a gyermek képes legyen olyan magas szintű 

cselekvéseket véghezvinni, mint például nyugton ülni és 

megtanulni írni, olvasni és számolni, ahhoz                                     

idegrendszerének megfelelő érettségi szinttel kell ren-

delkeznie (M. Zwegman-Kocsis, 2011).

 Az idegrendszer megfelelő érettségi szintjének elérését, 

az érési folyamat elősegítését több terápia, terápiás 

módszer is célul tűzte ki. Így a Szenzoros Integrációs 

Terápia, kidolgozója J. Ayres. A terápia alapelve, hogy ter-

vezett és kontrollált szenzoros ingereket nyújt, abból a 

célból, hogy kiváltsa az ingerekkel kapcsolatos adaptív 

válaszokat, és ily módon emelje az agyi mechanizmusok 

szervezettségi szintjét. A gyermek fejlesztését nem a kog-

nitív képességein keresztül közelíti meg. Szenzoros 

támogatást nyújt és veleszületett agyi mechanizmusokat 

vesz igénybe, hogy a kívánt viselkedést elérje. Mindig arról a 

fejlettségi szintről indulunk, amit a gyermek ide-

grendszerének érése megenged, azt gyakoroltatjuk, amit 

már tud, előkészítve a terepet a továbblépéshez, azaz a ma-

gasabb szintű mozgások megjelenéséhez. Mivel mozgás 

közben az egyes érzékszervekből származó információk is 

kapcsolatba kerülnek egymással, fejlődik az érzékek közötti 

asszociáció, az interszenzoros integritás (Huba J., 2010).

 Kulcsár Mihályné Mozgásfejlesztő programjának elméle-

ti alapja, hogy az idegrendszer érése és a mozgásfejlődés 

szoros kapcsolatban áll. Feltételezése szerint, a mozgásfej-

lődés bármelyik szakaszának kimaradása (gurulás, kúszás, 

mászás), vagy a nem megfelelő módon, minőségben és 

mennyiségben megvalósuló gyakorlás következtében a 

kapcsolódó érzékelő és irányító központok nem fejlődnek, 

differenciálódnak megfelelően.  Az agyi területek elégtelen 

vagy nem megfelelő működése tanulási nehézséghez, 

viselkedési problémához, magatartási zavarhoz vezethet, 

mert a mozgás által érnek be az idegpályák, fejlődnek az 

agyi rendszerek (Kulcsár M., 1995).

 Az Alapozó Terápia a gyermekek idegrendszeri-testi        

fejlődését követi és építi. Az élettan szerint a készségek, 

képességek és működésük csak funkcionális egységben ér-

telmezhetők. A terápiában vannak célzott fejlesztendő 

területek, de a fő cél a harmonikusan működő egységes 

összerendeződés. A képesség és készségszint pszichés 

problémákat okozhat, ugyanígy a képesség és készségszint 

helyreállítása pszichés javulást eredményezhet (Bodonyi 

M., 2016).

 A Tervezett Szenzomotoros Tréning, az Állapot és 

Mozgásvizsgálat, valamint a HRG kidolgozása Lakatos 

Katalin nevéhez fűződik. Egy olyan szenzomotoros fejlesztő 

módszer, amely alkalmas az idegrendszeri éretlenség 

tüneteinek csökkentésére. Először az érzőpályákat indítja 

be és serkenti, majd a mozgásrendszer működését javítja a 

módszer segítségével. A környezetünkből érkező ingereket

Csak ritkán van arról szó...

TANULMÁNYOK
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az előre megtervezett mozgáson keresztül rendszerezi, és 

így fejlesztő hatást érhet el az idegrendszerben.

 Ezekből az elméleti és gyakorlati tapasztalatokkal me-

galapozott terápiás módszerekből kiindulva dolgoztunk ki 

egy szenzomotoros fejlesztő programot, és végeztük el 

ennek hatásvizsgálatát.

Mi volt a cél?

 Autizmus spektrumzavarral élő gyermekek rész-

képességeinek és szociális készségeinek fejlesztése szenzo-

motoros technikák alkalmazásával. Vizsgálni, hogy mely 

módon hat az idegrendszer érése, a szenzomotoros 

készségek jobb funkcionális működése a kognitív 

készségekre, részképességekre, szociális és viselkedéses 

megnyilvánulásokra.

Mit feltételeztünk?

 Feltételeztük, hogy az autizmus spektrumzavaros gyer-

mekek esetében a szenzomotoros technikákra épülő                 

fejlesztés során fejlődnek a motoros készségek, változást 

mutat az érzékelési profil, csökkennek az érzékelési rendel-

lenességek, hatékonyan fejlődnek a szociális, kommu-

nikációs készségek és pozitív viselkedési változások figyel-

hetők meg, majd pozitív változás várható a részképességek 

terén. 

Kik vettek részt?

 A vizsgálatban résztvevő gyermekeket a kolozsvári 

Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolájának négy V. 

B osztályos tanulója és öt óvodása képezte. Mind a 9 gyer-

mek autizmus spektrumzavarral, illetve pervazív fejlődési 

zavarral diagnosztizált.

Mit vizsgáltunk? 

 A vizsgálatok a következő területekre irányultak: rész-

képességek, motoros készségek, szociális és kommu-

nikációs viselkedés, együttműködés és irányíthatóság, vala-

mint az érzékelési profil.

Miben áll a szenzomotoros fejlesztő program?

 A szenzomotoros fejlesztő program kidolgozásakor az 

volt a cél, hogy egy komplex, átfogó terv, program készül-

jön amely figyelembe veszi az autizmus spektrumzavarral 

élő gyermekek sajátosságait, ugyanakkor egyén-specifiku-

san alkalmazható, segítséget nyújt az idegrendszer össze- 

rendezéséhez az érzékelő rendszer kiegyensúlyozásával, 

stabilizálásával, felkínálva a gyermekek számára szükséges 

ingereket, érzéki táplálékokat. Ugyanakkor közelíti azokat 

az ingereket, amelyeket elkerülnek, hárítanak a minden-

napokban, annak ellenére, hogy teljes mértékben nem 

küszöbölhetők ki. A program végigköveti a mozgásfejlődés 

lépcsőfokait, nem próbál megtanítani mozgásmintákat, 

hanem a már működő készségekre építve halad tovább, ez 

által kompetensebbé téve a gyermekeket önmaguk 

megélésében, a környezet megtapasztalásában, annak szo-

ciálisan elfogadott irányításában, ez által lehetőséget nyújt-

va nekik, hogy élvezettel mozogjanak, jól-jobban érezzék 

magukat saját testükben, majd utat találva a környezetük 

felé, megismerjék azt és adaptívan válaszoljanak annak in-

gereire.

 A vizsgálati mintában szereplő gyermekek nagyfokú he- 

terogenitásának megfelelve, a fejlesztés a készségek teljes 

spektrumát felölelte a legegyszerűbb mozgásmintáktól a 

komplex, több készséget igénylő mozgásmintákig. Az 

előmérések eredményei alapján, a gyermekek készség-     

szintjének megfelelve az óvodásokkal egyéni fejlesz-

tésként, az iskolásokkal kiscsoportos fejlesztésként alkal-

maztuk.

 A tevékenységek szenzomotoros feladatok sorozatát 

foglalták magukban, nem volt külön kommunikáció- és 

részképesség-fejlesztés, ellenben a játékos helyzetek által 

nyújtott kommunikációs helyzeteket lehetőség szerint ki-

használtuk. A gyakorlatok többsége nem csupán egy, 

hanem több fejlesztendő területre is hatott, átfedési 

területeket ismerhettünk fel közöttük. Bizonyos fela-

datcsoportok rendszeresen, ciklikusan, eltérő hangsúllyal 

ugyan, de visszaköszöntek minden fejlesztésen: egyensúly-

fejlesztő, taktilis érzékelést, proprioceptív érzékelést, elemi 

mozgásokat, térérzékelést, testsémát és finommotorikát 

megalapozó és fejlesztő gyakorlatok.

 16 fejlesztési területet különítettünk el, ezeken belül 

különböző számú feladatot soroltunk fel, növekvő nehézsé-

gi és összetettségi fokban. Ezek a feladatok tovább 

bővíthetők, variálhatók a gyerekek érdeklődésének és a- 

Csak ritkán van arról szó...
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 17 héten keresztül, hetente 1-2-szer történő egyéni és 

kiscsoportos fejlesztő program alkalmazása során, heti 7 

órában összesen 119 fejlesztő foglalkozás valósult meg.

Milyenek az eredmények?

 Az autizmus spektrumzavaros (továbbiakban: ASZ) gyer-

mekek esetében a szenzomotoros technikákra épülő fej- 

lesztés során jelentősen fejlődnek a motoros készségek, és 

ez a vizsgálat során beigazolódott. A vizsgálatban minden 

résztvevő gyermek motoros készségei fejlődtek, találtunk 

készségeket, amelyek csupán szinten maradtak, de ösz-    

szességében kimutatható fejlődést tapasztaltunk.

 A fejlesztés során változást mutat az érzékelési profil. A 

vizsgálat eredményeit tekintve beigazolódott, hogy 

mérsékelten csökkentek az érzékelési rendellenességek.

 A fejlesztés során fejlődnek a szociális, kommunikációs 

készségek és a viselkedésben pozitív változás figyelhető 

meg. Részben valósult meg, minden gyermek esetében 

kismértékű, de számszerűsíthető pozitív változás mu-

tatható ki a szociális és kommunikációs készségek 

többségében, míg a szociálisan nem elfogadható 

viselkedések két gyermeknél szinten maradtak, egy gyer-

meknél nőtt a gyakoriságuk.

Csak ritkán van arról szó...
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 A fejlesztés eredményeképp változást találtunk a mért 

részképességek terén. Minden gyermek részképességei fej- 

lődtek, ugyanakkor, nem minden részképesség terén volt 

kimutatható változás, hibaszám-csökkenés.

Mi volna jó?

 Ha pontos, könnyen alkalmazható mérőeszközök kerül-

nének kidolgozásra autizmus spektrumzavaros gyermekek 

számára.

 Ha napi rendszerességgel, hosszú időn keresztül alkal-

maznánk szenzomotoros fejlesztő programokat, azoknak 

megfelelő biztonságosan kialakított és felszerelt speciális 

terekben.

Csak ritkán van arról szó, / Ami kézzel fogható,

Amiről látszólag a dolgok szólnak / 

Egyszerűsítsük le a bonyolultat.

Szabadságunk korlátlan hatalma / 

Felismerni a lényegben az egyszerűt,

Amitől növekszik az erőnk, / 

Mely a bölcsességet táplálja,

S ezzel nézzünk a világra. / 

Így lehet ismét bonyolult, 

Ami korábban egyszerű volt.

-Ulrich Scha�er-
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“A látás - éppen azért - nem csak befogadás: teremtés 

is.”

Beney Zsuzsa

 Hogyan lehetne látni és hogyan lehetne másokkal is lát-

tatni mindazt, ami belső történés, ami nem külső adottság, 

amit nehéz formába önteni és kifejezni? Hogyan lehetne 

feltárni és megváltoztatni destruktív belső folyamatok 

működését ahhoz, hogy segítséget nyújthassak, és kon-

struktív, kreatív folyamatokat indíthassak be, hogy hozzá-

járuljak a gyermekek önkifejezéséhez, megmutat-

kozásához, fejlődéséhez, adottságaik kibontakoztatásához 

 Gyermekekkel dolgozó szakemberként, illetve mint 

pszichológus mindig is arra törekedtem, hogy minél több 

olyan ismeretet, módszert elsajátítsak, mely segít a gyer-

mekek megismerésében, a problémáik feltárásában, hogy 

minél pontosabban és hatékonyabban lehessen kiválasz-

tani az egyes beavatkozások irányát és módját. A verbalitás 

a gyermekeknek nem eszköze, meghaladja őket az ér-

zelmek, belső történések szavakba öntése. Ráadásul, sajá-

tos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozva, az esetek 

nagy részében olyan gyermekekkel dolgoztam, dolgozom, 

akiknél a beszéd vagy akár a kommunikáció más formái is 

erősen akadályozva vannak. Ezek az akadályozottságok ki-

hatnak az életük minden területére és megnehezítik olyan 

alapvető lelki szükségleteik kielégítését, mint a hatóerő 

(hatni tudjanak környezetükre), a kapcsolódás, az önbiza-

lom-növelés és az örömérzet, komoly zavarokat okozva 

ezáltal érzelmi életükben, viselkedésükben, mentális 

egészségükben. Így irányult figyelmem a képi kife-

jezéspszichológia és a rajzvizsgálat felé, ugyanis a képi kife- 

 

jezéspszichológiai ismereteket nagyon jól lehet 

hasznosítani szűrővizsgálati céllal, magatartási és beillesz-

kedési problémák esetében, az érzelmi-indulati élet zavarai 

esetében, tanulási és teljesítményzavarok esetén, ha a 

gyermek teljesítménye képességei alatt marad, illetve az is-

kolaérettség megállapításával kapcsolatos vizsgálatok 

során. A rajzvizsgálat, képelemzés segítségével vizsgálható 

az énerő, az elhárító mechanizmusok típusai, az alkalmaz-

kodás általános módja, interperszonális és tárgykapcsola-

tok, realitásvizsgálat, affektív működések, fantá-

ziaműködés, mezőfüggés, konfliktustípusok, nemi iden-

titás, regresszió, a motivációk, szükségletek, agresszió, 

kreativitás. A projektív rajzok ,,elárulnak sok más jellemzőt 

a vizsgált személyről, olyasmit is, amit nem kérdeztünk, 

amire nem is gondoltunk, amit a vizsgált személy sem 

tudott önmagáról. A projektív rajzok sok esetben olyan ,,ab-

lakot” nyitnak a személyiség mély rétegeibe, amely hirtelen 

megmutatja a legmélyebb, legbelső, legalapvetőbb 

rétegeket is a személyiségben.” (Vass Zoltán: A rajzvizsgálat 

pszichodiagnosztikai alapjai, 29.)

 A rajzok vizsgálatának, tanulmányozásának kezdetei az 

1870-es évekre tevődnek, amikor is az Amerikai Egyesült Ál-

lamokban megszülettek az első olyan tanulmányok, amely-

ek arra világítottak rá, hogy összefüggés van  a gyermek 

rajza és lelki, fizikai fejlődése között. Ezt követően  születtek 

meg azok a diagnosztikus módszerek, mint például Flo-

rance L. Goodenough emberalak ábrázoló tesztje, amellyel 

gyerekek intelligencia-színvonalát vizsgálta, vagy azok a ra-

jztesztek, melyek értelmezése  a rajzi jegyek  szótárszerű 

(signes- fixes) értelmezése alapján történt. Ezeket a 

módszereket még ma is használják – bár sokak szerint ezek 

az elvek már elavultak. 

?
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 Személy szerint akkor kezdtem el komolyabban 

érdeklődni a rajzvizsgálat iránt, amikor alkalmam nyílt ol-

vasni a dinamikus rajzvizsgálatról, majd megismerkedtem a 

Dr. Vass Zoltán professzor által  kidolgozott, kifejlesztett 

rendszerszemléletű, hétlépéses képelemzési módszerrel, a 

SSCA-val (Seven-Step Configuration Analysis), mely a 

szakértői gondolkodást modellezi. A hétlépéses képelemzé-

si módszer hét különböző nézőpontból vizsgálja a rajzokat. 

Az egyes vizsgálatok során nem egy rajz kerül elemzésre, 

nem egy teszt kerül felvételre, hanem több is, esetenként 

más-más tesztek, melyek kiválasztása a szakértő dolga, fi-

gyelembe véve az adott személyt és a problematikát. A tesz-

tek nyomán készült projektív rajzok elemzésénél egyetlen 

rajzi jegy alapján nem következtetünk, mint például a 

Fa-tesztben a korona méretéből, vagy az odú meg-

jelenéséből, hanem mintázatokat keresünk, amely több je- 

lenség egyidejű megjelenését jelenti. Az egy-egy szokatlan 

részlet helyett az egészleges jellemzők kapnak fontosságot, 

hogy milyen a rajz színvonala, milyen az érzelmi – hangulati 

tónusa, érzelmi minősége, hogyan hat a rajz,  boldogságot 

sugároz, játékos, vagy éppenséggel üres, netalán fenyegető, 

betegségekre utaló tünetjelzések jelennek meg rajta. A kép 

globális jellemzői sokkal többet mutatnak meg a rajzoló lel-

kiállapotáról, mint egy-egy kiragadott részlet. Természe-

tesen a rajz egészleges, globális jellemzőinek vizsgálata 

után kitérünk a szokatlan részletek vizsgálatára is, azokéra, 

amelyek markánsan megjelennek a rajzban.

 

Hogyan hat a rajz? Boldogságot sugároz, játékos, üres, netalán fenyegető?

 

 Fontos szempont ugyanakkor, hogy a hétlépéses rajz- 

elemzés során mindig figyelembe vesszük a kontextust, a 

szituációt amelyben a rajz megjelenik. Tehát nem                      

elemzünk egy olyan rajzot, amit valaki elénk tesz anélkül, 

hogy ismernénk ki rajzolta, milyen instrukció alapján, 

milyen pszichológiai, társas, fizikai környezetben készült a 

rajz. Nem értelmezzük azt, hiszen ha a folyamat helyett a 

végeredményt próbáljuk elemezni, az tévedésekhez vezet. 

A módszer során követett 7 lépés:

 1.       előzetes elemzés mely a kontextus elemzésből 

(amibe bekerülnek a rajzoló adatai, heteroanamnézis, az     

elemzés szempontjából jelentőséggel bíró információk a 

szituációra, képre, vizsgálatvezetőre vonatkozóan), illetve a 

rendszerinterakciók (szituatív-, személyközi, kép-személy 

interakciók) rögzítéséből áll,

 2.      folyamatelemzés (aktuálgenezis) – mely során rög-

zítésre kerül a rajzolási folyamat kognitív modellje, a kép 

keletkezésének megfigyelése, az utóteszt kérdéseire adott 

válaszok, a modellreakciók, illetve a rajzsorozat összeha-

sonlítása 

 3.      fenomenológiai ( jelenség) elemzés – a rajz tárgyila-

gos leírása, következtetések és értelmezések nélkül,

 4.      intuitív (élményszerű felismerés) elemzés – a vizs-

gálatvezetőben a kép szemlélése alatt működő nem tuda-

tos észlelési és gondolkodási folyamatok előhívása külön-

böző technikákkal, 

Látni és láttatni: nemcsak a külsőt, hanem a belsőt is
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 5.      globális elemzés – érzelmi-hangulati tónus, integ- 

ráció és személyiségszintek, globális harmónia, képi alaptu-

lajdonságok, egyéni ábrázolási stílus, spontaneitás vizs-

gálata, kommunikációs elemzés,

 6.      részletek elemzése, itemanalízis –  ennél a lépésnél 

történik az objektíven jelen lévő, egyértelműen azo-

nosítható, szokatlan, furcsa, markáns, intenzív, eltúlzott     

elemekre, részletekre való fókuszálás, 

 7.   a kép esszenciájának,  a személyiség lényegének 

megtalálása – a valódi megértés nyomán, a legalapvetőbb 

pszichológiai tartalom egyetlen rövid mondatban megfo-

galmazva. 

 A hét lépés során több száz jelenséget figyelünk 

egyszerre, amíg eljutunk a kép esszenciájáig, az egyetlen 

mondatig. Hogy miért érdemes mégis e módszert elsa-

játítani? Azért, mert ahogy az elemzés során haladunk 

előre, a  különböző jegyek, jelenségek, jelentések 

feltárulkoznak, láthatóvá válik azok mintázatokba 

szerveződése, és a viselkedés, a  probléma és a háttérben 

zajló folyamatok közötti összefüggések is kirajzolódnak. A 

különböző elemek egy képpé állnak össze, rendeződnek és 

többletjelentést hoznak létre. Úgy gondolom, hogy ilyen  

szintű megértésre a vizsgálat és elemzés elvégzése nélkül 

nem lehet eljutni. Ez a fajta megértés az, amely sokat segít a 

beavatkozás irányának és módjának kiválasztásában, meg-

mutatva a problémákat, amelyekről a gyermek állapotából 

kifolyólag (kommunikációjukban vagy értelmileg  akadá-  

lyozott gyermekek) nem tud beszélni, vagy azokat, ame-    

lyekről nem mer beszélni, mert szégyelli, mert a szülő azt 

mondja, hogy nem kell róla máshol beszélni, vagy egye-

nesen tiltják, hogy róla beszéljen, például bántalmazás, 

vagy erőszak esetén.

 Rávilágíthat akár patológiás folyamatokra, melyek 

pszichiátriai zavarok kialakulásának veszélyét vagy  kia- 

lakulását jelzik a patológiásabb kifejezésekhez történő re-

gresszió megjelenésével. Néha az is előfordul, hogy a rajzi 

kifejezésben megjelenő változások megelőzik az orvosilag 

diagnosztizálható változást.

13 éves,  skizofréniával diagnosztizált lány rajzai 

Látni és láttatni: nemcsak a külsőt, hanem a belsőt is
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 Nem utolsó sorban az organikus agykárosodások által 

okozott neurológiai zavarok jelei is megmutatkoznak a 

gyermekrajzokban. Vagy éppen ellenkezőleg, a rajzokból, 

rajztesztekből kiderül, hogy az adott betegség nem is valós, 

nem is a gyerekkel van baj, inkább a családdal, ez a gyerek 

hiperaktivitásának, dadogásának, alvászavarának, tanulási 

zavarának, agressziójának valódi oka.  

 Éppen ezért a  rajzvizsgálat, a képekben való ,,olvasás’’ a 

segítő foglalkozású  szakembereknek, óvodapedagógusok-

nak, pedagógusoknak, akár rajztanároknak is fontos, nem 

csak a pszichológusoknak, pszichiátereknek..

 De a rajzvizsgálat, rajzelemzés éppen a fentiekben el-

mondottak miatt nagy felelősség is! Tudományos megál-

lapításokra alapozva, megfelelő képzésen való részvétel és 

képesítés megszerzése után alkalmazható csak!

13 éves,  skizofréniával diagnosztizált lány rajzai 

Hiperaktivitás, vagy csak terhelő élethelyzet ? 8 éves fiú rajzai

Látni és láttatni: nemcsak a külsőt, hanem a belsőt is
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 A rövid válasz: nem. Ugyanakkor, valamennyi tanár-típus 

közül a gyógypedagógus a legalkalmazkodóbb. Ahogy a 

nagyon különböző gyerekekhez hozzá tudnunk idomulni, 

úgy akár vészhelyzetekhez is megtanulunk alkalmazkodni. 

A vírus terjedésének irányát mi nem tudjuk befolyásolni, a 

kézmosás és a maszk használatát leszámítva; a hatóságok, 

sokszor logikátlannak tűnő döntéseibe sem tudunk be-

leszólni, így két lehetőségünk marad: hátradőlünk, és azt 

mondjuk, hogy így nem lehet semmit csinálni, vagy meg-

próbálunk valahogy, bármilyen eszközzel egy kicsit is része-

sei maradni a diákjaink életének. Ahogy pedagógusként az 

elmúlt egy-két évtizedben  nem mondhattuk azt, hogy 

nekünk ez a figyelemzavaros, “kütyübolond” generáció 

nem kell, hozzák vissza nekünk gyermekkorunk tisztelet-

tudó, csendben, hátratett kézzel ülő diákjait, igen, azokat 

tudnánk rendesen tanítani (vajon minket rendesen tanítot-

tak?), úgy most is nekünk kell a helyzethez alkalmazkod-

nunk, és nem fordítva. 

 Ha már rákényszerültünk arra, hogy képernyőre cserél-

jük a személyes jelenlétet, akkor ki kellene hoznunk valamit 

belőle. Természetesen, nem áltathatjuk magunkat azzal, 

hogy az “offline” is nehezen mérhető munkánknak  biz-

tosan lesz szabad szemmel látható eredménye, ha online 

gyógypedagógusokká válunk egy időre, de meg kell próbál-

ni. Ez a cikk azoknak próbál egy kis segítséget nyújtani, akik 

nem adták fel. Ezek közül is azoknak, akik osztályban, 

nagyobb csoportban oktató gyógypedagógusok, mert bár 

egyénileg sem könnyű távoktatásban dolgozni SNI-s gyere-

kekkel, de egyértelmű, hogy a nagyobb csoport komoly 

technikai és módszertani alkalmazkodást igényel.

 Véleményem szerint a legfontosabb dolog az online ok-

tatásban az, hogy ki kell lépni a hagyományos óra 

kereteiből. A normális (ez alatt most az offline világot 

értem) osztályban való tanításnál is tudjuk, hogy mennyire 

nem hatékony 50 perces “előadást” tartani SNI-s diákok-

nak, ahol az elvárás az, hogy figyeljenek és másolják le az 

információt a tábláról. Ezt átvinni online formába - azaz a 

tanár egy kamera előtt magyaráz és a diák nézi (vagy nem), 

vagy a tanár ír valamit egy lapra, táblára, bárhova, és a diák 

másolja (vagy nem) - teljesen fölösleges. Maximum arra jó, 

hogy elmondhassuk, megtartottuk az óránkat. 

Az tehát, hogy már mesterien kezeljük a Zoom-ot, Meet-et, 

Teams-et vagy egyéb videókonferencia alkalmazást, még 

nem jelent sokat. 

 Mit jelent kilépni a hagyományos óra keretéből? Elsősor-

ban azt, hogy az oktatás időegységgel való mérése helyett a 

haladást követjük. Teljesen érdektelen, hogy az egyes diák 

mennyi ideig volt belépve a Zoomba. Érdekel viszont, hogy 

a kiadott feladatokban meddig jutott. Ehhez feladatosítani 

kell a tananyagot. Azaz a videokonferencia eszközök 

csupán segédeszközök lehetnek, sokkal fontosabbak az in-

teraktív tartalomkészítő eszközök és az LMS (Learning Man-

agement System) rendszerek (platformok), amelyekkel ke-

zelni lehet a diákoknak kiosztott tartalmakat és feladato-

kat. Előbbiekből csak példaként említek kettőt, amelyeket 

én is kipróbáltam: a LearningApps vagy a Genially. Ezekkel 

a kisebbeknek is vonzó, látványos interaktív feladatokat 

lehet készíteni, de kitűnően használható a Google Forms is,  

amellyel nagyon könnyen lehet kvízeket készíteni és amely 

bármilyen gmail-címmel ingyen használható. Ez utóbbinak 

nagy előnye, hogy sok diákkal használva összesítve lehet 

látni, hogy milyen feladatoknál, kérdéseknél akad fenn a 

csoport. 
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 Ha valaki több diákkal dolgozik, akkor feltétlenül érezni 

fogja az igényét egy felületnek, amellyel a kiosztott felada-

tokat kezelje, kövesse azok megoldását, beküldését. Ilyen 

rendszer rengeteg van, pl. a Canvas LMS vagy a Moodle, 

amelyek komplexek és főképp felsőoktatásban használják 

őket, vagy az ingyenessége és az egyszerűsége miatt nálunk 

is nagyon terjedő Google Classroom (Google Tanterem). 

Ennek óriási előnye a Google Suite for Education más esz-

közeivel való integráció. (A Google Suite újabban Google 

Workspace néven fut). Iskoláknak ingyenes, valamint az 

email, tárhely, Google Drive-eszközök Google Classroom-

mal együtt használhatók. A Google-re jellemző intuitív ke-

zelőfelület nagyon megkönnyíti a munkát. Kiemelkedik a 

mezőnyből a már román nyelven is elérhető Mozaik Educa-

tion, amely tankönyvkiadóként indult, digitális tartalomfej- 

lesztőként folytatta, és jelenleg teljes, iskoláknak való plat-

formként is működik, amelybe beépülnek a gyönyörű 

oktató tartalmaik. Ha van pénze az iskolának, én biztos ezt 

választanám, ha nincs, akkor az ingyenes kategóriában a 

Google Classroom tűnik az I-VIII-as korosztály számára a 

legmegfelelőbbnek, annak ellenére, hogy nem szolgáltat 

tartalmat. Nem célom itt a lehetséges eszközök szám-

bavétele, mert egyelőre én is csak néhányat próbáltam ki 

közülük. 

 Figyeljünk inkább arra, hogy nézhetne ki egy hatékony  

online tanóra - bár az óra kifejezés nem a legmegfelelőbb -, 

ezért inkább online tanmenetnek nevezném.

 Rövid beszélgetés online, amíg mindenki bekapcsoló-

dik. Játékos ismétlés a már tanult, kapcsolódó tananyag-

ból. Ha például a sebesség a téma fizikából, akkor egy 

mértékegységeket ismétlő kis párosító játék, amelyet 10 

perc alatt el lehet készíteni a Learning Appsban: 

https://learningapps.org/watch?v=pft513zu520

 A linknek Google Classroom-feladatként kell kimennie a 

diákokhoz, hogy tudjuk követni a feladatok beküldését. A 

feladat könnyű és sikerélményt ad, mert mindenki meg 

tudja oldani, ha másképp nem, akkor próbálgatással. 

 Ez után jöhet egy közös online beszélgetés az új témáról, 

de ezt is meg kell szakítani kérdésekkel. Ez most fontosabb, 

mint az osztályban való tanításkor, hisz a kevés belső mo-

tivációval rendelkező diákok (az SNI-s tanulók jellemzően 

ilyenek) figyelmét könnyen elvonja a számítógépen elindí-

tott bármi más, amit a tanár nem is lát.  A “Kérdés” ki-

küldésével mindenkit be lehet gyorsan vonni: pl. Melyik a 

leggyorsabb szárazföldön élő állat? Milyen gyorsan tud 

futni? 

 Ez lehet tippverseny is.  Normál körülmények között az 

új leckét eszünkbe sem jutna pusztán feladatokon keresztül 

leadni, legfeljebb matekből, pedig lehetne az osztályban is, 

az online térben viszont nagyon fontos. A feladat lehet egy 

a Classroommal kiosztott Youtube-videó megnézése vagy 

egy rövid szöveg elolvasása és utána néhány erre vonat-

kozó kérdés megválaszolása egy Google Form-ban, Google 

Térképben való munka és az eredményről készült képer-

nyőkép beillesztése egy Google Docs fájlba.  Az új leckét így 

nem átadjuk, hanem felfedeztetjük a diákkal.

 A lényeg, hogy egymásra épülő, fokozatosan nehezedő 

feladatok formájában kell  átdolgozni a tananyagot, ahol a 

diákok eltérő ütemben dolgoznak. A Classroomban érde-

mes a feladatokat Google Docs vagy Slide formátumban 

létrehozni, ide könnyen be lehet tenni ábrákat, képeket, 

helyet a diák válaszának. A “másolat készítése minden tan-

ulónak”-opció kiválasztásával a fájl gyakorlatilag saját fela-

datlappá válik. Ezek a feladatlapol azután elektronikus füz-

etként fognak szolgálni, hisz a diák bármikor bármilyen esz-

közről visszanézheti, mit dolgozott.

 A “füzeteket” a tanár javítani is tudja, csak nem kell 

elkérni, begyűjteni, küszködni az olvashatatlan írással, 

visszaadni, hanem a technika segítségével egyszerűen, 

csupán rá kell kattintani a diák beküldött feladatára. A 

rendszer a Google Drive-ban automatikusan létrehozott 

mappába ment mindent, létrehozott tantárgyak, leckék 

szerint, akár innen is elérhetővé válnak a kiosztott, 

visszakapott anyagok, de a Classroomból mindent 

egyszerűen lehet kezelni.

 Ha elegendő ilyen anyagot sikerült készíteni, akkor gya-

korlatilag mindenki a saját tempójában haladhat. Ez nyil-

ván időigényes, de minden könnyen újrahasznosítható, így 

hosszú távon megéri a befektetett energiát. Az időmegta-

karítás érdekében érdemes egymással megosztani a fela-

datokat.

 Rengeteg kész anyag található az egyes tartalomkészítő 

eszközök oldalán, igaz, hogy magyarul nem sok és ezek 

sem hallássérült, tanulási zavaros, enyhe értelmi fogya-

Online gyógypedagógus, kell ez nekünk?
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tékos gyermekek számára készültek. Hatalmas akadály 

lehet a digitális eszközök hiánya, a digitális készségek 

hiánya a diákok, a szülők esetében egyaránt. Ezért a 

Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális iskolában, ahol a 

cikk írásakor még nem kényszerültünk online oktatásra, 

több osztályban próbáljuk felkészíteni a diákokat, a sajnos 

nagyon valószínűsíthető, újabb online menetre. A tavaszi 

online oktatás idején a tanároknak nagyon sok esetben 

azzal kellett megbirkózni, hogy a diákok nem rendelkeztek 

megfelelő sávszélességű internettel, megfelelő tabletekkel, 

laptopokkal, így videokonferencia-eszközökkel, Zoommal 

való oktatásra nem volt mód, ezért a szülők telefonjára 

küldték a lefényképezett feladatokat. Gyakorlatilag felada-

tosításra kényszerültek, ha nem is digitális formában. A 

koncepció tehát megvolt, ezt át kell vinni digitális esz-

közökre. Remélhetőleg a kormányzati ígéretek teljesülnek, 

ha újra mindenhol bezárnak az iskolák, és valamilyen esz-

közöket fognak kapni a nehéz helyzetben lévő családok.  

Ezért elképzelhető, hogy egy újabb online oktatási menet 

talán nem lesz olyan technikai rémálom, mint a tavaszi.

 Ha végre vége lesz ennek a vészhelyzetnek, akkor el kell 

majd gondolkodnunk azon, hogy dobjuk-e ki a felhalmozott 

digitális tudást és térjünk vissza a jó öreg krétához és pa-

pírhoz, vagy végre 21. századhoz méltóan vigyük be mi is az 

osztályterembe a digitális eszközöket. Az online oktatás 

lehet, hogy csak pillanatnyi, múló kényszerhelyzet, de a di- 

gitális világ marad.

Online gyógypedagógus, kell ez nekünk?
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Bevezető

 Az egyesületünk által szervezett eddigi programok a 

szakmai töltekezés mellett a személyes találkozás le-

hetőségének igényére épültek. Fontosnak tartjuk, hogy 

kötetlen beszélgetéseknek is alkalmat biztosítsunk, ahol a 

hasonló munkakörben dolgozó szakemberek tapasztalato-

kat cserélhetnek, ezáltal erősítve egymást a mindennapi 

helyzetek nehézségei között, ugyanakkor a pozitív példák 

által a gyakorlati munkánkat segítve. Egy ilyen beszél-

getés-sorozatból született meg az ötlet, hogy készítsünk egy 

rövid felmérést az erdélyi magyar fejlesztő pedagógusok 

körében a munkájukkal kapcsolatban.

A felmérésben résztvevő szakemberek

 Elsőként feltérképeztük a magyar fejlesztő pedagógu-

sokat az országban. Ennek eredményeképp összesen 52 

szakembert találtunk 8 különböző megyéből. Az adatokat 

legtöbb esetben a munkáltató által kaptuk meg, de ismerő-

seinken keresztül is sikerült elérnünk szakembereket. Má-

sodik lépésként 20 kérdést tartalmazó kérdőívet küldtünk 

el, amelyre 24 fejlesztő pedagógus válaszolt (14 Székely-

földről, 5 Kolozs megyéből, a többi Bihar, Arad, Brassó és 

Szilágy megyéből). Az egyes fejlesztő pedagógushoz tartozó 

intézmények száma is megyénként változik, 1-7 között. A 

válaszadók majdnem kétharmada egy intézményben dol-

gozik, csupán 4 fejlesztő van, aki 3 vagy annál több is-

kolában tevékenykedik. A kérdőívben a tanfelügyeleti         

(CJRAE-SEOSP) szinten és a gyakorlati munkához köthető 

nehézségekre, a pozitív tapasztalatokra, a használt 

módszerekre, eszközökre, elvégzett képzésekre és 

képzés-igényekre kérdeztünk rá.

Ami a fejlesztő pedagógusok alapadatait illeti, a következők 

állapíthatóak meg:

 - a válaszadók 99%-a nő, 1%-a férfi

 - átlagéletkor: 40,25 év

 - alapvégzettség: 10 gyógypedagógusi, 10 pszichológusi, 

illetve 4 tanítói végzettség

 - régiség: 1-35 év

 A befogadó intézmények majdnem kétharmadában van 

a fejlesztő pedagóguson kívül legalább egy pszichológus, 

néhány esetben logopédus is. Az intézmények ¼-ében 

viszont a fejlesztő az egyetlen segítő szakmájú az iskolában, 

ami azt jelenti, hogy gyakran pszichológusi, illetve logopé-

dusi munkát is végez. Gyógytornász jelenlétéről egyetlen 

szakember sem számolt be. 

 A fejlesztő pedagógusok nagy része tanulászavaros 

(vagy ehhez kapcsolódó diagnózissal rendelkező) gyerekek 

fejlesztésével foglalkozik, de gyakori az ADHD, autizmus, in-

tellektuális képességzavar, Down szindróma és 

hallássérülés is. Néhányan foglalkoznak epilepsziás, 

mozgássérült, megkésett beszédfejlődésű vagy 

beszédhibás gyermekek fejlesztésével is, de halmozottan 

sérült gyermek is előfordul az integráltak között. Ösz-          

szességében elmondható, hogy ezek a szakemberek 

nagyon széles spektrumú zavarok fejlesztését látják el, 

gyakran egyedüli segítőként az iskolákban, terem és 

felszerelés biztosítása nélkül.

 Ami a fejlesztő pedagógusok munkastílusát illeti, majd-

nem 80%-uk az egyéni fejlesztést részesíti előnyben a 

csoportos munkával szemben. Ennek hátterében az állhat, 

hogy hatékonyabbnak érzik az egyéni munkát, illetve, hogy 

jobban személyre szabható a tartalom ebben az esetben.
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Problémák, nehézségek a gyakorlati munkában

 A válaszadók a tavalyi (2019-2020-as) tanévben közel 400  

sajátos nevelési igényű gyermeknek és családjaiknak nyúj-

tottak szakmai segítséget. Ebben a folyamatban számos 

olyan probléma adódott, amely megnehezítette a hatékony 

munkát.

 Egyik legnagyobb problémaként a megfelelő terem 

hiányát, eszközhiányt jelölték meg. Megállapítható, hogy 

míg a teremhiány település-, illetve intézményfüggő, addig 

az eszközhiány általános problémaként azonosítható. A 

szakemberek döntő többsége saját költségén szerzi be a fej- 

lesztő eszközeit, szakkönyveit. Azokban az esetekben, ahol 

több iskolában is végzi a fejlesztést ugyanaz a szakember, e 

problémák még nagyobb mértékben jelen vannak - ezt még 

nehezíti a több intézmény közötti hatékony program kiala- 

kítása. Mivel a fejlesztő pedagógusok nagyrésze adminisz-

tratív szempontból a speciális intézményekhez tartozik, a 

befogadó intézmény működéséhez is értelemszerűen kell 

alkalmazkodjanak. Azokban a megyékben, ahol nincs 

speciális intézmény, az érvényben lévő rendelet értelmé-

ben a fejlesztő pedagógus ahhoz a normál/többségi in-

tézményhez tartozik, ahol a legtöbb SNI-s gyermek van.

 Egy másik nehézség a magas gyermeklétszám (régiófüg-

gő), illetve az ehhez is köthető időhiány. A törvény legke-

vesebb 8, legtöbb 12 gyermeket határoz meg fejlesztő pe- 

dagógusi normaként 16 órás ledolgozott munkaidőben, 

ennek ellenére átlagban 16 gyereket láttak el az elmúlt év 

során. Sok esetben az igény sokkal magasabb - főleg a 

többségben magyarok lakta területeken. 

 Jellemző nehézségként jelenik meg a pedagógusok 

hozzáállása a SNI témájához - amit főleg a tanító- és 

tanárképzés a témával kapcsolatos elméleti és gyakorlati 

tudásátadás hiányosságával magyaráznak. Hiányoznak a 

tanítás folyamatából azok a következetes módszerek, 

stratégiák, amelyek a csoportban lévő SNI diákot segítenék. 

Ebben próbál segíteni a fejlesztő pedagógus tanácsadással, 

ötlettel.

 Egy mindenkit érintő, újszerű helyzetet okozott a koro-

navírus-járvány. Az egyéni fejlesztések online térbe 

kerülése megnehezítette a pedagógusok munkáját, hiszen 

ez a munka eleve feltételezi a személyes, fizikai interak-

ciókat, a különböző fejlesztő eszközök használatát. 

 Ami a fejlesztő pedagógusok munkaköri feladatait illeti, 

azok megfelelnek a törvényben leírtakkal - egyéni eltérések 

adódnak - amit befolyásol az adott gyermekcsoport 

összetétele, a felmérések alapján kapott diagnózis és 

ennek a mértéke.

Nehézségek a felsőbb vezetés (tanfelügyelőség, 

CJRAE) szintjén

 Bár a tanfelügyelőséggel, CJRAE-vel napi kapcsolatban 

nem állnak, meglehetősen nehezíthetik, vagy könnyíthetik 

a fejlesztő pedagógusok munkáját az ott hozott döntések, 

munkamódszerek és hatékonyságuk. A legnagyobb ne-

hézséget a fejlesztő pedagógusok munkájában a hosszas 

felmérés, irat-elemzés és -jóváhagyás okozza, mivel tulaj-

donképpen ennek függvényében lehet egy gyerekkel dol-

gozni. Az, hogy csak a megyeszékhelyen folyik felmérés,   

szintén megnehezíti azoknak a fejlesztőknek (és szülőknek) 

a munkáját, akik más településen dolgoznak, lévén, hogy 

sok szülőnek nincs anyagi feltétele, hogy ezt az utat akár 

többször is megtegye.

 A CJRAE gyakran nem rugalmas a munkaidőt illetően, a 

diagnózisok pedig sokszor túl általánosak. A válaszadók 

szerint komoly akadályokba ütköznek, amikor súlyos fog-

yatékos gyermeket kell integrálniuk, a nem megfelelő 

felmérés miatt, vagy egyszerűen amiatt, hogy a törvényi 

keretek megengedik a szülőnek a CJRAE döntésének 

felülírását. Néhány fejlesztő pedagógus arról számol be, 

hogy a bizottság kimondottan a gyermekek értelmi szintje 

szerint sorolja be a különböző fogyatékossági kategóriába 

őket, figyelmen kívül hagyva egyéb olyan tényezőket, mint 

szociális háttér, társult fogyatékosságok, stb. 

 A fejlesztő pedagógusoknak állandó nehézsége az eset- 

számokkal való “zsonglőrködés”: a megfelelő számú eset 

az egyik legfontosabb kulcsa a minőségi munkának. Az, 

hogy egy gyerek hányadik osztálytól és milyen súlyosságú 

nehézséggel kaphat iskolaorientációs határozatot, 

megyénként és bizottságonként nagyfokú eltérést mutat.

 A törvények sajátos értelmezése külön részt érdemel a 

felmérésünkben. Az utazó gyógypedagógusok munkáját  

szabályozó különböző előírásokat megyénként elég el-

térően értelmezik, illetve a kiskapuk találása is sa-

játságosan bukkan fel. Vannak megyék, ahol egy SNI-s 
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gyereknek adaptált tantervet vagy egyéni feljesztést ír elő 

az orientációs határozat, más megyékben ez nem 

vagy/vagy-ként merül fel, hanem is-is. Egy integrált oktatás-

ban lévő speciális nevelési igényű gyermeknek ezekben a 

megyékben van adaptált tantervük is, és egyéni fejlesztés-

ben is részesülnek. Ugyanilyen homályos az esetgazda fo-

galma is, egyes településeken lehet a tanító/osztályfőnök, 

máshol pedig ez kimondottan a gyógypedagógusra háruló 

feladatkör. Az adaptált tanterv megírásának feladata is 

megyénként változó: van ahol a tanító dolga, van ahol a fej- 

lesztő pedagógusé. 2017-ben jelent meg az úgynevezett 

diszlexia-törvény és az ehhez tartozó módszertan, amely 

nagy előrelépést hozott a diszlexiás, diszgráfiás, disz-

kalkuliás gyermekek megfelelő oktatása terén. Szülők,    

pedagógusok közös összefogására volt szükség ahhoz, 

hogy Romániában is végre törvény írja elő ezen gyerme-

kcsoportok oktatását. Összességében véve, tehát nagyon 

sok olyan értelmezés van az utazó gyógypedagógusi    

munkakörrel kapcsolatban, amely országos szinten           

tisztázatlan, és amely megnehezíti a szakemberek minden-

napi munkáját.

Mindennapi segítségek

 A fejlesztő pedagógusok egyetértenek abban, hogy az 

együttműködő, érdeklődő szülők és a segítő szakmai, kol-

legiális beszélgetések azok a faktorok, amelyek a leginkább 

motiválóak. Majdnem ugyanilyen fontos számukra az igaz- 

gatók flexibilitása és a tanítók támogató, együttműködő, 

nyitott hozzáállása. Segítségnek számít a saját terem, esz-

közök, szakkönyvek használata. Plusz motivációt jelent a 

gyerekek pozitív visszajelzése és jókedvű részvétele az 

órákon.  A fentiek alapján láthatjuk, hogy a fejlesztő peda- 

gógusok legnagyobb motivációja a hármas alappillér 

megléte és zavartalan működése: a pedagógus (gyógypeda- 

gógus, tanító), gyerek, szülő együttműködése. Ezt egészíti 

ki a kollégák összetartása, szakmai segítsége, ami azért is 

fontos a fejlesztő pedagógusok számára, mert legtöbbször 

kívülállónak érzik magukat a speciális iskola és a befogadó 

iskola munkaközösségében is. 

Használt eszközök és módszerek

 A fejlesztő pedagógusok nagyon változatos eszköztárral 

rendelkeznek. A visszajelzésekből megállapítható, hogy bár

nak fejlesztő eszközöket, ugyanakkor saját készítésű esz-

köztárat is birtokolnak. A különböző részképességeket fej- 

lesztő eszközök mellett a módszerek is széles skálán mozo-

gnak. A módszerek jogi értelemben vett használata 

képzéshez köthető, nagyon sok fejlesztő pedagógus saját 

költségén végzi el ezeket, egyrészt szakmai fejlődéséért, 

másrészt, hogy az illető módszert, terápiát törvényes 

keretek között gyakorolhassa. A koronavírus-járvány miatt 

hozott rendelkezések a fejlesztő pedagógusok munkáját is 

nagyon átszervezte. Az online térbe költözött foglalkozások 

hatékonysága megkérdőjelezhető, hiszen a fejlesztő munka 

feltételezi a személyes jelenlétet mind a gyermek, mind 

pedig a segítő részéről. Ebben a mindenki számára újszerű 

helyzetben csökken a fejlesztő eszközök használata, a 

módszereknek is csupán egy része alkalmazható online fej- 

lesztés alatt. Minden nehézség ellenére a fejlesztő pedagó-

gusok nagyon kreatívan oldják meg a fejlesztéseket, alkal-

mazkodva a gyermek napi programjához. Ez az alkalmaz-

kodás nagyfokú rugalmasságot igényel, hiszen egyrészt 

csökkenteni kell a számítógép előtt ülés időtartamát, más-

részt a szülő programjához is igazítani kell az időpontokat.

Képzéseken való részvétel - képzésigény

 A szakemberek folyamatosan képezik magukat hazai és 

külföldön szervezett képzéseken egyaránt. A képzések 

mind a gyakorlati munkát célozták meg - így módszert, esz-

közt adtak a pedagógusok kezébe. Tapasztalatuk szerint az 

állami rendszer kínálta képzési lehetőségek legtöbbször 

sokat ígérő programokként reklámozzák magukat, a tarta-

lom meg messze van a valóságtól és a hatékonyságtól. 

Kevés a magyar nyelvű gyógypedagógiai témájú képzés. 

Amit a civilszervezetek szerveznek - legtöbbször ma- 

gyarországi képzők segítségével - önköltséges, illetve 

pályázatból biztosított anyagi forrással lehet megvalósítani. 

 Az igényfelmérés eredményeképp megemlítik a disz-

kalkulia, autizmus témájú, továbbá a neurofeedback, TSMT, 

AIT, NILD, ADHD, Meixner, élmény-, játék-, meseterápiás 

képzés fontosságát. 

Hasznos információk:
1. http://www.copiidislexici.ro

2. https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C8%9-

Biei-na%C8%Bionale-nr-134220012017-privind-aprobarea-

metodologiei-pentru

3. http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/132679
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 Terveztünk … hogy is volt? 20 évvel ezelőtt ... fiatalon, 

én, az anyuka 26, az apuka 28 évesen... Van már egy arany-

hajú, kék szemű, mosolygós, aranyos fiacskánk, szeretnénk 

egy második kisbabát, egy testvérkét az akkor 3 évesnek. A 

kisbaba a meghívást komolyan vette és kívánságunk 

teljesítésére vállalkozott, itt van a pocakban, és szépen fej- 

lődik. Igazi eleven kisbaba, mindenki nagyon várja az 

érkezését! Végre eljött megszületésének ideje, pont időben, 

9 hónapra. A szülés természetes úton történik, az első 

szülésemhez viszonyítva sokkal gyorsabban és könnyebben 

zajlik le. Megszületett a várva várt kisbabánk! Fiúgyermek, 

APGAR 9, 3000 gramm, 50 cm. Felsír, a hasamra helyezik, si-

mogatom a kis fejecskéjét, hátacskáját, ő megnyugszik és 

hallgat. Így ülünk percekig, örülünk egymásnak. Akkor őt el-

viszik letisztítani, engem áthelyeznek egy szobába. Egyedül 

vagyok a szobában és örömkönnyek simogatják az arco-

mat, Istennek hálaimát mondok a könnyű szülésért, az én 

kisbabámért.

 Várom a következő találkozást az én kisbabámmal ... de 

az valahogy késik. Másnap  hívnak, de nem a kicsimhez, 

hanem az orvosok hadához. Mondják, a kisbabám beteg.

- Hogyan? Az nem lehet! A tegnap szültem és minden 

rendben volt... Mondják, nem úgy, hanem genetikai rendel-

lenességgel született. Tessék? Dehát ő egy tervezett baba, 

nem véletlenül fogant, pontosan betartottam a nőgyógyász 

utasításait, elvégeztem az előírt analíziseket, rendszeresen 

ultrahang vizsgálatra jártam, semmi ilyenfajta előrejelzést 

nem kaptam. Mi történhetett? Mondják, nem lehet tudni, 

genetikai baleset. Down-szindrómás a pici. Nem vehetem 

ölbe, inkubátorban van, nem szoptathatom... 

- Kérem, tartsák életben! Nem tudom mi az a Down-szin-

dróma, de azt tudom, hogy ő az én gyermekem, haza 

akarom vinni a családjához.

 Most a könnyek nem simogatták az arcomat, hanem 

égettek, mardostak, homályt, fátyolt vontak elmémre, 

lelkemre és egész lényemre. Igyekeztem vissza a szobámba 

botorkálva, szédülten, és akkor ott várt Édesanyám, aki 

azóta az angyalok soraiba lépett, ott ült az ágyamon, pedig 

akkor a szülészet épületébe nem engedtek be senkit, de 

már a kapust is értesítették, hogy nálunk baj van. A férjemet 

hívatták, de a kapus mikor meghallotta, hogy édesanyám 

hozzám jött, őt is felengedte. Hát így lett édesanyámból 

már akkor egy védelmező angyal, egy vigasz, amelyre oly 

nagy szükségem volt azokban a feldúlt, kegyetlen percek-

ben. Ő csak átölelt, én mintha csak újból kislány lettem 

volna, szorosan hozzábújtam. Akkor megérkezett a férjem 

is, aki szintén nem értett semmit a helyzetből, csak 

támogattuk egymást szédülésünkben, elkeseredésünkben. 

Sok kérdés fogalmazódott meg bennünk, amire választ 

nem kaptunk. Mondták, a kisbaba értelme visszamaradott 

lesz, ha meg is marad, egész nap egy sarokban himbálózva 

fog ülni, másra nem igazán lesz képes. 

 Miután magamra maradtam, visszavonultam a kórházi 

szobámba és háborogtam: az életre, Istenre. Veszekedtem 

vele, miért büntet? … és sok erényünk soroltam fel és 

vágtam Isten fejéhez. Másnap elszégyelltem magam és 

bocsánatot kértem Istentől a goromba kitörésemért, és 

kértem, legyen velünk, most jobban, mint eddig. Születése 

után a negyedik napon végre magamhoz ölelhettem és a 

mellemre tettem a kisfiamat, mindenki meglepetésére 

ügyesen szopizott. Olyan aranyos, ártatlan, szeretnivaló 

kisbaba volt. Éreztem, tudtam, ő az enyém, a miénk és mi 

szeretjük őt, felneveljük, bármi legyen is az a Down-szin-

dróma, szüksége van ránk. Habár sok év elteltével kiderült, 

hogy igazából nekünk volt szükségünk rá. Öt nap után haza 

is mehettünk a szülészetről.
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 Most hogyan tovább? Semmi utasítást nem kaptunk, azt 

tettük tehát, amit az első fiacskánkkal is, pont úgy gondoz-

tuk, etettük, fürösztöttük, játszottunk vele, ő meg sokat mo-

solygott és ügyesen fejlődött, legalábbis nekünk úgy tűnt. 

Persze a szindróma miatt láttuk rajta a specifikus rendelle-

nességeket, és tisztába voltunk azzal, hogy fejlődésében 

visszamaradást fogunk észlelni, például, hogy később fog 

önállóan ülni, állni, járni, stb. Igazából mindez nem riasztott 

vissza semmitől, örültünk, hogy életben van és vidám. Ka-

cagása, mosolya, nyugalma megnyugtató volt számunkra. 

Mivel kétségeink voltak afelől, hogy valóban Down szin-

drómás-e, hat hónapos korában Kolozsváron elvégeztük a 

specifikus analízist, a kariotípust, amely kimutatta, hogy 

valóban megvan a rendellenesség a kicsinél. Sajnos beteges 

állapota igen gyakran megzavarta mindennapjainkat,           

ugyanis krónikus hörgőhuruttól szenvedett, amihez a 

csillám szőröcskék megbetegedése is társult, ennek követ-

keztében a légútjai folyamatosan nyálkával, vastag váladék-

kal telítődtek, emiatt nehezen kapott levegőt, folyamatosan 

rettegtünk, hogy leállhat a légzése. 

Első alkalommal három hónaposan, pontosan a keresztelő-

je estéjén kerültünk be a sürgősségi osztályra. Attól kezdve 

a megfelelő gyógyszeres kezelés mellett szondázni kellett a 

légutak felszabadítása miatt. E látvány nemegyszer 

elgyengítette lábaimat, ájulás környékezett, de az orvosok 

mondták, hogy meg kell erősödnöm, mert hamarosan 

nekem kell ezt a beavatkozást elvégeznem. Mindennek el-

lenére ő türelmes és kedves maradt, sőt egy idő után tudta, 

hogy az aeroszolos kezelést saját maga is el tudja végezni.  

 Öt éves koráig folyamatosan kórházi kezelésre, 

beutalásokra kényszerültünk, akkor megműtötték 

orrsövénnyel és mandulával. Azután a borzasztó tünetek 

enyhültek és már otthoni kezeléssel is boldogultunk. Mind-

ezt leszámítva, mondhatom, hogy kisbaba korában 

ügyeskedett. A ház földjét ellepte a takarók sokasága,    

amelyre játékokat helyeztünk mindenfelé, ezek pedig arra 

ösztönözték, hogy forogjon hátáról a hasára és vissza, nyúj- 

tózzon és kússzon. A kúszást egy idő után mesterfokon űzte, 

katonákat megszégyenítő gyorsasággal eljutott a ház bár-

mely részére ezzel a módszerrel. Sok mindenre képes volt, 

amire egy átlagos baba is. Kéréseit is bizonyos hangok 

kiadásával jelezte. Amikor nem értettük meg, határozottan 

nemet intett a fejével, és tovább mimikázott, mutogatott és 

hangoskodott. Amikor végre megérettük, mit akar, örömé-

ben tapsolt és a fejével is intette, hogy igen. A bátyuskája 

őrangyalként óvta, vigyázott rá, játszott vele és nagyon 

féltette. A kicsi mindig türelmetlenül várta őt haza az 

óvodából, majd később az iskolából. Amikor bátyuskája 

belépett az ajtón, ő örömében szökdécselt, tapsolt, ujjon-

gott, szaladt őt megölelni. Állítom, hogy kettejük kapcsola-

ta minden fejlesztőnél értékesebb volt, elsőszülött gyerme-

kem személyiségfejlődéséhez is nagyban hozzájárult kist-

estvére állapota, egymásra igen jó hatással voltak. Habár 

hátrány is akadt a Down-szindróma miatt, mégis inkább az 

előnyökre koncentráltunk. Megtanultuk értékelni az apró 

dolgokat. Amik addig teljesen természetesnek tüntek, most 

nagy értelmet nyertek. Bármilyen kis előrehaladás fiacs- 

kánk fejlődésében addig nem ismert örömet hozott a 

felszínre belőlünk,  ami minket is meglepett.
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Kicsi gyerekek módjára tapsoltunk, ugráltunk örömünkben, 

megöleltük egymást és könnyeztünk. Persze, ezt köszön-

hetjük azoknak az orvosoknak is, akik utunk elején 

szárnyainkat letörve gyalogösvényre helyeztek, mert ben-

nünk az a kép volt jelen, hogy „semmire se lesz képes”. Mi- 

velhogy elhittük, hogy úgy lesz, nem igazán voltak elvárá-

saink, és ez volt a kelepce, ez volt a hátráltató tényező, amit 

örök életemben bánni fogok: hogy hagytam magam el-

bátortalanítani, becsapni, mert kognitív fejlődésében 

hátráltatta őt az, hogy egyszerűen azt mondtuk, „ezt ő 

úgysem érti, minek neki magyarázni”... Nagy hiba volt 

részünkről, hogy alábecsültük gyermekünket. Több eset-

ben is meglepett minket egy gesztussal, egy szóval, egy 

tettel, amire nem számítottunk, nem tudtuk, hogy ő azt 

tudja. Olyankor nagyon rácsodálkoztunk, tapsoltunk neki, 

ölbe kaptuk és kérdeztük „hát te ezt is tudod?”.

Aztán az idő telt és óvodáskorú lett. Integrált nevelésről ak-

koriban még nem igazán lehetett hallani, magyar anya-  

nyelvű speciális óvoda és iskola hiányában beirattuk egy 

olyan nappali román központba, ahová csak kimondottan 

DS-s gyerekek, ifjak jártak. A személyzet, pedagógusok, fe-

jlesztők nagyon kedvesek voltak, mégis fiacskánk 

viselkedése nem kívánatos irányt mutatott. Sokat sírt, 

amikor reggel meg kellett válnunk tőle, agresszív 

viselkedésbe kezdett, hangulata zárkózottá, szomorkássá 

vált. Habár az óvodában románul folytak a tevékenységek, 

az óvónénik magyar ajkúak voltak, beszéltek vele az any-

anyelvén, mégis valami nem kedvezett neki ebben az élet- 

helyzetben.

Az óvónéni szomorúan  mesélte, hogy kisfiúnk nem akar 

kommunikálni semmilyen szinten, nem válaszol a 

kérdésekre, nem reagál a kihívásokra. Mi is megfigyeltük, 

hogy hazaérkezése után otthon is másképp viselkedett, 

mint addig. Szófogadatlan, szemtelen, kissé agreszív volt, 

mindent dobigált, újból kibigyesztett nyelvel járkált (amiről 

azelőtt leszoktattuk), utánozta, hogyan sántikált egyik 

csoporttársa, sikoltozott…, de ami ennél is elszomorítóbb 

volt, velünk sem kommunikált úgy mint azelőtt, szomorkás 

volt a hangulata, mintha alábbhagyott volna az életkedve. 

Már játszóterekre sem nagyon jártunk, csak akkor, ha 

láttam nincs senki ott, különben mindig akadtak kíván- 

csiak: mi van a gyerekkel? Akadtak olyanok, akik rosszindu-

latúan megjegyezték: biztosan tett maga valamit, hogy 

ilyen lett a gyerek. Volt olyan is, aki riadtan kapta el gyerme-

két a miénk mellől... Mindez engem is nagyon kikészített, 

ideges voltam, haragudtam rá, hogy ilyenné vált, éreztem, 

hogy meghalad az egész, tanácstalan voltam és nagyon 

szomorú. Kezdtem magamtól távolabb tartani őt... aztán, 

újból a Jó Isten segítségét kértem. Elgondolkoztam, mik le-

hetnek azok a tényezők, amelyek nem hatnak kedvezően rá 

és ránk. Talán az, hogy a központban románul beszéltek, ő 

meg minden más környezetben (otthon, templomban, 

rokonságban, baráti körben) magyar beszédet hallott. 

Talán az, hogy a központba leginkább nagyobb korú gyere-

kek jártak tizen-, huszonévesek, és nem volt vele egykorú 

gyerek. Csak egy fiú volt, aki „csak” 4 évvel volt nagyobb, 

mint ő. Talán túl hamar beirattuk a központba, alig 3 

évesen. Talán az, hogy 8 órát távol kellett lennie a családtól, 

nem lehetett könnyű neki... Talán, talán, talán... Akkor arra 

gondoltam, hogy ha nincs magyar ajkú gyógypedagógus a 

városunkban, majd leszek én az ő gyógypedagógusa. Meg 

akartam tudni, amit csak lehet a Down-szindrómáról, fej- 

lesztésekről, lehetőségekről, válaszokat kerestem az 

örökös kérdéseimre. Akkor felvételiztem az egyetemre. 

Kinek is köszönhetően? Hát a fiamnak, aki felébresztette 

bennem a hivatást és akinek most hálás vagyok, hogy 

gyógypedagógus lettem, hogy erre a csodálatos útra irányí-

tott. Rájöttem tehát arra, hogy milyen önsajnáló, kicsinyes 

viselkedést mutattam, amire szegény gyerekem hogyan is 

reagálhatott volna?

A szeretet kromoszómája
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Hatalmas szégyent és fájdalmat éreztem a lelkemben és 

ráébredtem, hogy a kicsikémnek egész életében ezzel a ren-

dellenességgel kell élnie. Ha valaki segíthet neki és rajta, az 

én lehetek, az édesanyja, és persze a családja. Attól fogva 

azon voltam, hogy jóvátegyem azt a periódust, amikor le-

hetetlenül viselkedtem vele. Ölembe ültettem, öleltem, 

pusziltam, simogattam, csak mosolyogva beszéltem hozzá 

nyugodt hangnemben, és láss csodát! Ő is elkezdett újra 

mosolyogni, nyugodtabb lett, figyelmesebb, újra jobban 

kommunikált és örömét lelte abban, ha ügyeskedett, 

önállóan elvégzett dolgokat, segített nekünk a házimun-

kában. Négy év után visszavontuk őt a nappali központból 

és sikerült egy évre beíratni magyar tagozatra normál 

óvodába, ahol napi 4 órát töltött. Az évzáró-ünnepélyen 

nem hittem a szememnek, amikor láttam, hogy fegyel-

mezetten végigtáncolta a koreográfiát a többiekkel, ked-

vesen mosolygott és a végén, nagyon büszkén ugrott az 

ölünkbe. Az örömkönnyeim újból értelmet nyertek, nem is 

szégyelltem őket, hagytam, hogy simogassák újból az arco-

mat. Most már nem érdekelt, hogy ő más mint a többi, 

láttam, hogy attól még képes dolgokra, fejlődést mutat, és 

tudtam, a jó Isten útbaigazít, csak oda kell figyeljek rá. 

Közben elvégeztem az egyetemet és fiacskámmal együtt 

kezdtük az iskolát, ahol már integrált nevelésben részesült. 

Én lettem tehát a fejlesztő tanárja is.  Együtt vágtunk neki az 

új útnak, egy kérdésekkel, bizonytalansággal, félelmekkel 

teli világnak, de magukkal vittünk egy jó adag reményt és 

optimizmust, egymás kezét fogtuk és a jó Istenbe vetett bi-

zalmunkkal nekibátorkodtunk az új kihívásoknak. De, erről 

talán egy következő alkalommal lehet majd olvasni...

Nos, írásomban próbáltam ecsetelni, hogy egy DS-s gyer-

mek szülőjeként hogyan éltünk meg dolgokat, e- 

seményeket az életünkből. Persze, ez csak parányi bepil-

lantás az életünkbe, sok mindent lehetne még írni. Nehéz 

DS gyermek szülejének lenni? Igen! Sok kihívás, nehézség, 

küzdelem, vívódás üti fel a fejét? Igen! … De, mindez akár 

egy egészséges gyermek nevelésében is fellelhető. Segített 

az elkeseredettség, az önsajnálat, a félelem? Nem! Persze, 

nem könnyű összeszednünk magunkat, felállnunk és 

tovább lépnünk, nem könnyű folyamatosan megtalálni a 

helyes, személyre szabott megoldásokat, de nem lehetet- 

len! Jó, ha felismerjük a környezetünkben, ahol élünk, az 

adott lehetőségeket, meg kell találni, ha csak parányi is, azt 

a pluszt, azt a pozitív tényezőt, amibe kapaszkodhatunk, 

amire számíthatunk, amire építhetünk. Meg kell, hogy 

értsük és el kell, hogy fogadjuk, hogy mindenki nem tudja 

és nem is kell szeresse a mi gyerekünket, lesznek, akik nem 

szívesen fogják keresni a társaságunkat. De sokan vannak 

és lesznek, akik kiállnak mellettünk, akik támogatnak, ha 

kell, segítséget nyújtanak, akik erőt adnak nekünk, biztat-

nak és lelkesítenek. Életünk része lesz az öröm, a vidámság, 

az elégedettség, az elfogadás, a megnyugvás is, és sorolhat-

nám... Szóval, előbb vagy utóbb büszkék leszünk magunkra 

és gyerekünkre is, mert ez a közös küzdelem olyan erőket 

mozgat meg bennünk, amelyek minket is csodálkozásba 

ejtenek. Egy idő után azt érezzük, hogy minden akadályt 

képesek vagyunk leküzdeni, de ha éppen nem, akkor, én le-

galábbis úgy fogom fel, hogy az pontosan úgy van jól, ha 

adott időben nem is értem, hogy miért, de utólag 

legtöbbször megmutatkozik az értelme. Azt nem állítom, 

hogy nem szoktam aggódni, mert bevallom sokat is. Van 

még két fiam a DS-s fiamon kívül, egy nagyobb, akiről em-

lítést tettem az írásomban  és, egy legkisebb, aki szintén 

igazi kis tanárja, jó pajtása a sérült gyermekemnek. Mit 

mondhatnék? Mindhármukért egyformán aggódom ilyen 

vagy olyan okokból. Tehát receptet nem kaptam a gyerme-

kemhez, annál inkább elkeserítő, kiábrándító ajánlatokat. 

Még a kezdetkor, amikor a kariótípust elvégeztük 

Kolozsváron, azt ajánlották, hogy hagyjuk ott a DS-s gyer-

mekünket az intézményben, felejtsük el, hogy 

megszületett, neveljük ügyesen az egészséges fiacskánkat 

és folytassuk az életünket, mintha a második gyerekünk 
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meg sem született volna. Ezt a tanácsot kaptuk! Ez volt a 

batyunkban, amikor hazafelé indultunk. Biztosan jót akar-

tak nekünk, de nekünk nem erre volt szükségünk.  Dehogy  

hagytuk volna ott, dehogy feledkeztünk volna meg róla és 

milyen jó, hogy meg sem fordult ez az eszünkben. Ő egy 

igazán tisztalelkű, vidám, kedves fiú. Általa megértettük a 

szeretet igazi értelmét. Megtapasztalhattuk, hogy a szeretet 

nem csak egy kimondott szó, hanem csak akkor van ereje, 

ha tiszta szívből, őszintén kimutatjuk. Azt is tudjuk, hogy a 

szeretetet nem lehet erőltetni, annak teljesen ösztönösnek 

kell lennie. Megtanultam, hogy bármilyen fejlesztés, 

nevelés, terápia egy fabatkát sem ér, ha nincs fűszerezve 

szeretettel. Főleg a DS-s gyerekek esetében, akik a fejlett ér-

zelmi intelligenciájuknak köszönhetően teljes őszinteség-

gel, tisztán reagálnak mindenfajta viselkedési formánkra.

 A DS-s gyerekek tehát mesterfokon űzik a szeretet kimu-

tatását. Sokszor, bevallom, szinte már-már zavaró, de ez 

van a genetikai kódjukba írva. Talán, az az egy kromoszóma 

pluszban pont a szeretet kromoszómája... Ki tudja? Én azt 

gondolom, hogy így van! Ha tehát segíteni akarunk nekik és 

rajtuk, lessük el tőlük ezt a színtiszta szeretetnyelvet, 

ültessük gyakorlatba, használjuk előszeretettel és hiszem, 

tudom és vallom, hogy az eredmény elvárásainkat felülmúl-

ja. Legyen ez a receptünk legfontosabb, elmulaszthatatlan 

összetevője!
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1. Prima verba

 Amikor felkértek, hogy az Erdélyi Gyógypedagógiai 

Szemle új, digitális lapjába írjak, jogászként úgy éreztem, 

hogy kilógok a sorból. Legelőször azt gondoltam, hogy e tu-

dományághoz kötődő, magas színvonalú szakmai írások 

jelennek majd meg és jómagam – mint törvénytudó ‒ 

semmi újat és hasznosat sem tudnék mondani e létfon-

tosságú gyógypedagógus közösségnek. Kis gondolkodás 

után rájöttem, hogy ezen a téren rendkívül sok jogi problé-

ma létezik és sajnos legtöbbször a politikum sem 

foglalkozik eléggé a szakma kérdéseivel, emiatt pedig a 

törvényalkotásban komoly el- és lemaradásokat tapasztal-

hatunk.

 Az idei romániai koronavírus-járvány legelejétől kezdve 

láthattuk ‒ a 2020. évi márciusi sürgősségi állapot kihirde-

tése után ‒, hogy a katonai rendeletek és járványügyi intéz-

kedések kihirdetésekor az illetékes belügyminiszter és 

belügyminisztériumi államtitkárok mellett egy jelnyelvi 

tolmács is jelen volt a döntések közlésekor. Az illető 

személy komolyan, vagányul és gondolom, eléggé pon-

tosan továbbította jelnyelven az elhangzott információkat. 

Sokan azt  mondták ‒ talán viccesen ‒, hogy a jelnyelvi 

tolmács szerepelt a legjobban az esténként megjelent ak-

torok közül. 

Summa summarum: nem tudni, hogy az előbb leírt es-

eményeknek milyen hatása volt a döntéshozókra, tény 

viszont, hogy 2020. március 30-án Klaus Johannis államel-

nök a 258. számú Hivatalos Közlönyben kihirdette a román 

a román jelnyelvről szóló 2020. évi 27. számú törvényt. 

2. Dilemmák a román jelnyelvről szóló 2020. évi 

27. számú törvény körül

 E jogszabály törvényesítette a román jelnyelv kizáróla-

gos használatát Romániában. A 2020. évi 27. számú román 

nyelvtörvény kapcsán feltevődik egy alapvető kérdés, 

nevezetesen: szükséges egy általános ‒ a romániai magyar 

haszonélvezők által is gyakorolt ‒ jelnyelv törvényes elfoga-

d(tat)ása?

 A szakma egyes képviselői szerint nem, ugyanis románi-

ai magyar jelnyelv nem is létezik, az országban élő magyar 

siketek és hallássérültek a román jelnyelvet használják, 

ilyen értelemben ‒ magyar szemszögből ‒ teljesen meg- 

nyugtatóan rendezi a jelnyelv jogállását az idén hatályba 

lépett 27. számú törvény. A román jelnyelv segítségével 

boldogulnak, mert ez az egymás közötti és a társadalom-

mal való kapcsolattartás és kommunikáció rendszeresen 

használt formája. A hallássérültek száma egyre kevesebb és 

szétszórtan élnek az országban.  

 Valóban így lenne? Véleményünk szerint a kérdés sokkal 

összetettebb és bonyolultabb, mintsem egy igen-nem 

válaszadással elintézzük. A jogszabály szerint a törvény-

hozó elfogadta azt, hogy az országban használatos jelnyelv 

a román jelnyelv, azaz ez a szabály érvényesül az oktatás-

ban is. Habár nem vagyunk kifejezetten szakértői a 

témának, fontosnak tartjuk a magyarságunkat kiemelni 

azok esetében is, akik a siketség és hallássérülés 
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hátrányával kénytelenek megküzdeni. Véleményünk szerint 

aki lemond róla, az a megfelelési kényszernek 

engedelmeskedik, és elfogadja a (román nyelvű) többség 

hegemóniáját. Egy dolog ugyanis elég markánsan 

megkülönböztet bennünket román polgártársainktól, 

nevezetesen: az anyanyelvünk. Egyszerűen szólva: ma- 

gyarok vagyunk. Nem vagyunk román-magyarok, sem ma- 

gyar-románok vagy románok,  hanem a magyar nemzethez 

tartozók, akik Romániában élünk. Az első szempont tehát a 

magyarságunk megtartása, megélése, elfogadása és 

viselése, csak utána következhet a sokat hangoztatott és 

nyomatékosított „boldogulási“ szempont.

A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ 

egyezmény a 2. cikkében rögzíti, hogy „a nyelv magában 

foglalja a beszélt nyelvet, a jelnyelvet és a nem beszélt nyelv 

egyéb formáit”. Magyarország Alaptörvénye az Alapvetés fe-

jezet H) cikk 3) bekezdésében is megerősíti a jelnyelv 

szerepét, amikor kimondja, hogy „Magyarország védi a 

magyar jelnyelvet, mint a magyar kultúra részét.”

 A romániai magyar jelnyelv a hallássérült személyek 

által használt, vizuális nyelvi jelekből álló, saját nyelvtani 

rendszerrel és szabályokkal rendelkező, Romániában kia- 

lakult önálló, természetes nyelv. Nem a beszélt magyar 

nyelvből származik, nem is arra épül, hanem attól teljesen 

elkülönülő, önálló, spontán kialakult nyelvtani rendszerrel 

és jelkészlettel rendelkezik. E felismerés kiderül a Kozmutza 

Flóra Hallássérültek Speciális Iskolája honlapján található 

Jelnyelvi Videótár projekt bemutatójából is, tudniillik a 

szerkesztők jelzik, hogy „az itt használt jelnyelv nem azonos 

a Magyarországon használt jelnyelvvel, sőt, jelentős el-

téréseket mutat a Románia más tájain, vagy akár a 

kolozsvári román tannyelvű Hallássérültek Líceumában 

használttól. Kezdő szintű anyagunk nyelvtanilag inkább 

jelelt magyar, mint igazi jelnyelv. A várhatólag jövőre 

elkészülő haladó szintű anyagunk már a jelnyelv nyelvtanát 

fogja előnyben részesíteni”.1

 Megállapítható tehát, hogy a romániai magyar jelnyelv a 

magyar hangzó nyelvvel egyenrangú, önálló, természetes, 

élő nyelv, mely ugyanúgy képes a mindennapi és az elvont 

tartalmak közvetítésére, tehát az iskolában tantárgyak ok-

tatási nyelveként kiválóan használható.  

A szakirodalom szerint: „A jelnyelv mindig az anyanyelvhez 

kötődik. Szakemberek szerint a siket kultúra fogalma 5 

kritérium alapján határozható meg: nyelv, értékek, ha-         

gyományok, normák és identitás alapján.”2  Ezek a kritéri-

umok a siket kultúrában is felfedezhetők, és a közösségi 

szerveződésnek megfelelően gyakran másképp valósulnak 

meg, mint a többségi társadalom kulturális szokásai. A 

kultúrához való viszonyt azonban nagyban meghatározza 

az, hogy a siket gyermek halló vagy siket környezetben 

nevelkedik-e. A siket családokon belül ugyanis természetes 

hagyománya van a kulturális szokásoknak, míg a halló 

családokban a siketekhez köthető értékek a halló szülőkön 

keresztül tudnak továbbörökítődni. Ennek következtében a 

közösségnek óriási szerepe és felelőssége van mind a 

nyelvi, mind a kulturális szokások közvetítésében. 3

 Ha a normákat és az értékeket általános fogalmaknak 

vesszük, az öt felsorolt kritérium közül legalább három az 

anyanyelvhez kötődik, viszont egy sem kapcsolható az 

országnyelvhez. Az államnyelvre a boldoguláshoz lesz 

szüksége a gyermeknek, miután elsajátította szülei, család-

ja, valamint közössége évszázados kultúráját, ha-                    

gyományát, fogalmait és értékeit. Pontosan úgy, ahogy a 

nem hátrányos helyzetű gyermekek, akik anyanyelvi is-

kolában tanulnak és idegen nyelvként tanulják meg az 

állam hivatalos nyelvét. Ha Romániában érvényesülni akar 

a gyerek, románul meg fog tanulni. A siketek esetében sem 

lehet „az érvényesülés” mindenhatóságából kiindulni, 

annál fontosabb az identitás. Ha érvényesülni akar, megta-

nulja a román ( jel)nyelvet is. Amiként az angol ( jel)nyelvet 

például, ha valamikor Amerikában szeretne érvényesülni.

 Nagyon egyszerű lenne a dolog, ha a világon élő összes 

siket egy jelnyelvet használna. Ez azonban országok, 

nemzetek, kultúrák szerint alakul ki, és a különböző 

országok siketei nemigen értik egymást, hiszen az egyes jel-

nyelvi beszédek típusainak megvannak a sajátos grammati-

kai struktúrái, amelyek az adott ország és tájegységek sze- 

rint alakulnak ki. Vagyis egy országon belül, nyelv-

járásonként is különbözhetnek egymástól, és ez így van 

Romániában is. Ezért lenne célszerű hivatalosítani a 

romániai magyar közösség által is elismert, gyakorolt és a 

mindennapokban alkalmazható, ún. általános jelnyelvet/ 

jelnyelvet.
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Ehhez viszont az adott problematikát is illett volna áttanul-

mányoznia a parlamenti szavazógépezetnek. A törvény-

hozóknak a nemzeti bódulat ködében az sem számított, 

hogy a hátrányba került magyar siketek és hallássérültek 

így még egy hátulütőt kaptak ajándékba. Az meg végképp 

nem zavarta őket, hogy például a többgenerációs siketek 

jelnyelvváltásra kényszerülnek.

3. Törvényi előírások

A román jelnyelvről szóló törvény 1. cikke szerint 

Romániában „a siketek és/vagy nagyothallók sajátos a- 

nyanyelve a román jelnyelv”. 

Továbbá a szóban forgó törvény a következő rendelkezése-

ket tartalmazza:

2. cikk: E törvény alkalmazásában az alábbi kifejezések a 

következő jelentésekkel bírnak:

a) siketek és/vagy nagyothallók ‒ teljes vagy részleges 

hallásvesztéssel élő személyek, akik kommunikációjuk 

során a román jelnyelvet és egy kétnyelvű kommunikációs 

rendszert használnak;

b) siket közösség ‒ kommunikációhoz a román jelnyelvet 

anyanyelvként használó siketek és/vagy nagyothallók kul-

turális és nyelvi közössége;

c) akadálymentesség ‒ siketek és/vagy nagyothallók 

korlátlan hozzáférése az információkhoz és közszolgálatok-

hoz, orvosi ellátáshoz munkavállaláshoz, társadalombiz-

tosításhoz és minden egyéb közösségi szolgálathoz román 

jelnyelvi tolmácsolás és feliratozás révén;

d) munkavállalási esélyegyenlőség – a hivatalos román jel-

nyelvi tolmácsok illetékesek a román jelnyelvi kommu-

nikációban, elősegítve a siketek és/vagy nagyothallók saját 

érdekeinek és kompetenciáinak megfelelő munkaerőpiaci 

hozzáférését;

e) nyelvi egyenlőség – a román jelnyelv olyan lingvisztikai 

eszköz, amely gondolatokat, ötleteket, érzéseket közvetít, 

sajátos szerkezettel, mondattannal és morfológiával ren-

delkezik, illetve a nyelv fogalmi definíciójának mindenben 

megfelel;

f) kétnyelvű oktatás – bármely tantárgy oktatása román  

jelnyelven, melyhez a román nyelv írásának és olvasásának 

tanítása társul;

g) kétnyelvű kommunikáció – a siketek és/vagy nagyot- 

hallók által használt kommunikációs rendszer vagy eszköz, 

mely magában foglalja a román jelnyelvet, szájról olvasást, 

hangzó kifejezést és egyéb hasonló kommunikációs 

módszereket;

h) a román jelnyelv önálló; a romániai siketek által 

használt kézjeleket és gesztusokat, arckifejezéseket, hang 

nélkül mondott szavakat tartalmazza, sajátos szerkezettel, 

szókészlettel és nyelvtannal rendelkezik. A román jelnyelv a 

siketek és/vagy nagyothallók kommunikációs eszköze, 

gondolkodási és tanulási módja, identitásuk alakításának 

eszköze;

i) egyenlő részvétel – társadalmi, kulturális, gazdasági és 

politikai élethez való egyenlő hozzáférés, mely lehetőséget 

teremt a siketek és/vagy nagyothallók számára, hogy az 

őket érintő döntéshozatalban részt vehessenek;

j) életen át tartó tanulás – valamely munkahely megszer-

zése és megőrzése, illetve önálló életvitelhez szükséges jö-

vedelem megszerzése érdekében biztosított hozzáférés az 

oktatáshoz, képzéshez és állandó szakmai fejlődéshez.

 3. cikk: A román jelnyelvet használó közösség nyelvi és 

kulturális kisebbséget alkot, melynek joga van a siket 

kultúra gondozására, gyakorlására, megőrzésére és fejlesz-

tésére, valamint saját anyanyelvének gyarapítására és    

áthagyományozására.

 4. cikk: E személyek javára Románia Kormánya, a 

siketek és/vagy nagyothallók jogvédő szervezeteivel és 

egyesületeivel együttműködésben, kultúrát és szak-

maiságot népszerűsítő közpolitikát kezdeményez és tart 

fenn.

 5. cikk: (1) Állampolgári jogaik gyakorlása érdekében a 

siketek és/vagy nagyothallók jogában áll, hogy a központi 

és helyi hatóságokkal, közintézményekkel, valamint a 

magánszektorral való viszonyban a jelnyelvet használják.

(2) A központi és helyi hatóságok, közintézmények, vala-

mint a magánszektori szereplők kötelesek a siketek és/vagy 

nagyothallók számára térítésmentesen, hivatalos román 

jelnyelvi tolmácsot biztosítani, a hatályos törvényes 

előírások értelmében.

(3) Hivatalos román jelnyelvi tolmácsot kérésre vagy hi-

vatalból lehet kirendelni.
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 6. cikk: (1) Első nyelvként a román jelnyelv oktatása      

szabadon választható óvodától felsőoktatásig; a Román 

Állam köteles a siketek és/vagy nagyothallók, valamint 

családjaik vonatkozó szükségleteinek eleget tenni. (2) A 

román jelnyelv oktatását olyan siket vagy halló tanárok biz-

tosítják, akik képzésben részesültek és a hatályos törvények 

előírásai szerint a román vagy a romániai magyar jelnyelv 

használatára képesítést szereztek. (3) A „román jelnyelv” 

tantárgy egyetemi tantervét felsőoktatási intézmények 

kérésére az Oktatási és Kutatási Minisztérium engedélyezi 

és akkreditálja.

 7. cikk: (1) A siket és/vagy nagyothalló gyerekek és ta- 

nulók számára a Román Állam garantálja és biztosítja a 

román jelnyelvi tanuláshoz, képzéshez és iskolai vizs-

gázáshoz való jogot. (2) A tömegoktatásban résztvevő siket 

és/vagy nagyothalló tanulóknak – külön kérésre – biz-

tosítani kell az anyanyelven, vagyis román jelnyelven való 

vizsgázást; ennek feltétele, hogy a vonatkozó kérést a vizsga 

előtti 60 napig eljuttassák a tanintézmény vezetőségéhez.

(3) Képzési formától függetlenül, a román nyelvből írásbeli 

vizsgán résztvevő siketek és/vagy nagyothalló diákok vizs-

gáztatása során biztosítani kell a román jelnyelvet ismerő 

tanárokat. (4) A sajátos óvodákban és iskolákban a román 

jelnyelv és a kétnyelvű kommunikációs eszközök és/vagy 

rendszerek alkalmazandók. (5) Sajátos iskolákban oktatást 

csak az illetékes intézmények által engedélyezett tanárok 

végezhetnek, vagy olyanok, akik felsőfokú jelnyelvi 

képesítéssel rendelkeznek. (6) Óvodai és iskolai kétnyelvű 

oktatást csak a kétnyelvű oktatási módszerekre szakoso- 

dott személyek végezhetnek.

 8. cikk: A járművezetői engedély megszerzése érdeké-

ben, valamint nyomozóhatósági és bírósági ügyekben – 

külön kérésre – a siketeknek és/vagy nagyothallóknak 

joguk van román jelnyelvi tolmácshoz.

 9. cikk: E törvény Románia Hivatalos Közlönye I. részé-

ben való közlésétől számított két éven belül minden minisz-

térium és az alárendelt intézményeik kötelesek a saját 

törvényeiket jelen törvény előírásaival összehangolni, és 

kötelesek minden intézkedést megtenni annak biztosítása 

érdekében, hogy a Román Állam intézményeiben a siketek 

és/vagy nagyothallók a román román jelnyelvet használ-

hassák.

 10. cikk: (1) E törvény előírásainak megszegése sza- 

bálysértésnek minősül és 10.000 lejtől 20.000 lejig terjedő 

bírsággal büntetendő. (2) E törvény előírásainak betartását 

az Országos Szociális Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség 

területi egységei ellenőrzik, és szükség esetén kiszabják az 

(1) bekezdésben megjelölt bírságot. (3) E törvény előírá-

sainak betartása érdekében megtett közintézményi és 

magánszektori intézkedésekről az Országos Szociális 

Kifizetési és Felügyelőségi Ügynökség éves jelentéseket 

terjeszt a Kormány elé.

3. De lege ferenda javaslatok

 A hatályos romániai jogi szabályozás tehát kizárólag 

csak a román jelnyelv elismerését törvényesítette. Ilyen ér-

telemben mindenképpen az idén márciusban hatályba 

lépett romániai jelnyelvi törvény módosítását és 

kiegészítését kellene indítványozni, annak érdekében hogy 

a siketek és nagyothallók sajátos anyanyelvének elis-

merése egy Romániában általánosan elfogadott jelnyelvre 

vonatkozzon, ideértve a magyart is.

 De lege ferenda a törvény szövegébe a „román jelnyelv” 

szóösszetételt egyszerűen „jelnyelv”-re vagy „általános jel-

nyelv”-re kellene módosítani annak érdekében, hogy a 

jogszabályban előírt kommunikáció, akadálymentesség, 

munkavállalási esélyegyenlőség, hivatalos jelnyelvi 

tolmácsolás, nyelvi esélyegyenlőség, lingvisztikai esz-

közök, kétnyelvű oktatás (magyar és jelnyelvi, román és jel-

nyelvi), kétnyelvű kommunikáció (magyar és jelnyelvi, 

román és jelnyelvi), nyelvi önállóság és siket kultúra a 

magyar nemzetiségű jogosultak számára is biztosítva 

legyen.

 Továbbá, nagyon fontos szempont a kétnyelvű kommu-

nikáció biztosításának lehetősége ‒ román és jelnyelvi, il-

letve magyar és jelnyelvi ‒ a központi és helyi hatóságokkal, 

közintézményekkel, valamint a magánszektorral való 

viszonyban, az állampolgári jogok gyakorlásának szava-

tolása érdekében.4

 Ugyanakkor a jelnyelv/általános jelnyelv szabadon 

választható oktatásának garantálása óvodától felsőok-

tatásig, valamint a jelnyelven/általános jelnyelven való 

vizsgázás feltételeinek lehetővé tétele is biztosítva kell(ene) 

legyen.
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legyen. A járművezetői engedély5  megszerzése érdekében, 

valamint nyomozóhatósági és bírósági ügyekben6  – külön 

kérésre – a siketeknek és/vagy nagyothallóknak jogot 

kell(ene) biztosítani jelnyelvi/általános jelnyelvi 

tolmácshoz.

 Végezetül: a szakma el kell(ene) döntse, hogy szüksé- 

ges-e a romániai magyar jelnyelvet használó személyek 

közösségét nyelvi kisebbségként és e jelnyelv önálló, ter-

mészetes nyelvként való elismer(tet)ése, amely - több más 

európai országhoz hasonlóan - a nyelvészeti szempontok 

mellett jogilag is a beszélt nyelv szintjére emelné a romániai 

magyar jelnyelvet?

Jegyzetek

1. https://kozmutza.ro/hu/projektek/jelnyelvi-videotar-pro-

jekt (letöltve: 2020. október 1-én).

2. Padden, Carol − Humphries, Tom 2006. Inside Deaf Cul-

ture. Harvard University Press. Cambridge. https://epdf.-

pub/inside-deaf-culture.html (letöltve: 2020. szeptember 

30-án).

3. Benedict, Beth Sonnenstrahl − Legg, Janelle 2014. Deaf 

Culture and Community. http://www.csdb.org/wp-con-

tent/uploads/2014/05/Deaf-Culture-and-Community.pdf 

(letöltve 2020. szeptember 30-án).

4. A jelnyelvi törvény értelmében a fenti rendelkezést a kö- 

vetkezőképpen kellene alkalmazni: a siket és nagyothalló 

állampolgárokkal közvetlen kapcsolatba kerülő közalkalm-

azottak egy részének tudnia kell kommunikálni jelnyelven 

is. Továbbá, a kisebbségi nyelvi jogok biztosítása céljából, a 

Közigazgatási törvénykönyv (2019. évi 57. számú Sürgősségi 

Kormányrendelet), illetve a 2001. évi 215. számú 

közigazgatási törvény előírja, hogy azokban a terüle-

ti-közigazgatási egységekben, ahol egy nemzeti 

kisebbséghez tartozó állampolgárok részaránya meghalad-

ja a 20%-ot, a lakosság tagjai használhatják anyanyelvüket 

a helyi közigazgatás hatóságaival, az alárendeltségükben 

található közintézményekkel, valamint a dekoncentrált 

közszolgálatokkal folytatott írásbeli vagy szóbeli kommu-

nikációjukban. Ebben az esetben a jelnyelvi törvény a kö- 

vetkező alkalmazást kellene lehetővé tegye: a siketekkel és 

nagyothallokkal történő kommunikáció biztosítása céljából 

a helyi közigazgatás hatóságainak az ügyfélszolgálati tevé-

kenységet feltételező beosztásokba a jelnyelvet és az illető 

kisebbséghez tartozó állampolgárok anyanyelvét ismerő 

személyeket is alkalmazni kell.

5. A járművezetői engedély megszerzése céljából tartott 

vizsga alkalmával, hogyan értené meg egy román nyelvet 

nem ismerő (vagy kevésbé tudó) romániai magyar siket 

vagy nagyothalló személy a vizsgáztató rendőr románul el-

hangzott kérdéseit és utasításait, hogyha a jelnyelvi 

tolmács nem tudna magyarul?

6. Úgyszintén: hogyan értené meg egy román nyelvet nem 

ismerő (vagy kevésbé tudó) romániai magyar siket vagy 

nagyothalló személy a nyomozóhatóságok vagy a 

bíróságok előtt zajló saját ügyeit, hogyha a jelnyelvi 

tolmács nem tudna magyarul? Itt nemcsak a kifejezett jel-

nyelvi kommunikációról van szó, hanem ennél többről: 

nevezetesen az elébe tett román nyelvű iratok 

megértéséről, illetve az általa aláírt dokumentumok 

jogkövetkezményeiről is.
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