
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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családnak  fizikailag  és  érzelmileg  egyaránt,  amellyel  egyedül  megbírkózni
szinte képtelen. Gondoljunk csak bele, amikor valaki gyermekszülés előtt áll, s
alig  várja,  hogy  megláthassa,  magához  ölelhesse  kicsinyét,  boldog  lehessen
vele, és akkor az a mérhetetlen csapás éri, hogy csecsemője vak vagy nyúlajkú,
szájpadhasadékos,  végtaghiányos — hogy csak néhányat említsek a fogyaté-
kosságok sokaságából.

Képzeljük el magunkat ebben a szituációban! Mit éreznénk mi, egy ilyen
anya helyében? Lehet-e túlzó segítségnyújtás ilyen esetben? Ugye, így már
egészen másképp látjuk a dolgot, és úgy gondoljuk, hogy nem lehet olyan
sok segítség, ami elég lenne ebben a helyzetben, amivel a szülőket első-
sorban lelkileg stabilizálni tudnánk.

Először is arra kell törekednünk, hogy a szülőkkel (fontos! az apával is!) el
tudjuk fogadtatni gyermeküket, s elplántáljuk bennük azt a gondolatot, hogy az
ő gyermekük számára is lehetséges az értelmes, boldog élet. Ehhez azonban az
szükséges, hogy az első pillanattól kezdve olyan speciális gondozásban, neve-
lésben és oktatásban részesüljön a gyermek, ami ehhez az értelmes élethez
hozzásegíti.  Ahhoz kell a szülőnek minden támogatást megadni, hogy ezt a
gondozást, nevelést és oktatást biztosítani tudja gyermekének.

Mik ezek a támogatások? Az első orvosi ellátásba beletartozik az is, hogy
az orvos tájékoztatja a szülőket a számukra szükséges szervezett segítőszolgálat
létezéséről. Nevezetesen, a vak és látássérült gyermek esetében a MVGYOSZ
(Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége) tájékoztatja a szülőket,
hogy sajátos problémájukkal hova kell fordulniok.

Az első segítséget a LOSZB (Látásvizsgáló Országos Szakértői Bizottság)
adja. Ekkor lép a szülő először kapcsolatba a korai fejlesztő gyógypedagógussal.
Minél előbb kialakul ez a kapcsolat, annál hatékonyabb lehet a közös munka.
Amint  bekapcsolódik a szülők életébe a korai  fejlesztő szakember,  a szülők
többé nem magányos, szinte megküzdhetetlen harcot folytatnak az emberi létért,
hanem a szakember segítségével közösen munkálkodnak azon, hogy bármilyen
pici lépésekkel is, de napról napra előbbre haladjanak abban a folyamatban,
amely a gyermeket minél közelebb viszi a saját képességei kibontakoztatásához.

A korai fejlesztő akkor végzi igazán jól a munkáját, ha minden gyermeket
a saját környezetében fogad el.  Nem kiemelni akarja őt környezetéből
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(legyen a legszegényebbtől a leggazdagabbig), hanem abban segít, hogy
képes legyen abba beilleszkedni, integrálódni.

A korai fejlesztő semmiképpen sem mondhat le arról, hogy a gyermek a
képességét legteljesebben kibontakoztathassa. Vagyis nem megengedhető,
hogy a szülők nemtörődömsége, féltése vagy majomszeretete miatt kikü-
szöböljön olyan buktatókat, amelyekkel a gyermek mindennapi életében
rendszeresen  találkozni  fog,  s  ha  felkészületlen,  kiszolgáltatottá  válik
velük szemben. Ebben a munkában nagy szükség van a korai fejlesztő
empátiás készségére. Bele kell élnie magát a szülők helyzetébe, osztoznia
kell gondjaikban, és komolyan kell vennie a legkisebbnek látszó problé-
máikat is.

A fogyatékos gyermek családjában még szigorúbb következetességgel kell
kialakítani és betartani a napirendet. A vak gyermek biztonságához ez különös-
képpen fontos.  Legyen  meg napjának a  kötött  ritmusa,  amit  azonban néha
szabad megszegni, hogy ne váljék az élete lélektelen, szürke rutinná. A napirend
a  nevelés  egyik  legfontosabb  gyakorlati  eleme,  de  hiába  a  legtökéletesebb
napirend is, ha a házastársak között nincs meg a harmónia. Általában a gyermek,
de különösen a sérült gyermek biztonsága és lelki fejlődése szempontjából a
legfontosabb a család szeretetteljes, nyugodt légköre, a családtagok egymásfelé
fordulása, ami mindegyikük számára erőforrás.

Fontos, hogy a család megőrizze nyitottságát, baráti  kapcsolatait ápolja,
ugyanis ezen a természetes úton jut el a gyermek legkönnyebben a széle-
sebb élettérbe. A korai fejlesztő szakember látogatásai is legyenek rend-
szeresek, hogy a szülő tudhassa, mikor számíthat megjelenésére.

Nagyon kívánatos, hogy a szülők, a család és a korai fejlesztő szakember
kapcsolata baráti legyen, hogy az anya gátlás nélkül, bizalommal merjen hoz-
záfordulni  problémáival,  s  biztos  lehessen  benne,  hogy amit  ő  mond,  arra
támaszkodhat. A szülő bizalmával sohasem szabad visszaélni! A korai fejlesztő
nem hírvivő, orvosi titokként kell kezelni a szülő minden megnyilvánulását, és
a családban történő minden eseményt.

Azon munkálkodunk, hogy a család lassan-lassan természetes léthelyzet-
nek tartsa azt, amiben él, ne lássa a valóságosnál sötétebbnek a helyzetét.
A szülők és a család próbálják meg az azelőtti természetes életvitelüket
folytatni, ne váljanak se rabszolgáivá, se áldozataivá sorsuknak. Szülők-
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nek,  gyermeknek  egyaránt  ez  a  legoptimálisabb  megoldás,  egyébként
ugyanis egy idő elteltével a szülők úgy éreznék, hogy túl nagy áldozatot
hoznak gyermekükért,  ezt  tudat  alatt  közvetítenék  számára,  ami  benne
később tudatosulván, komoly lelki válságot okozhatna.

A szülő tehermentesítése céljából szerveztünk olyan egyéni és kiscsoportos
foglalkozásokat, amelyeken a szülő, ha akarta, otthagyhatta a korai fejlesztő
gyógypedagógus játszószobájában a gyermekét, miközben ő nyugodtan intézte
saját ügyeit.  Ezt szeretnénk hosszabb időtartammal  rendszeresíteni, ha meg
tudjuk hozzá teremteni a megfelelő feltételeket. Ezenkívül az ismert szülők
klubjai alkalmat adnak arra, hogy a szülők oldott hangulatban beszélhessék meg
problémáikat, hogy egy-egy jó ötletet megoszthassanak egymással és kicserél-
hessék tapasztalataikat. Ott együtt fogalmazhatják meg igényüket egy-egy téma
iránt, amelyről aztán a korai fejlesztő előadást szervez számukra.

Erről a témáról nagyon sokat lehetne még beszélni, hiszen ahány család,
annyi életút, ahány gyermek, annyi sors. E rövid, csak a jéghegy csúcsát érintő
eszmefuttatás zárószavaként szeretném a család szerepét még egyszer hangsú-
lyozni, mert nyújthatunk mi bármilyen fizikai vagy pszichikai segítséget, a teher
oroszlánrésze a  családra  hárul,  és  rajta  múlik,  igen,  rajta,  hogy mivé  lesz  a
gyermek: keserű, állapotába belenyugodni nem tudó, kiszolgáltatott lény, vagy
boldog, kiegyensúlyozott, sikeres ember.
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