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Rendkívüli hétköznapok az autista gyeRmekekkel foglalkozó puzzle központban 

Ahol első a kiszámíthatóság

Riport

Tíz nappal ezelőtt színpadra lép-
tek és közönség előtt zenéltek a 
csíkszeredai Puzzle központban 
tanuló, autizmussal élő gyer-
mekek. A központot létrehozó 
Authelp Egyesületről már írtunk 
lapunkban – a koncerten azon-
ban elhatároztam, ellátogatok a 
Puzzle központba, ahol ma már 
16 gyerekkel foglalkoznak.

A bejárat mellett tépőzárral 
a falra rögzített kis cipő 
jelzi, hogy megérkezéskor 

az első feladat az átöltözés. A tíz
óraizást kis tányér, a további tevé
kenységeket pedig a nekik megfe
lelő játékok jelölik. A fejlettebb 
szinten álló gyermekeknek képek 
tolmácsolják a napi tennivalókat. 
Az autizmussal élő gyermekek 
oktatásával foglalkozó Puzzle 
központban a kiszámíthatóság 
nagyon fontos szempont.

2009ben az Authelp Egyesü
let, a József Attila iskola és Hargita 
Megye Tanácsa összefogásából jött 
létre az autizmussal élő gyermekek 
oktatási központja, a Puzzle. Abban 
az évben két, a tanügy által alkal
mazott gyógypedagógus összesen 
nyolc gyerekkel foglalkozott. 2010
től egy óvónőttanítónőt alkalmaz
tak, akiknek rövidebbhosszabb 
időszakokban dolgozó önkéntesek 
segítettek. A felnőttek jelenlétére, 
segítségére nagy szükség volt, hiszen 
időközben a gyerekek létszáma 12
re nőtt. Az idei tanévtől 16 gyerek 
jár a központba, és ezzel el is érték a 
befogadóképességük határát.

Játék jelek alapján
Vas Éva, az Authelp Egyesü

let alapító tagja vezet végig az öt 
teremből és tanári szobából álló 
központon. Megmutatja a sza
badidős termet, ahol a gyerekek 
pihenni, játszani tudnak, itt tévé 
és számítógépek is rendelkezésük
re állnak. A három csoportba nem 
életkoruk, hanem képességeik sze
rint osztották be a gyermekeket. 
Így a kiscsoportba öt, 4–7 éves 
gyerek jár, velük állandó jelleg
gel három felnőtt foglalkozik. A 
csoport terme mellett egyéni fog
lalkoztató teremben – egyszerre 
csak egy gyerekkel – új feladatok 

elsajátításán dolgozik egy gyógy
pedagógus. A középcsoportba 
szintén öt gyermek jár, állandó 
jelleggel két személy foglalkozik 
velük, egy segítő pedig megosztja 
idejét a közép és a nagycsoport 
között. A nagycsoportban állan
dó jelleggel öt gyermek van, heti 
két órára pedig az iskola hetedik 
osztályából jár egy kislány fejlesz
tő foglalkozásra. A velük foglal
kozó gyógypedagógust időnként 
segíti egy önkéntes. 

A csoportfoglalkozások rend
szerint tematikusak, a heti témá
hoz kapcsolódnak az összerakós 
játékok, a kézimunka, általában 
az asztal mellett végezhető fel
adatok. Az önállóan végzett fel
adatokat „kódolják” a gyerekek 
számára: az asztaluk szélén adott 
sorrendben bizonyos jelek sora
koznak, az asztalon pedig ugyan
azokkal a jelekkel ellátott dobo
zok, a dobozokban a számukra 
előkészített feladat. A jelek társí
tása után fognak hozzá a feladat 
megoldásához, kiki képességei
nek megfelelő ütemben. 

Mozgás- és zeneterápia
Tornatermet is kialakítottak 

a központban, ahol bedolgo

zó gyógypedagógus a tervezett 
szenzomotoros terápiát próbálja 
bevezetni: különböző ingereken 
keresztül kedvező hatást gyako
rolni a központi idegrendszerre. 
A terápia lényegét tovább ma
gyarázza Vas Éva: az irányított 

feladatok elvégzése révén javul a 
gyerekek mozgáskoordinációja, 
de akár az íráshoz szükséges moz
gást is könnyebben elsajátíthatják 
itt. Minden gyakorlatnak ponto
san meghatározott célja van, és a 

gyakorlatsort minden gyerek szá
mára képességeinek megfelelően 
állítja össze a szakember. 

A tornateremből leválasztott 
zeneteremben zeneterápiát alkal
maznak. A xilofonon játszott Hull 
a pelyhes fehér hó kezdetű ének 

dallamai hamar meggyőznek arról, 
hogy a muzsikáló kisfiú számára 
öröm a zene, teljesen belefeled
kezve játszik a hangszeren, még az 
ajtónyitás sem zavarja meg.

Az étkezés, tízóraizás a szépen 
kialakított konyhában, étkezőben 
történik külön napirendi pont
ként. Van, aki gyorsabban, mások 
lassabban esznek, így nem egy
szerre végeznek. Aki korábban 
befejezi a tízóraizást, várókártyát 
kap, ebből tudja, hogy türelme
sen meg kell várnia, amíg társai is 
végeznek, hogy egyszerre mehes
senek a következő tevékenységre. 

Minden tevékenység színhelyét 
ismerik a gyerekek. A bejáratnál 
levő napirendi jelek megfelelői 
megtalálhatók az egyes termek aj
taján is, világos számukra, melyik 
feladatot hol kell elvégezniük. 
Nagyban segíti ez eligazodni őket 
a nap folyamán. 

Hogy az öt teremben ne le
gyen se torlódás, se üresjárat, 
gondosan összeállított órarendre 
van szükség. Ez hónapos munkát 
jelentett, mondja Vas Éva, hiszen 
nemcsak a csoportok, de a gye
rekek egyéni programját is figye
lembe kellett venni. 

Támogatókat keresnek,
pályáznak
A Puzzle központot működ

tető Authelp Egyesületet jelen
leg 12 gyerek családja alkotja. 
Havi 40 lej tagsági díjat fizetnek, 
ami a gyerekpénz felét jelenti. Ez 
az összeg természetesen nem fedi 
költségeiket, hiszen egy gyógy
pedagógus fizetését is állják az 
egyéb kiadások mellett. Folya
matosan támogatókat keresnek, 
pályázatokat írnak. A személyi 
jövedelemadó két százalékából 
kapott felajánlásokból is szép 
összeghez jutottak. Nagy segít
ség, hogy a József Attila Általá
nos Iskola széles körű támoga
tást nyújt számukra: nemcsak a 
helyszínt biztosítják, de a vidéki 
gyerekek utaztatásában is részt 
vállalnak: a tanfelügyelőséggel 

közösen bocsátják rendelkezé
sükre azt az iskolabuszt, amely 
a vidéki gyerekek egy részét be
hozza a központba. Lőrincz Juli 
igazgató kezdeményezésére a 
múlt héten zajlott Adynapokon 
az iskola diákjai több ízben is 
meglátogatták a központot, is
merkedtek a gyerekekkel, az itt 
folyó tevékenységgel.

A családok is útmutatásra
szorulnak
Az Authelp Egyesület azokon 

a családokon akar segíteni, ame
lyek autizmussal élő gyereket ne
velnek. Bár nem tudnak minden 
gyereket befogadni a központba, 
már az információk átadása is so
kat jelenthet. 

– Nehéz elérni a családokat, a 
kezdeti fájdalmas szakaszban be
zárkóznak, ráadásul nem is tudják, 
hogy segítségért folyamodhatnak 
– összegez Vas Éva. A hazakerülő 
gyógypedagógusok egyre bővülő 
köre reményt ad arra, hogy azok
nak a gyerekeknek is foglalkozást 
tudjanak biztosítani, akik a tá
volság vagy más okok miatt nem 
tudnának bejárni a központba. 
Ugyanakkor a szülőknek is sok 
segítségre van szükségük, meg kell 
tanulniuk, mire kell odafigyel
niük, hogyan kell foglalkozniuk 
autizmussal élő gyerekükkel. 

Amíg a bejáratnál a napirendet 
jelző kártyák várják a gyerekeket, a 
kijáratnál az elvégzett munkát ér
tékelő füzetek hívják fel magukra 
a figyelmet. Ezek a gyerekek a di
cséretet nem értik, de néhány szem 
mazsola, egyegy keksz igazi juta
lom számukra. A fejlettebb szinten 
lévők pedig piros pontokat gyűjte
nek, amelyek végül szintén édesség
ben vagy valamilyen jutalomértékű 
tevékenységben konkretizálódnak. 
Érthető, hogy ide, ahol sok figyel
met, szeretetet, és még igazi jutal
mat is kapnak ezek a gyerekek, nagy 
örömmel jönnek, és a vakációban 
hiányzik számukra a központban 
megszokott tevékenység.

Takács Éva

A Puzzle központban minden gyakorlatnak meghatározott célja van, a foglalkozások szinte mindig tematikusak fotóK: csíKi zsolt

hirdeTÉs

Nem koruk, képességeik szerint csoportosítják a gyermekeket. Játszani tanulnak


