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Halmozottan sérült vak tanulók
életre felkészítése
iskolai és családi körben*

BAHUNEK ANNA - KOVÁCSNÉ PUSZTAI MÁRIA

Egésznapos nevelési rendszerben, differenciáltan, sokszor egyénileg foglal-
kozunk a gyermekekkel.

A kerettanterv heti 6-13 órát javasol az önkiszolgálás és kézimunka tantár-
gyakra, emellett a nap minden szakában igyekszünk a gyermeket önállóságra
szoktatni. Engedünk ezzel kapcsolatos kéréseiknek, és a szülőket is buzdítjuk,
hogy válasszák  a  sokszor  kevésbé  egyszerű  megoldást,  próbálja  egyedül  a
gyermek.

Abban a családban, ahol elfogadják a gyermek fogyatékosságát, ez nem
gond. Az elutasító típusú családban viszont nem engedik próbálkozni a tanulót,
mert nincsenek tudatában, mire is képes.

A gyermekek gyakran másként viselkednek az iskolában, mint otthon. Az
iskolában tanultakat általában nem alkalmazzák, viszont közlékenyebbek.

Az önállóságra nevelés színhelyei és tevékenységkörei:

1. Főzéssel, étkezéssel kapcsolatos tevékenységek a tankonyhában
(heti 1-2 alkalom)

A fejlesztés menete:

— Tájékozódás — Mi hol van?
— Egyszerű utasítások végrehajtása
     (Vedd elő a vajat! Csavard le a tetejét!)

* A MAGYE XXII. Országos Szakmai Konferenciáján (1994. június 24-én, Kőszegen) elhang-
zott előadás
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— Összetett cselekvéssor végrehajtása
     (kenyér megkenése, tányér elmosogatása stb.).

A tankonyhában nagy lehetőség nyílik a sokoldalú fejlesztésre, mert nagy a
motiváció, a végeredményt megesszük, fejlődik a beszédkészség, emlékezet,
kézügyesség, tájékozódás, az érzékszervek használatának készsége. A gyermek
jobban bele tud kapcsolódni a család hétköznapi életébe. Szebben eszik, egy-két
feladatot elvégez. A tanulók különböző szintre jutnak el a fejlesztés során. Van
akinél ez csak abban nyilvánul meg, hogy tud kérni, megköszönni, de van aki
könnyíteni is tud segítségével a család életén, és természetesen az sem mindegy,
hogy közben az ő élete is értelmesebbé válik.

2. Mosással kapcsolatos tevékenységek

A fejlesztés menete:

— babázás, babaruhák mosása, teregetése
— egyszerű ruhadarabok kézi mosása
— géphasználat, teregetés, hajtogatás

Szoros kapcsolat van a kézügyesség-fejlesztéssel.

3. Mosakodás, öltözködés

Természetes elvárás a szülők részéről, hogy a gyermek legalább magát
ellássa, öltözködjék kevés segítséggel, tudjon egyedül mosakodni. Ezt
nem gyakoroljuk külön foglalkozásokon,  mindig a maguk idejében
végeztetjük a gyermekekkel.  Rá kell  szánni  az időt!  (Pl.:  séta  előtti
készülődés.)

4. Takarítás

— seprés partvissal, ágyazás
— porszívóhasználat — segítség a szőnyeg széle
— felmosás

Ezekre csak az enyhébb fokban sérült tanulók képesek.

A kézimunkatanítás célja: a kézügyesség fejlesztése, részműveletek megta-
nítása. A szülőkben nagy az igény arra, hogy gyermeküktől valamiféle alkotást,
produktumot lássanak. Nagy a szövéstanítás sikere!
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A kézimunka főbb területei:

— tapintás-fejlesztés
— válogatás: nagyobb, majd apróbb tárgyak
— forma- vagy felület-egyeztetés
— kézügyesség-fejlesztés

gyöngyfűzés, csavarozás, fűzés fűzőtáblán, szegelés, tűzögetés, varrás
— szövés

szövőtáblán, szövőkereten, szövőállványon.

A szülők gyakran kérnek segítséget gyermekük otthoni foglalkoztatásához.
Megmutatjuk milyen  eszközökkel dolgozunk, milyen  gyakorlatokat  végzünk.
Elfogadják tanácsainkat, próbálkoznak.

Megoldhatatlannak látszik a gyermekek jövője, mert nincsen olyan intéz-
mény, ami kilépés után tovább folytatná fejlesztésüket, szinten tartaná képessé-
geiket.

Látásvizsgáló Országos Szakértői Bizottság (Budapest)

A család és a korai fejlesztés szerepe
a látássérült gyermek életében*

BÁGYA FERENCNÉ

A családi  élet  melege  nélkülözhetetlen  része  a  felnőtt  boldogságának,  a
gyermek érzelmi és társadalmi fejlődésének. A család jelene és a társadalom
jövője  összefonódik  egymással.  Segítségre  szorul  a  család,  hogy  jelenlegi
válságából ki tudjon emelkedni, és újra vissza tudja nyerni értékét, önbizalmát.
Különösen nehéz a család helyzete, ha valamilyen fogyatékossággal született
gyermeke van,  pl.:  látássérült  és  kettős sérült.  Ez  olyan  nagy megterhelés a

* A MAGYE XXII. Országos Szakmai Konferenciáján (1994. június 24-én, Kőszegen) elhang-
zott előadás
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