
Sem az oktatási-képzési folyamat-
ra kitalált tanterv, sem a miniszté-
rium által megszabott szakember-
létszám nem megfelelő a Hargita 
megyében tanulási zavarokkal 
diagnosztizált diákok iskolai 
rendszeren belüli tanítására. Sok 
esetben viszont a gyerekek hoz-
zátartozói sem a megfelelő mó-
don kezelik a jelenséget, és nem 
tudnak mit kezdeni az egyébként 
fejlesztéssel legtöbbször korrigál-
ható problémával.
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„Folyamatosan rossz mi-
nősítést hozott haza a 
gyermekem az iskolából. 

Olvasási zavarokkal küzd, és ezt je-
leztem is az iskola vezetőségének, 
de a matematikafelmérő szöveges 
feladatainak szövegét a tanár például 
nem volt hajlandó felolvasni neki” – 
panaszolta lapunknak egy csíkszere-
dai édesanya, aki a városban fellelhe-
tő összes szakemberrel felvette már a 
kapcsolatot annak érdekében, hogy 
a körülményekhez képest a legjobb 
oktatásban részesüljön gyermeke.

Figyelemzavaros 
tanügyi reform
Az édesanya helyzete nem 

egyszerű: az oktatási minisztéri-
um új tanügyi reformja nemhogy 
megkönnyítené a rendszerben 
lévő, tanulási zavarokkal – példá-
ul diszlexiával, diszgráfiával vagy 
diszkalkúliával – küzdő gyerekek 
felzárkóztatását, hanem egyenesen 
elfeledkezik a jelenség kezeléséről. 

– Eddig volt arra lehetőség, 
hogy a tanulási zavarokkal küzdő 
diákok iskolán belüli évközi felmé-
rését speciális pedagógiai módszer-
rel oldjuk meg, korábban például 
nem kellett egységes dolgozatokat 

írjanak. Idén szeptembertől ez nem 
lehetséges. Az utolsó minisztériumi 
rendelet szerint ők is ugyanolyan 
elvárásoknak kell megfeleljenek, 
mint a tanulással normális ütemben 
haladó társaik – mondta el lapunk-
nak Demeter Anikó, a Hargita Me-
gyei Pszichopedagógiai Tanácsadó 
Központ vezetője. Hozzátette, nem 
tudja, a rendszer ezt a helyzetet ho-
gyan fogja majd kezelni, de szerinte 
ilyen körülmények között „a gyere-
kek nem tudnak teljesíteni, és akár 
az is előfordulhat, hogy osztályt kell 
ismételniük”.

Rossz tanterv 
kevés szakemberrel
Hargita megyében mindössze 

ötven olyan pszichopedagógus és 
logopédus dolgozik, akik érdemben 
tudnak segíteni a tanulási nehézsé-
gekkel küzdő gyermekeknek. Az ő 
munkájukat segítik az iskolákban 
tanácsadó tanárként alkalmazott 
személyek. 

– További szakemberekre lenne 
szükségünk, de a tanügyi rendszeren 
belül meghatározott helyek száma 

ezt nem teszi lehetővé. Megyénk-
ben a többi térséghez viszonyítva 
még így is jobb hálózat van kiépítve. 
Csíkszeredában minden iskolában 
van elérhető szakember, a vidéki 
iskolákhoz viszont csak „szúrópró-
baszerűen”, időnként járnak ki a 
pszichopedagógiai tanácsadó köz-
pont munkatársai  – tájékoztatott 
Ferencz S. Alpár főtanfelügyelő. 

A minisztérium által meghatá-
rozott szakmai követelmények és 
normatíva szerint az ezen a terüle-
ten dolgozó személyek egyenként 
nyolcszáz gyermekkel kell fog-
lalkozzanak a megye különböző 
tanintézményei ben. 

– Egyelőre kénytelenek vagyunk 
azzal a humánerőforrással és azzal 
a normatívával dolgozni, ami van. 
Nem látok esélyt arra, hogy a közel-
jövőben ez megváltozna – állapítot-
ta meg a főtanfelügyelő. 

Ami viszont pozitív jelzés a 
jövőre nézve, hogy az új oktatási 
törvény szerint megváltozik az ok-
tatási-képzési folyamatra orientált 
tanterv, lecsökken a jelenlegi, bor-
zasztó mennyiséget átfogó tananyag, 

rendeződik a kerettanterv, így a pe-
dagógusoknak több ideje lesz arra, 
hogy differenciáltan foglalkozzanak 
a sajátos nevelési igényű diákokkal – 
fűzte hozzá.

Sok a fel nem ismert eset
Annak ellenére, hogy megyénk-

ben működik pszichopedagógiai 
tanácsadás, a Hargita Megyei Szo-
ciális és Gyermekvédelmi Vezérigaz-
gatóság keretén belül pedig létezik 
egy Tanulási Képességeket Vizs-
gáló Bizottság, amelyben képzett 
személyek kategorizálják azokat a 
gyerekeket, akik nem felelnek meg a 
jelenlegi tanterv elvárásainak, egyik 
intézmény sem rendelkezik pontos 
adatokkal arról, hogy a térségben 
hány gyerek kellene speciális neve-
lésben részesüljön.

– Elsősorban a pedagógusok 
kell jelezzék a szülőknek, ha az osz-
tályban olyan diák van, akinek nem 
a megfelelő ütemben fejlődik az 
írás-olvasási készsége. Csak a szülő 
beleegyezésével és támogatásával 
küldhetők a gyermekek fejlesztőpe-

dagógushoz. Sajnos az érintettek 
gyakran nem jelzik a felmerülő 
problémát – mondta Demeter 
Anikó. Megjegyezte, a tanárokkal 
szemben támasztott elvárások is na-
gyok, belátása szerint nem minden-
ki van felkészülve az egyedi esetek 
kezelésére. 

– De a szokottól eltérő tanulási 
ritmusban toporgó gyereket minden 
esetben szakemberhez kell irányítani 
– figyelmeztetett.

Megyei központ 
koordinálhatná a fejlesztést
Ferencz S. Alpár főtanfelügyelő 

szerint a helyzet megoldásához egy 
megyei koordinációs központ kiala-
kítása lenne a kézenfekvő. 

– Koherensen kell gondolkod-
nunk, ami ezt a fajta szolgáltatás le-
fedését illeti. Akkor megoldódhatna 
a tanulási zavarokkal küzdő gyerme-
kek korai diagnosztizálása, egészen a 
menet közben azonosított eseteknek 
a rehabilitációs és fejlesztő tevékeny-
ségéig – vázolta a főtanfelügyelő az 
optimális megoldást.
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Körkép
csík

Ezek a mai fiatalok! Sóhaj, majd „bezzeg azok a szép idők”. 
A képlet ismerős, a generációk között mindig is volt különbség. 
Másképpen öltöztek, furcsa frizurákat viseltek, vénebb füllel 
hallgatva „borzasztó” zenére táncoltak. Nem csoda, hogy legtöb-
ben úgy gondolják, a ma gyerekeivel is ugyanez a helyzet, s hát-
ha majd egyszer benő a fejük lágya. Itt a tévedés, vagy legalábbis 
a helyzet rossz felismerése. Felnőtteket pukkasztani már régóta 
szokása az ifjú nemzedékeknek, istenigazából semmi mást nem 
tesznek, mint az elődök. Minden kor elhozta a saját táncát, de 
a lényeg nem változott: a fiatalok összejártak táncolni. Nem 
francia négyest, hanem vadító tangót, majd dzsesszt, aztán rock 
and rollt, később diszkót, heavy metált vagy rapet jártak. Most 
viszont ennél sokkal radikálisabb a változás, amit a digitális vi-
lág vívmányai idéztek elő. Annyira mások a gyerekek, hogy a 
pedagógusok legtöbbje nem tud mit kezdeni velük. Miért? Mert 
ők már az új korszak szülöttei, a digitális bennszülöttek, aho-
gyan Marc Prensky, a tanulástan kritikus területeinek kutatója 
nevezte. Szerinte a mai diákok nem fokozatosan változtak a 
múltbéliekhez képest, nem csupán nyelvük, ruházatuk, éksze-
reik vagy stílusuk lett más, ahogyan korábban ez megtörtént a 
nemzedékek között, hanem a másféle, a digitális környezet ha-
tására az új generációnak az agyműködése is megváltozott. Ők 
azok, akik „anyanyelvi” szinten beszélik a számítógépek nyelvét. 
Az idősebb generáció tagjai, azok, akik elfogadták a számítógé-

pet és megtanulták kezelését, bármilyen magas szinten tették is, 
legfeljebb digitális bevándorlók lehetnek. Olyan bevándorlók, 
akik jól ugyan, de „akcentussal” beszélik a digitális világ nyelvét. 
A ma gyerekei máshogyan, másféle térben léteznek, más, sokkal 
inkább képi nyelven kommunikálnak. Az agyuknak inkább a 
jobb oldali, többek között a képi látásért, kreativitásért felelős fél-
tekéje lett az aktívabb, noha több ezer évig a tanítás–tanulás a 
betűket, szavakat, matematikai jelöléseket kezelő bal agyfélteke 
tevékenységére épült. 

Világért sem akarok „tudományoskodni”, mindössze azt 
emelném ki, hogy több ezer év gyakorlata alakult át robbanás-
szerűen néhány évtized alatt. A keletkezett helyzet gyereket és 
pedagógust egyaránt megvisel. A gyerek nem érti, miért kellene 
megtanulnia például Vak Bélát történelemből, amikor pilla-
natok alatt mindent elmond akadémiai szinten az okostelefon 

róla, a kedvenc ételétől a nagy és nemes cselekedeteiig. Ki olvasna 
sok száz oldalas útleírást az egyiptomi piramisokról, amikor a 
számítógép egerével virtuálisan percek alatt bejárhatja az épít-
ményt? A nagy tömegű információ memorizálása, ami egykor 
ritka és irigylésre méltó tulajdonsága volt a vezérkoponyáknak, 
ma már, ha nem is haszontalan, de felesleges, hiszen egy hü-
velykujjnyi kütyü tudja. Az „élő lexikonok” ideje lejárt, a digi-
tális forradalom karnyújtásnyira hozta és mindenki számára 
elérhetővé tette az emberiség egyetemes, a világ fennállása 
óta gyűjtögetett tudásának tárházát. A gyerekek mindent 
pillanatok alatt megtudnak, ami érdekli őket, és mindent 
akarnak, egyszerre száz dologra figyelnek. Tanulni akarnak 
a maguk módján, úgy, hogy „klikk, és célba értem”, nem pe-
dig konzervatív módon magolni, bebarangolni a tudáshoz 
vezető utat. Ilyenek, mert ilyenné tette őket a digitális világ, 
amibe beleszülettek, ami akkor kezdődött számukra, ami-
kor néhány évesen apu vagy anyu előbb tévé, majd számí-
tógép elé ültette őket. Az egyre fejlettebb fordító szoftverek 
megszüntették a bábeli zűrzavart is, így a nyelvi korlátok 
is eltűnőben vannak. Nincs dráma, de helyzet van. Olyan, 
amit kezelni kell, nem lehet a végtelenségig egymásra pa-
naszkodni: az egyre „hülyébb” kölykökre innen, vagy a ba-
rikád másik oldaláról az egyre gyengébb tanárokra. Inkább 
nyomás, click and go!

Kattintók nemzedéke 
   NézőpoNt n Hompoth Loránd
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FéLsiker a tanuLási neHézségekkeL küzdő gyermekek tanítása

Nyolcszáz diákra egy szakember 

Nincsenek adatok arról, hány gyerek igényel speciális oktatási módszereket fotó: csíki zsolt


